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Olomouc
Stávající stav
Olomouc leží na Severní
MoravČ, jihozápadním smČrem od
Ostravy. Olomouc je nejvýznamnČjší
historické mČsto na MoravČ ležící na
soutoku Ĝeky Moravy a BystĜice. MČsto
je centrem oblasti zvané Haná. MČsto je
obklopeno mírnČ zvlnČnou krajinou, jen
severovýchodním smČrem nedaleko
mČsta je zalesnČná a mírnČ kopcovitá
oblast pĜírodního parku Údolí BystĜice.
Nedaleko severního okraje mČsta je
zatopená bývalá pískovna, která slouží
jako pĜírodní koupalištČ.
PovodeĖ 03-04/2006
V dĤsledku náhlého oteplení a vydatné srážkové þinnosti došlo k rychlému odtávání snČhu.
Došlo ke znaþným nárĤstĤm prĤtokĤ na vodních tocích a vlivem vydatných srážek byly zaznamenány
na horním toku Moravy a dalších tocích jednotlivé stupnČ aktivity. Na Ĝece MoravČ byl vyhlášen tĜetí
stupeĖ povodĖové aktivity (III. SPA).
Byla sledovaná situace na mostČ v ýernovíĜe a U dČtského domova, pracovníci
StĜedomoravské vodárenské a.s. monitorovali vývoj v území prameništČ ýernovír a zajišĢovali kontrolu
a ochranu stokové sítČ. Nadále byl zaznamenán setrvalý vzestup hladiny Moravy v horních þástích
toku a na jejích pĜítocích. PrĤbČžnČ byl zaznamenán vzestup podzemní vody. Bylo doporuþeno
vyklizení sklepních prostor a suterénĤ v katastrech Chomoutov, ýernovír, Nové Sady. Byla provedena
evakuace Kojeneckého ústavu. Bylo provedeno ohrázování levé þásti bĜehĤ Ĝeky Moravy v ýernovíĜe
s využitím protipovodĖových tandemových pytlĤ. Evakuace osob byla vyhlášena v lokalitách ýernovír,
Chomoutov, Nové Dvory, Dolní a StĜední Novosadská, U rybáĜských stavĤ a þást Rooseveltové.
V mČstské þásti Lazce, Letná, ýerná cesta a Klášterní Hradisko došlo ke vzlínání podzemní vody pĜes
mČstskou kanalizaci. PĜedpoklad zaplavení Olomouce byl stanoven na úroveĖ 20-ti leté vody.
Dne 2.4.2006 došlo k protržení hráze v katastru Horka nad Moravou a následnČ k protržení
protipovodĖových vakĤ ve vybudované ochranné hrázi v ýernovíĜe. Byla provedena oprava protržené
hráze v Horce nad Moravou. V mČstské þásti ýerná cesta došlo opČtovnČ ke vzlínání spodní vody
pĜes mČstskou kanalizaci.
S poklesem hladiny probíhalo postupné odstraĖování následkĤ v zatopených lokalitách.
Pokraþovalo odþerpávání vody z velkých lagun v ýernovíĜe a ChomoutovČ.
Kapacita koryta Ĝeky Moravy v celé délce pĜes mČsto Olomouc zdaleka nedosahuje nových
hodnot stoletého prĤtoku. Stávající koryto s kamennými opČrnými zdmi v nejstarší stĜední þásti
zástavby mČsta s þinžovními domy podél nábĜeží je pomČrnČ úzké a ochranné hráze a ochranné
zídky podél toku jak v horních þástech, tak i ve spodních þástech zástavby jsou nízké.
ObdobnČ i mČstská þást ýernovír na levém bĜehu Ĝeky Moravy a rovnČž na levém bĜehu
levobĜežního pĜítoku – Trusovíckého potoka pĜi horním okraji mČsta Olomouc je sice chránČna proti
zvýšeným prĤtokĤm v Ĝece MoravČ, avšak ochrana nedosahuje stoletého prĤtoku.
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MČstská zástavba v Olomouci svým postupným vývojem zpĤsobila znaþné omezení prostoru
pro Ĝeku Moravu. Ve 20. století byla Olomouc zasažena záplavami celkem 11x. Po povodních se
postupnČ Morava upravovala a další povodní byla opČt kapacita pĜekonaná. Poslední zvyšování
kapacity Ĝeky Moravy bylo po povodni v roce 1981. Povodní v þervenci 1997 byla v Olomouci
zaplavena zhruba 1/3 území a prĤtok
dosáhl hodnoty 780 m3/s. Nové
hydrologické údaje ýHMU vydané v roce
1999 po vyhodnocení povodnČ z roku
1997 výraznČ zvýšily hodnoty N – letých
prĤtokĤ. U stoletého prĤtoku se tak zvýšil
kulminaþní prĤtok z Q100 = 484 m3/s až
na Q100 = 551 m3/s. Stávající kapacita
Moravy je asi 20-ti letá voda Q20 = 384
m3/s. Nejmenší kapacita koryta na území
mČsta Olomouce je pod mČstem, kde
dosahuje
asi
Q
=
200
m3/s.
S protipovodĖovou
ochranou
mČsta
souvisí i ochrana kanalizaþní sítČ.
V souþasné dobČ je na hlavních
kanalizaþních sbČraþích celkem 20 odlehþovacích komor, kterými pĜi velkých vodách natéká Ĝíþní
voda do kanalizace a zpĤsobuje zatápČní zástavby zpČtným vzdutím. I tato opatĜení musí zajistit
úpravy výustních objektĤ s osazením hradících prvkĤ a se zajištČním pĜeþerpávání vnitĜních
a odpadních vod.
V souþasné dobČ se již realizuje v rámci ETAPY I. stavba protipovodĖových opatĜení na
zkapacitnČní koryta Ĝeky Moravy pro ochranu zástavby mČsta Olomouc ve spodní þásti mČsta,
tj. v úseku od silniþního mostu na ulici Velkomoravské až po železniþní vleþku nad ulicí Holickou
v lokalitČ Hodolany v délce cca 500 m.
Hlavními stavebními objekty, které zlepší odtokové pomČry Ĝeky Moravy v tomto úseku
a rovnČž výše proti toku jsou: - SO 01 – Koryto obtoku, SO 02 – Jez na obtoku, SO 03 – Nový silniþní
most pĜes Ĝeku Moravu a pĜes obtok.
KromČ toho bude realizováno pĜes 30
dalších stavebních objektĤ, které
pĜedstavují demolice stávajících mostĤ
a budov a rovnČž vyvolané pĜeložky
a úpravy Ĝady inženýrských sítí
a zaĜízení podzemních i nadzemních
v obvodu staveništČ a v jeho nejbližším
okolí s ohledem na vyĜešení dopravní
situace
na
dotþených
místních
komunikacích a na úpravy okolního
prostranství pro zlepšení životního
prostĜedí.
LevobĜežní obtokový kanál má
délku cca 533 m a šíĜku 12 m
v podélném sklonu 0,08 %. PĜi celkovém návrhovém prĤtoku QN = 650 m3/s pĜevede obtokový kanál
prĤtok Q = 180 m3/s a pro jezový úsek tak zĤstává prĤtok Q = 470 m3/s. Hloubka kanálu v podjezí je
7 až 8 m a v nadjezí 7 až 7,5 m. Pod zatravnČnými svahy, tj. pod bČžnými hladinami bude kanál
ohraniþen kamenobetonovými zdmi.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Pro ochranu zástavby mČsta Olomouce proti povodĖovým prĤtokĤm, dle pĜedchozích studií
s ohledem na efektivnost vynaložených investic až do hodnoty QN = 650 m3/s, což je již vyšší jak
stoletý prĤtok (asi Q400), je nutno zabránit nátoku i inundovaných vod z Ĝeky Moravy nad Olomoucí do
zástavby mČsta pomocí ochranné hráze nebo zemního valu umístČného napĜíþ údolím Ĝeky Moravy.
Pokud by byla úroveĖ stávajícího prĤmyslového areálu mezi železnicí a Mlýnským potokem (StĜední
Moravou) pod úrovní hladiny inundovaných vod pĜí výše zmínČném návrhovém prĤtoku v Ĝece
MoravČ, byla by trasována ochranná hráz již nad lokalitou ěepþín od železniþního tČlesa nad
železniþní stanicí ěepþín a dále pak po obvodu zmínČného areálu a podél pravého bĜehu Mlýnského
potoka až k místní cestČ v prodloužení Máchovy ulice. V místČ pĜekĜížení ochranné hráze Mlýnského
potoka tČsnČ nad cestním mostkem bude zĜízen omezovací objekt s tabulovým uzávČrem, který bude
omezovat, pĜípadnČ i zamezovat nátok vod do koryta pod objektem dle potĜeby pĜi zvýšených
prĤtocích, které by ohrožovaly zástavbu níže podél toku StĜední Moravy. Od koryta by hráz kolmo
odboþila a byla by trasována na návodní stranČ místní komunikace tak, aby i pĜi povodních byla
chránČna a mohla zde probíhat doprava a kontrola stavu ochranné hráze. U Ĝeky Moravy by hráz
pĜekĜížila v místČ mobilního hrazení silnici od Hejþína a navázala by se na nájezdovou rampu na
silniþní most pĜes Ĝeku Moravu na silnici II/446. PĜi extrémních povodních bude provoz na silnici II/446
ve smČru na Chomoutov pĜerušen, neboĢ zaplavená silnice bude neprĤjezdná.
RovnČž na levém bĜehu Ĝeky Moravy bude nutno zamezit nátoku vyšších vod nad zmínČným
návrhovým prĤtokem QN = 650 m3/s do zástavby za ochrannou hrází v lokalitČ ýernovír, a to
zvýšením stávající levobĜežní hráze podél zahrad nad novým silniþním mostem. Bude nutno rovnČž
zvýšit a rekonstruovat stávající ochrannou hráz podél levého bĜehu levobĜežního pĜítoku do Ĝeky
Moravy – podél Trusovického potoka až nad železniþní traĢ tak, aby inundované vody nenatékaly za
traĢ a podél ní do níže ležícího zastavČného území. PravdČpodobnČ bude nutno výustní þást koryta
Trusovického potoka mírnČ odsunout od místní zástavby pro umožnČní zvýšení stávající hráze na
levém bĜehu potoka tak, aby nebylo nutno zasahovat do soukromých pozemkĤ. VariantnČ je možné
zde uvažovat o výstavbČ ochranných zdí místo hrází v úsecích se stísnČnými pomČry.
V úseku Ĝeky Moravy pod silniþním mostem do mČstské þásti ýernovír je koryto Moravy
upravené, avšak pro zvýšení kapacity doporuþujeme jeho proþištČní a snížení dna prakticky v celém
úseku pĜes mČsto Olomouc a v nČkterých dílþích úsecích i rozšíĜení kynety tam, kde je to možné.
ProtipovodĖovou ochranu zástavby v lokalitČ Lazce v úseku pod mostem na pravém bĜehu Ĝeky
Moravy podél místních zahrádek lze Ĝešit v horní þásti pomocí ochranných zdí pĜisazených ke
stávajícím v délce cca 400 m, níže po toku pak zvýšením stávající ochranné hráze v délce cca 1000 m
až k místní zástavbČ rodinných domĤ na ulici Na Letné. V tomto úseku by bylo možné i rozšíĜit
stávající kynetu Moravy. Podél ulice Na letné je možné zvýšit ochranu pouze rekonstrukcí a zvýšením
stávajících ochranných zídek podél bĜehové hrany koryta až k ulici Komenského.
Úpravy ochranných hrází a zvýšení bĜehĤ na levém bĜehu Ĝeky Moravy pod lokalitou ýernovír
budou odviset od zkapacitnČní koryta níže po toku. V horním úseku bude nutno pro ochranu zástavby
zvýšit ochrannou hráz v délce cca 1600 m a ve spodním úseku nad ulicí Komenského zvýšit stávající
ochranné zídky jejich rekonstrukcí v délce cca 500 m.
Pro úpravy odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení na toku a podél toku Ĝeky Moravy
níže po toku, tj. pod ulicí Komenského až po železniþní traĢ pod lokalitou Nové Sady, se v souþasné
dobČ zpracovává v rámci etapy II-b a II-a ve firmČ Pöyry Environment a.s. projektová dokumentace
pro územní Ĝízení. V rámci tČchto plánovaných opatĜení bude nutno razantnČji zasáhnout do
prĤtoþného profilu Ĝeky Moravy pĜedevším v úseku mezi ulicí Komenského a zaústČním Ĝeky BystĜice
s tím, že stávající nábĜežní zdi podél historické zástavby budou na obou bĜezích v délce cca 600 m
vybourány, koryto se v horní þásti rozšíĜí vytvoĜením prĤjezdných berem nad bČžnou hladinou
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a vybudují se pomocí vrtaných pilot nové železobetonové opČrné nábĜežní zdi obložené kamenem.
Tímto jedinČ možným Ĝešením úpravy prĤtoþného profilu toku bude nutno nahradit i stávající nízké
a nekapacitní silniþní mosty na ulicích Komenského a MasarykovČ mosty novými a mírnČ zvýšenými
nad stávající terén. Zásahem do soubČžných komunikací podél Ĝady vysokých domĤ dojde
k jejich zúžení a k realizaci pĜeložek mnoha inženýrských sítí a zaĜízení.
Krátce nad soutokem a v úseku pod soutokem s Ĝekou BystĜicí bude koryto Moravy až po
železniþní vleþku nad ulicí Holickou upraveno proþištČním a rozšíĜením bermy na pravém bĜehu, kde
bude nutno zvýšit ochranu pĜilehlé zástavby pomocí zemní hrázky. Na levém bĜehu ve stísnČných
podmínkách bude zajištČna ochrana pĜilehlého areálu pravdČpodobnČ pomocí ochranných zdí a zídek
v délce cca 400 m (upĜesní se po zamČĜení stávajících bĜehĤ a korun stávajících obvodových zdí).
V rámci etapy II-a se v úseku pod ulicí Velkomoravskou provede rovnČž proþištČní
a prohrábka dna koryta Moravy až po železniþní traĢ v délce cca 1200 m. Na pravém bĜehu se v úseku
mezi ulicí Velkomoravskou a ulicí U dČtského domova rozšíĜí berma a zvýší ochrana zástavby pomocí
ochranné zídky. V tomto úseku bude nutno zĜejmČ provést pĜeložku kanalizaþního sbČraþe „C“
a úpravy dalších inženýrských sítí. Zástavba na levém bĜehu pod ulicí Velkomoravskou bude
ochránČna pomocí ochranných zídek, které se krátce nad ulicí U dČtského domova naváží na
ochrannou hráz odboþující od koryta Moravy po okraji zástavby ve smČru k železniþnímu náspu.
PĜedpokládá se snížení levého bĜehu nad ulicí U dČtského domova a odlehþování povodĖových
prĤtokĤ do levobĜežního inundaþního území ve smČru k železniþní trati.
Provozní areál Povodí Moravy, s.p., závodu StĜední Morava a areál kojeneckého ústavu na
levém bĜehu budou ochránČny podél Ĝeky Moravy pomocí pĜisazené ochranné zídky a na východní
stranČ pomocí ochranných hrází.
RovnČž na pravém bĜehu bude nutno zvýšit ochranu pĜilehlé zástavby nad železniþní tratí
zvýšení stávající ochranné hráze, která bude zavázána do drážního tČlesa.
PĜedbČžnČ se pĜedpokládá, že inundované vody na levém bĜehu budou pĜevádČny pod
železniþní traĢ novým inundaþním mostem, který bude nutno vybudovat v rámci další etapy
protipovodĖových opatĜení v úseku pod železniþní tratí. Zástavba na levém bĜehu pod železniþní tratí
proti inundovaným vodám z Ĝeky Moravy bude chránČna odsazenou ochrannou hrází délky cca 2000
m, která bude trasována po obvodu prĤmyslových areálĤ až k silnici na Nový DvĤr a pĜípadnČ až za
silnici s navázáním hráze do železniþního tČlesa na trati PĜerov - Olomouc.
Na pravém bĜehu pod železniþní tratí bude Ĝešena protipovodĖová ochrana zástavby a ýOV
Olomouc až po silnici II/570 rekonstrukcí a zvýšením stávající ochranné hráze v délce cca 1100 m.
Zástavba v lokalitČ K NovosadĤm za silnicí je dnes zĜejmČ chránČna silniþním náspem silnice II/435
pĜevýšeným nad stávajícím terénem (ovČĜí se v další studii po pĜepoþtu hladin). V pĜípadČ nízkého
tČlesa silnice bude nutno pĜedsypat pĜed silniþní tČleso zemní val (hráz) v délce cca 600 m a ochránit
i obec Nemilany pomocí zemní hráze odboþující od silnice II/435 a probíhající podél místní cesty
k zástavbČ obce a kolem ní i pĜes potok Nemilanku s tím, že se hráz zaváže až do zvýšeného terénu
pod obcí Nemilany. Na trase Nemilanky by bylo nutno vybudovat stavidlový objekt.
VariantnČ je možné využít pro ochranu obce Nemilany i dále silniþní násep na silnici II/435 ve
smČru k obci Kožušany s tím, že v pĜípadČ nízkého silniþního tČlesa by bylo nutno rovnČž pĜedsypat
pĜed silnici zemní hráz, která by pak mČla ochránit i níže po toku obec Kožušany.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
V roce 2006 byly vypoþteny celkové náklady na PPO v Olomouci na cca 1.800 mil. Kþ
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