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PĜerov
Stávající stav
MČsto PĜerov se rozprostírá
prakticky v celé šíĜce údolní nivy Ĝeky
Beþvy a samotná zástavba mnohdy
zasahuje až ke korytu Ĝeky, takže
odtokové pomČry na pomČrnČ velkém
a vodnatém toku jsou pĜi extrémních
povodních problematické a soustĜedČné
jen do vlastního koryta toku. Koryto
Beþvy má témČĜ v celém úseku pĜes
mČsto jednoduchý lichobČžníkový profil
se zatravnČnými mírnými svahy –
v horní þásti nad lávkou pro pČší krátce
nad
zaústČním
potoka
Strhanec
a v dolní þásti pod pohyblivým jezem PĜerov, nebo obdélníkový profil s kameobetonovými opČrnými
nábĜežními zdmi – ve stĜední þásti. Koryto zde není dostateþnČ široké a hluboké. Navíc povodĖové
prĤtoky jsou v mnoha profilech vzdouvány pĜíþnými liniovými stavbami – silniþními komunikacemi
s mostními objekty, železniþními mosty na hlavní trati PĜerov – Bohumín. Na místní vleþce, která je po
povodních 1997 nová, je vzdutí mostními pilíĜi pĜi povodních menší. Mosty vČtšinou nemají dostateþné
pĜevýšení podhledĤ mostovek nad maximálními hladinami. Tyto vzdouvací objekty a rovnČž jediný
pohyblivý jez jsou nešĢastnČ situovány pĜedevším v dolní þásti mČsta a tím snižují kapacitu koryta i
výše proti toku v mČstské trati.
Dle stávajícího podélného profilu toku Ĝeky Beþvy (studie PPO z 04/2006 zpracované
v a.s AQUATIS v BrnČ) je zĜejmé, že v úseku nad jezem PĜerov je niveleta dna koryta Ĝeky Beþvy
ponČkud zvýšena vlivem zanášení splaveninami v rozšíĜeném prĤtoþném profilu mezi opČrnými zdmi
nad železniþní tratí. Tyto nánosy splavenin a zvýšený pevný práh na pohyblivém jezu PĜerov
vzdouvají hladiny jednak pĜi nízkých prĤtocích, avšak i pĜi vysokých prĤtocích, které dnes pĜi stoletém
prĤtoku vybĜežují do okolní zástavby.
MČsto PĜerov bylo v roce 1997 pĜi katastrofálních povodních zaplaveno v mimoĜádném
rozsahu. Zaplavena byla vČtší þást intravilánu mČsta a pĜilehlých území vodou z Beþvy do výše od 0,3
do 3 metrĤ. PĜerov byl neprĤjezdný ze všech smČrĤ, levý a pravý bĜeh Beþvy byl bez spojení, mČsto
se ocitlo bez dodávky elektrické energie a telefonního spojení.
Problémy na vlastním korytČ Beþvy se projevily pĜedevším u mostu železniþní vleþky.
Naprosto nevyhovující most, který nejvíce zasahoval do prĤtoþného profilu a zpĤsobil vzdutí, byl
natolik poškozen, že musel být stržen. Železniþní most na hlavní trati byl rovnČž výraznou pĜekážkou
v plynulém odtoku. Most je nízký s velkým poþtem pilíĜĤ zasahujících i do kynety. PĜi povodni se zde
zachycovaly plovoucí pĜedmČty a vzdutí se ještČ zvyšovalo. Zúžené koryto Beþvy u odkalištČ
Prechezy rovnČž zpĤsobilo vzdutí a zvýšilo hladiny rozlitých vod. V lokalitách U tenisu a u rozvodny
v Dluhonicích se protrhly ochranné hráze, tok potoka - Strhance byl devastován.
V prĤbČhu povodnČ 1997 byla na pravém bĜehu zaplavena veškerá zástavba vþetnČ
prĤmyslové þásti mČsta až k železniþní trati. Podjezdem pod tratí ve smČru na PĜedmostí došlo
k záplavČ údolní þásti PĜedmostí. Zaplaveny byly pĜilehlé lesní celky – rezervace Žebraþka a mČstský
park Michalov.
MČsto PĜerov je dle hydrotechnických výpoþtĤ ve velké míĜe zatápČno prĤtoky Q100, ovšem
jsou zde lokality – pĜedevším Michalov na pravém bĜehu pĜi horním okraji mČsta a další oblasti kolem
toku, které jsou ohrožovány i pĜi nižších prĤtocích (Michalov pĜibližnČ nad Q5).
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Návrh protipovodĖových opatĜení– varianta bez poldru Teplice
Alternativa þ.1:
Nejjednodušším Ĝešením pro zajištČní protipovodĖové ochrany mČsta PĜerova je dle
sledované alternativy þ.1 je Ĝešení, které spoþívá ve vybudování suché retenþní nádrže (poldru)
Teplice, jíž by se povodĖová vlna dostateþnČ zploštila a kulminaþní prĤtoky by se neškodnČ pĜevedly
PĜerovem.
V tomto pĜípadČ by byla realizována pro ochranu zástavby pĜed stoletou vodou jen nejnutnČjší
doplĖková protipovodĖová opatĜení, spoþívající v doplnČní ohrázování pĜilehlých lokalit, které jsou
dnes
zaplavovány
již
pČtiletým
prĤtokem (Michalov, apod.), ve srovnání
nivelety koruny ochranných hrází
a ochranných zídek podél toku
s jednotným pĜevýšením nad maximální
hladinou
pĜi
stoletém
prĤtoku,
dobudování pohyblivých uzávČrĤ na
kanalizaþních výustech, na rĤzných
odpadech z odvodĖovacích pĜíkopĤ
a na odpadech z náhonĤ, pĜípadnČ jiná
opatĜení (ohrázování pĜítokĤ proti
zpČtnému vzdutí) tak, aby zpČtným
vzdutím nedocházelo k zaplavování
chránČných území z tČchto zaĜízení.
Alternativa þ.2:
PĜedstavuje zajištČní protipovodĖové ochrany zástavby mČsta alespoĖ na stoletý prĤtok
v pĜípadČ zamítnutí výstavby suchého poldru Teplice. Tato alternativa spoþívá ve zkapacitnČní
prĤtoþného profilu Ĝeky Beþvy zásahem do vlastního koryta Beþvy nebo odlehþením vyšších prĤtokĤ
do nového odlehþovacího, resp. obtokového koryta.
Unie pro Ĝeku Moravu navrhuje, aby se hladina vody v BeþvČ snížila zvČtšením prĤtoþného
profilu pod PĜerovem a kapacita koryta v PĜerovČ se zvýšila. Na sníženém terénu navrhují zatápČné
louky a remízky. V nivČ Beþvy, mimo zastavČná území, se obnoví nivní louky a lužní lesy.
Se zachováním stávajících inundaþních území, pĜípadnČ s rozšíĜením inundaþních území za
stávající pĜisazené vysoké hráze v nezastavČných lokalitách plnČ souhlasíme s tím, že pĜípadnČ
zaplavované obce je nutno v inundaþním území ochránit ochrannými hrázemi nebo zdmi. RozšíĜení
stávajícího koryta pĜipouštíme jen formou vytvoĜení berem, tj. mezihrází za stávajícími opČrnými zdmi,
které mírnČ zprĤtoþní stávající koryto. RozšíĜení celého profilu až do samotného dna, tj. odstranČním
a posunutím nábĜežních zdí nedoporuþujeme, neboĢ v nadjezí by se tím více pĜi bČžných prĤtocích
a pĜi opadávání vyšších prĤtokĤ koryto zanášelo štČrkovými splaveninami a následnČ by se kapacita
snižovala do pĤvodního stavu.
Pro návrh ochranných opatĜení byly v rámci pĜedchozí samostatné studie ve firmČ AQUATIS
a.s. (v 04/2006) sledovány dvČ základní varianty, jedna odvážnČjší a velkorysejší – s odlehþovacím
obtokovým prĤlehem a obtokovými tunely na severní stranČ mČsta PĜerova a druhá klasická varianta
se zvýšením kapacity koryta ohrázováním. PĜi závČreþném vyhodnocení se zkonstatovalo, že první
varianta s obtokovými tunely je prakticky nereálná a dále nebude sledována, naopak druhá varianta je
v bČžné praxi používána a svým zpĤsobem jednodušší – viz níže.
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Ohrázování a zvýšení kapacity toku
Navrhovaná ochranná opatĜení
dle varianty þ.2 Ĝeší usmČrnČní záplavy
do pĜedem definovaného koridoru,
ochránČní
zástavby
ohrázováním
a zvýšení kapacity prĤtoþného profilu
zahloubením koryta - prohrábkami
koryta v jeho ose a v konvexách
(v obdélníkových pĜíþných profilech
mezi nábĜežními zdmi), pĜípadnČ
zahloubením
a
rozšíĜením
lichobČžníkového
koryta
v horní
a v dolní þásti toku pĜes mČsto PĜerov
(nad lokalitou Na Valech a pod jezem
PĜerov).
Navrhované úpravy jsou pro pĜehlednost popsány po úsecích.
- Úpravy na pĜítoku Beþvy do PĜerova
PĜi povodĖových stavech nese Ĝeka množství plavenin (plovoucích pĜedmČtĤ, vČtví, kmenĤ
stromĤ, zbytkĤ splavených dĜevČných plotĤ a chatek), které se zachytávají v mostních profilech
a nevhodnČ vzdouvají povodĖové hladiny. Na vhodném místČ nad PĜerovem by se vytvoĜil záchytný
profil, pĜístupný mechanizmĤm pro odstraĖování plavenin a plovoucích pĜedmČtĤ, napĜ. nad
zalesnČnými pozemky v km 16,500.
- Levý bĜeh Beþvy po jez PĜerov
O ohrázování místní þásti PĜerova – Kozlovic bude rozhodnuto podle rozsahu rozlivĤ
výsledného Ĝešení. Ochrana zatápČné zástavby mČsta na levém bĜehu je navržena v horní þásti
sledovaného úseku – nad lávkou pro pČší (krátce nad lokalitou Na Valech) až nad objekty místní
nemocnice zvýšením stávající ochranné hráze pĜi návodní stranČ tak, aby nebylo nutné kácet stávající
vzrostlé stromoĜadí na korunČ hráze. VariantnČ se uvažuje o vybudování zaĜízení pro osazení mobilnČ
hrazených stČn pĜedsazených pĜed frontu domovní zástavby.
Pro zajištČní odtokových pomČrĤ v horní þásti úseku bude nutno nahradit nebo zvýšit stávající
provČšenou železobetonovou lávku, která zasahuje již pĜi nízkých N – letých prĤtocích pod hladinu
Ĝeky a zpĤsobuje zachytávání plovoucích pĜedmČtĤ a mĤže se tak nekontrolovatelnČ snížit kapacita
koryta.
V úseku od lokality Na Valech až po první silniþní most se navrhuje vybudovat ochranné
parapetní zídky podél stávajících nábĜežních zdí s možností nadvýšení pomocí mobilních hrazení.
V dalším úseku až po železniþní most je možné kombinovat ochranu pĜilehlé zástavby pomocí
odsazených zemních hrází a valĤ, pĜípadnČ pomocí parapetních nábĜežních zdí a ochranných zdí
s možností nadvýšení mobilním hrazením.
V úseku pod železniþním mostem a dále pod pohyblivým jezem až po železniþní vleþku se
uvažuje ve stísnČných pomČrech vybudování ochranných železobetonových zdí (s utČsnČním
propustného podloží pomocí vetknutých podzemních stČn) v trase stávajících oplocení místních
prĤmyslových areálĤ, nebo na korunČ stávající hráze pĜi vzdušné stranČ.
V úseku pod železniþní vleþkou podél prĤmyslového areálu (PĜerovské chemické závody
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a teplárna) až po stávající odkalištČ je možné využít a zvýšit v trase stávajícího oplocení ochranné zdi.
NáslednČ terén umožĖuje volné rozlivy a odlehþování povodĖových prĤtokĤ do levobĜežního
inundaþního území. Je však tĜeba ovČĜit dosah zpČtného vzdutí do spodní þásti zástavby mČsta
PĜerova, pĜípadnČ dobudovat ochranné hrázky kolem zástavby.
Technické Ĝešení tohoto úseku bude upĜesnČno na základČ hydraulických výpoþtĤ.
- Pravý bĜeh Beþvy po jez PĜerov
Ochrana PĜerova na pravém bĜehu je Ĝešena již nad horní þástí zástavby mČsta ochrannou
hrází trasovanou dle požadavkĤ zástupcĤ CHKO od hlavní silnice I/47 po okraji lesního celku
Žebraþka, tj. podél stávající cesty procházející v soubČhu s oplocením místního prĤmyslového areálu
až ke korytu potoka zvaného Strhanec, kde by byl osazen stavidlový objekt na omezování nátoku
inundovaných vod do mČstské þásti koryta. Od omezovacího objektu pak by se trasa hráze zalomila
a pokraþovala asi 80 m podél levého bĜehu Strhance a dále pak podél oplocení dalšího prĤmyslového
areálu, tj. po okraji lesního celku Žebraþka a následnČ opČt po zalomení trasy v prĤseku soubČžnČ se
vzdušným vedením VN až ke staré silnici na Prosenici. Pod zmínČnou silnicí pak bude opČt trasa
hráze respektovat okraj lesa a hranici dalšího oploceného prĤmyslového areálu. Po pĜiblížení hráze
k silnici na Prosenici bude pĜilehlá þást zástavby mČsta chránČná hrází trasovanou podél vnČjšího
okraje mČstského parku ve smČru k ulicí BezruþovČ a dále pak podél této ulice pĜi bĜehové hranČ
Beþvy ve smČru k ústí toku Strhanec. Ochrannou hráz lze variantnČ vést od koryta Beþvy v trase dále
proti toku podél místní asfaltované komunikace až k zahrádkáĜské kolonii, u níž by trasa hráze
odboþila severním smČrem mezi zahrádkami a polními pozemky, kde je již terén zvýšen terasou
a navázala by na hráz procházející lokalitou Žebraþka.
Ohrázování Bezruþovy ulice je vedeno na stranČ k Ĝece BeþvČ. Touto úpravou dojde
k vytvoĜení plynulého nátoku do ohrázovaného koryta Ĝeky Beþvy v mČstské zástavbČ.
Podél zástavby krátce nad lávkou pro pČší se vytvoĜí pĜi bĜehové hranČ koryta
lichobČžníkového profilu ochranná zeć. Pod lávkou pro pČší nad zaústČním potoka Strhanec se
uvažuje o zhotovení zemní hráze nebo zemního valu odsazeného od nábĜežní zdi, nebo ochranné
parapetní zídky až po potok s možností zvýšení pomocí mobilního hrazení.
V dotþeném úseku ohrázování je do Beþvy zaústČn pravostranný pĜítok Strhanec, který si
vyžádá opatĜení (uzávČry) proti zpČtnému vzdutí pĜi prĤchodu povodĖových prĤtokĤ pomocí
vzpČrných vrat. Obdobné Ĝešení bude muset být provedeno v místČ kĜížení s usmČrĖovací hrází na
pĜítoku do PĜerova tak, aby pĜi povodních bylo zabránČno nátoku inundovaných vod do mČstské þásti
koryta Strhance.
Krátce pod zaústČním Strhance se vytvoĜí na nábĜežní zdi ochranné parapetní zídky
s mobilním hrazením a dále po toku ve stávajícím zatravnČném pásu podél opČrných zdí se uvažuje
o zhotovení ochranné hrázky (valu) s ochrannou zídkou a mobilním hrazením až po první silniþní most
a stejným zpĤsobem i dále po toku po druhý silniþní most a rovnČž pod ním až k železniþnímu mostu.
Krátce pod železniþním mostem až po rozšíĜený pohyblivý jez se navrhuje vybudovat podél
místní komunikace ochrannou zeć.
V úseku pod jezem a dále pak pod místní vleþkou je možné podél prĤmyslového areálu
Prechezy a Kemifloc snížit a rozšíĜit pravobĜežní bermu a souþasnČ zvýšit stávající ochrannou hráz,
která je a mČla by být zavázána do železniþního tČlesa u drážního pĜejezdu v místČ, kde kdysi bylo
zaústČno rameno potoka Strhance a dnes je zde neudržovaný odvodĖovací pĜíkop. Pravostranný
pĜítok bude muset být opatĜen uzávČry proti zpČtnému vzdutí pĜi prĤchodu povodĖových prĤtokĤ.
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- PĜístavba jezu PĜerov – km 11,440
Jako další souþást ochranných opatĜení je navrhováno zvýšení kapacity jezu v PĜerovČ, který
je kapacitnČ nevyhovující a pĜi prĤchodu povodĖových prĤtokĤ zvedá hladinu v úseku nadjezí. Ve
výpoþtu je doporuþeno zvýšení kapacity pĜístavbou jednoho pole jezu na pravém bĜehu, kde je
v souþasnosti pĜelévaná berma. Navržena je pĜístavba jednoho jezového pole hrazeného pĜelévaným
segmentem (nebo segmentem s klapkou) o hrazené šíĜce 16 m. Je tĜeba zvážit vybudování
sníženého pevného prahu nového jezového pole oproti stávajícím polím, pĜípadnČ zrekonstruovat
stĜední pole jezu se sníženým pevným prahem, což by bylo z hlediska potĜeby zahloubení nivelety
dna v ose koryta pĜijatelnČjší. Pro pĜístavbu je k dispozici dostatek prostoru. Výstavba vyžaduje zmČnu
trasy odlehþovací stoky DN 1200 vyústČné pod jezem.
- Úprava železniþního mostu – km 11,597
Železniþní most je kritickým místem prĤchodu Beþvy PĜerovem. PĜi povodni 1997 došlo
k zahlcení prĤtoþného profilu, zachytávání plavenin a zaplavení rozsáhlých þástí kolejištČ blízkého
nádraží.
Zvýšení nivelety s ohledem na související kolejové tratČ není prakticky možné. Jako jediná
možnost se jeví prohloubení pravobĜežní bermy spojené se zajištČním základĤ pravobĜežní mezilehlé
opČry. Komplikovaná je situace s pĜíjezdovou cestou do areálu Prechezy, která vede jako podjezd
v krajním poli žel. mostu a bude pĜi vyšších prĤtocích zaplavována. Tato cesta bude stabilizována
opČrnou zdí.
- Úpravy toku
Ve vzdutí pĜerovského jezu v úseku po lávku u tenisových kurtĤ bude provedena úprava dna –
vyþištČny pĜedpokládané nánosy a zkapacitnČno koryto v délce 2,25 km (týká se úseku v rozmezí km
11,551 až km 13,657).
Mezi jezem a železniþním
mostem jsou v toku zbytky pilíĜĤ
dĜívČjšího mostu, které omezují prĤtok
a navrhujeme je odstranit.
Níže po toku se ještČ nachází
na levém bĜehu Ĝeky Beþvy areál ýOV
PĜerov, který byl pĜi povodni zcela
zaplaven. Areál ýOV bude ochránČn
souvislým ohrázováním. Na omezení
rozsahu záplavy pod PĜerovem nemají
úpravy kolem ýOV podstatný vliv.
ěešení pĜípadného ohrázování
zástavby PĜerova proti vzduté spodní
vodČ
bude
upĜesnČno
podle
vypoþteného rozsahu rozlivĤ.
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Náklady na protipovodĖová opatĜení– varianta bez poldru Teplice
protipovodĖová opatĜení celkem: ……… 1.034 mil. Kþ
OpatĜení pĜi variantČ s poldrem Teplice
ObdobnČ jako u varianty (alternativy bez poldru Teplice) bude nutno každopádnČ proþistit
a zkapacitnit stávající prĤtoþný profil koryta Ĝeky Beþvy jak pod jezem PĜerov, tak pĜedevším nad ním
v celé délce mČsta. Poþítá se rovnČž s úpravou pravobĜežního pole železniþního mostu.
PĜi variantČ s poldrem Teplice nebude nutno rozšiĜovat stávající jezový profil jezu PĜerov
o další jezové pole a navrhované ochranné hráze a ochranné zdi a zídky budou v celém úseku Ĝeky
Beþvy pĜes mČsto PĜerov nižší a také kratší, resp. v nČkterých úsecích nebude nutno žádné hráze
a zdi budovat.
Náklady na protipovodĖová opatĜení – varianta s poldrem Teplice
protipovodĖová opatĜení celkem: ……… 446 mil. Kþ
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