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P erov

Stávající stav

M sto P erov se rozprostírá 
prakticky v celé ší ce údolní nivy eky
Be vy a samotná zástavba mnohdy 
zasahuje až ke korytu eky, takže 
odtokové pom ry na pom rn  velkém  
a vodnatém toku jsou p i extrémních 
povodních problematické a soust ed né
jen do vlastního koryta toku. Koryto 
Be vy má tém  v celém úseku p es
m sto jednoduchý lichob žníkový profil 
se zatravn nými mírnými svahy – 
v horní ásti nad lávkou pro p ší krátce 
nad zaúst ním potoka Strhanec  
a v dolní ásti pod pohyblivým jezem P erov, nebo obdélníkový profil s kameobetonovými op rnými
náb ežními zdmi – ve st ední ásti. Koryto zde není dostate n  široké a hluboké. Navíc povod ové
pr toky jsou v mnoha profilech vzdouvány p í nými liniovými stavbami – silni ními komunikacemi 
s mostními objekty, železni ními mosty na hlavní trati P erov – Bohumín. Na místní vle ce, která je po 
povodních 1997 nová, je vzdutí mostními pilí i p i povodních menší. Mosty v tšinou nemají dostate né
p evýšení podhled  mostovek nad maximálními hladinami. Tyto vzdouvací objekty a rovn ž jediný 
pohyblivý jez jsou neš astn  situovány p edevším v dolní ásti m sta a tím snižují kapacitu koryta i 
výše proti toku v m stské trati.  

Dle stávajícího podélného profilu toku eky Be vy (studie PPO z 04/2006 zpracované  
v a.s AQUATIS v Brn ) je z ejmé, že v úseku nad jezem P erov je niveleta dna koryta eky Be vy
pon kud zvýšena vlivem zanášení splaveninami v rozší eném pr to ném profilu mezi op rnými zdmi 
nad železni ní tratí. Tyto nánosy splavenin a zvýšený pevný práh na pohyblivém jezu P erov
vzdouvají hladiny jednak p i nízkých pr tocích, avšak i p i vysokých pr tocích, které dnes p i stoletém 
pr toku vyb ežují do okolní zástavby. 

M sto P erov bylo v roce 1997 p i katastrofálních povodních zaplaveno v mimo ádném
rozsahu. Zaplavena byla v tší ást intravilánu m sta a p ilehlých území vodou z Be vy do výše od 0,3 
do 3 metr . P erov byl nepr jezdný ze všech sm r , levý a pravý b eh Be vy byl bez spojení, m sto 
se ocitlo bez dodávky elektrické energie a telefonního spojení. 

Problémy na vlastním koryt  Be vy se projevily p edevším u mostu železni ní vle ky. 
Naprosto nevyhovující most, který nejvíce zasahoval do pr to ného profilu a zp sobil vzdutí, byl 
natolik poškozen, že musel být stržen. Železni ní most na hlavní trati byl rovn ž výraznou p ekážkou
v plynulém odtoku. Most je nízký s velkým po tem pilí  zasahujících i do kynety. P i povodni se zde 
zachycovaly plovoucí p edm ty a vzdutí se ješt  zvyšovalo. Zúžené koryto Be vy u odkališt
Prechezy rovn ž zp sobilo 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 pr b hu povodn  1997 byla na pravém b ehu zaplavena veškerá zástavba v etn
pr myslové ásti m sta až k železni ní trati. Podjezdem pod tratí ve sm ru na P edmostí došlo 
k záplav   údolní ásti P edmostí. Zaplaveny byly p ilehlé lesní celky – rezervace Žebra ka a m stský 
park Michalov.

M sto P erov je dle hydrotechnických výpo t  ve velké mí e zatáp no pr toky Q100, ovšem 
jsou zde lokality – p edevším Michalov na pravém b ehu p i horním okraji m sta a další oblasti kolem 
toku, které jsou ohrožovány i p i nižších pr tocích (Michalov p ibližn  nad Q5).
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Návrh protipovod ových opat ení– varianta bez poldru Teplice

Alternativa .1:

Nejjednodušším ešením pro zajišt ní protipovod ové ochrany m sta P erova je dle 
sledované alternativy .1 je ešení, které spo ívá ve vybudování suché reten ní nádrže (poldru) 
Teplice, jíž by se povod ová vlna dostate n  zploštila a kulmina ní pr toky by se neškodn  p evedly
P erovem.

V tomto p ípad  by byla realizována pro ochranu zástavby p ed stoletou vodou jen nejnutn jší
dopl ková protipovod ová opat ení, spo ívající v dopln ní ohrázování p ilehlých lokalit, které jsou 
dnes zaplavovány již p tiletým
pr tokem (Michalov, apod.), ve srovnání 
nivelety koruny ochranných hrází  
a ochranných zídek podél toku 
s jednotným p evýšením nad maximální 
hladinou p i stoletém pr toku, 
dobudování pohyblivých uzáv r  na 
kanaliza ních výustech, na r zných
odpadech z odvod ovacích p íkop
a na odpadech z náhon , p ípadn  jiná 
opat ení (ohrázování p ítok  proti 
zp tnému vzdutí) tak, aby zp tným 
vzdutím nedocházelo k zaplavování 
chrán ných území z t chto za ízení.  

Alternativa .2:

P edstavuje zajišt ní protipovod ové ochrany zástavby m sta alespo  na stoletý pr tok 
v p ípad  zamítnutí výstavby suchého poldru Teplice. Tato alternativa spo ívá ve zkapacitn ní
pr to ného profilu eky Be vy zásahem do vlastního koryta Be vy nebo odleh ením vyšších pr tok
do nového odleh ovacího, resp. obtokového koryta. 

Unie pro eku Moravu navrhuje, aby se hladina vody v Be v  snížila zv tšením pr to ného
profilu pod P erovem a kapacita koryta v P erov  se zvýšila. Na sníženém terénu navrhují zatáp né
louky a remízky. V niv  Be vy, mimo zastav ná území, se obnoví nivní louky a lužní lesy.

Se zachováním stávajících inunda ních území, p ípadn  s rozší ením inunda ních území za 
stávající p isazené vysoké hráze v nezastav ných lokalitách pln  souhlasíme s tím, že p ípadn
zaplavované obce je nutno v inunda ním území ochránit ochrannými hrázemi nebo zdmi. Rozší ení
stávajícího koryta p ipouštíme jen formou vytvo ení berem, tj. mezihrází za stávajícími op rnými zdmi,  
které mírn  zpr to ní stávající koryto. Rozší ení celého profilu až do samotného dna, tj. odstran ním
a posunutím náb ežních zdí nedoporu ujeme, nebo  v nadjezí by se tím více p i b žných pr tocích  
a p i opadávání vyšších pr tok  koryto zanášelo št rkovými splaveninami a následn  by se kapacita 
snižovala do p vodního stavu.

Pro návrh ochranných opat ení byly v rámci p edchozí samostatné studie ve firm  AQUATIS 
a.s. (v 04/2006) sledovány dv  základní varianty, jedna odvážn jší a velkorysejší – s odleh ovacím
obtokovým pr lehem a obtokovými tunely na severní stran  m sta P erova a druhá klasická varianta 
se zvýšením kapacity koryta ohrázováním. P i záv re ném vyhodnocení se zkonstatovalo, že první 
varianta s obtokovými tunely je prakticky nereálná a dále nebude sledována, naopak druhá varianta je 
v b žné praxi používána a svým zp sobem jednodušší – viz níže. 
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Ohrázování a zvýšení kapacity toku

Navrhovaná ochranná opat ení
dle varianty .2 eší usm rn ní záplavy 
do p edem definovaného koridoru, 
ochrán ní zástavby ohrázováním  
a zvýšení kapacity pr to ného profilu 
zahloubením koryta - prohrábkami 
koryta v jeho ose a v konvexách  
(v obdélníkových p í ných profilech 
mezi náb ežními zdmi), p ípadn
zahloubením a rozší ením
lichob žníkového koryta v horní  
a v dolní ásti toku p es m sto P erov
(nad lokalitou Na Valech a pod jezem 
P erov).

Navrhované úpravy jsou pro p ehlednost popsány po úsecích. 

- Úpravy na p ítoku Be vy do P erova 

P i povod ových stavech nese eka množství plavenin (plovoucích p edm t , v tví, kmen
strom , zbytk  splavených d ev ných plot  a chatek), které se zachytávají v mostních profilech  
a nevhodn  vzdouvají povod ové hladiny. Na vhodném míst  nad P erovem by se vytvo il záchytný 
profil, p ístupný mechanizm m pro odstra ování plavenin a plovoucích p edm t , nap . nad 
zalesn nými pozemky v km 16,500. 

- Levý b eh Be vy po jez P erov 

O ohrázování místní ásti P erova – Kozlovic bude rozhodnuto podle rozsahu rozliv
výsledného ešení. Ochrana zatáp né zástavby m sta na levém b ehu je navržena v horní ásti
sledovaného úseku – nad lávkou pro p ší (krátce nad lokalitou Na Valech) až nad objekty místní 
nemocnice zvýšením stávající ochranné hráze p i návodní stran  tak, aby nebylo nutné kácet stávající 
vzrostlé stromo adí na korun  hráze. Variantn  se uvažuje o vybudování za ízení pro osazení mobiln
hrazených st n p edsazených p ed frontu domovní zástavby. 

Pro zajišt ní odtokových pom r  v horní ásti úseku bude nutno nahradit nebo zvýšit stávající 
prov šenou železobetonovou lávku, která zasahuje již p i nízkých N – letých pr tocích pod hladinu 
eky a zp sobuje zachytávání plovoucích p edm t  a m že se tak nekontrolovateln  snížit kapacita 

koryta.  

V úseku od lokality Na Valech až po první silni ní most se navrhuje vybudovat ochranné 
parapetní zídky podél stávajících náb ežních zdí s možností nadvýšení pomocí mobilních hrazení.

V dalším úseku až po železni ní most je možné kombinovat ochranu p ilehlé zástavby pomocí 
odsazených zemních hrází a val , p ípadn  pomocí parapetních náb ežních zdí a ochranných zdí 
s možností nadvýšení mobilním hrazením.

V úseku pod železni ním mostem a dále pod pohyblivým jezem až po železni ní vle ku se 
uvažuje ve stísn ných pom rech vybudování ochranných železobetonových zdí (s ut sn ním
propustného podloží pomocí vetknutých podzemních st n) v trase stávajících oplocení místních 
pr myslových areál , nebo na korun  stávající hráze p i vzdušné stran .

V úseku pod železni ní vle kou podél pr myslového areálu (P erovské chemické závody  
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a teplárna) až po stávající odkališt  je možné využít a zvýšit v trase stávajícího oplocení ochranné zdi. 

Následn  terén umož uje  volné rozlivy a odleh ování povod ových pr tok  do levob ežního
inunda ního území. Je však t eba ov it dosah zp tného vzdutí do spodní ásti zástavby m sta 
P erova, p ípadn  dobudovat ochranné hrázky kolem zástavby. 

Technické ešení tohoto úseku bude up esn no na základ  hydraulických výpo t .

- Pravý b eh Be vy po jez P erov 

Ochrana P erova na pravém b ehu je ešena již nad horní ástí zástavby m sta ochrannou 
hrází trasovanou dle požadavk  zástupc  CHKO od hlavní silnice I/47 po okraji lesního celku 
Žebra ka, tj. podél stávající cesty procházející v soub hu s oplocením místního pr myslového areálu 
až ke korytu potoka zvaného Strhanec, kde by byl osazen stavidlový objekt na omezování nátoku 
inundovaných vod do m stské ásti koryta. Od omezovacího objektu pak by se trasa hráze zalomila  
a pokra ovala asi 80 m podél levého b ehu Strhance a dále pak podél oplocení dalšího pr myslového
areálu, tj. po okraji lesního celku Žebra ka a následn  op t po zalomení trasy v pr seku soub žn  se 
vzdušným vedením VN až ke staré silnici na Prosenici. Pod zmín nou silnicí pak bude op t trasa 
hráze respektovat okraj lesa a hranici dalšího oploceného pr myslového areálu. Po p iblížení hráze 
k silnici na Prosenici bude p ilehlá ást zástavby m sta chrán ná hrází trasovanou podél vn jšího
okraje m stského parku ve sm ru k ulicí Bezru ov  a dále pak podél této ulice p i b ehové hran
Be vy ve sm ru k ústí toku Strhanec. Ochrannou hráz lze variantn  vést od koryta Be vy v trase dále 
proti toku podél místní asfaltované komunikace až k zahrádká ské kolonii, u níž by trasa hráze 
odbo ila severním sm rem mezi zahrádkami a polními pozemky, kde je již terén zvýšen terasou  
a navázala by na hráz procházející lokalitou Žebra ka.  

Ohrázování Bezru ovy ulice je vedeno na stran  k ece Be v . Touto úpravou dojde 
k vytvo ení plynulého nátoku do ohrázovaného koryta eky Be vy v m stské zástavb .

Podél zástavby krátce nad lávkou pro p ší se vytvo í p i b ehové hran  koryta 
lichob žníkového profilu ochranná ze .  Pod lávkou pro p ší nad zaúst ním potoka Strhanec se 
uvažuje o zhotovení zemní hráze nebo zemního valu odsazeného od náb ežní zdi, nebo ochranné 
parapetní zídky až po potok s možností zvýšení pomocí mobilního hrazení.

V dot eném úseku ohrázování je do Be vy zaúst n pravostranný p ítok Strhanec, který si 
vyžádá opat ení (uzáv ry) proti zp tnému vzdutí p i pr chodu povod ových pr tok  pomocí 
vzp rných vrat. Obdobné ešení bude muset být provedeno v míst  k ížení s usm r ovací hrází na 
p ítoku do P erova tak, aby p i povodních bylo zabrán no nátoku inundovaných vod do m stské ásti
koryta Strhance.

Krátce pod zaúst ním Strhance se vytvo í na náb ežní zdi ochranné parapetní zídky 
s mobilním hrazením a dále po toku ve stávajícím zatravn ném pásu podél op rných zdí se uvažuje  
o zhotovení ochranné hrázky (valu) s ochrannou zídkou a mobilním hrazením až po první silni ní most 
a stejným zp sobem i dále po toku po druhý silni ní most a rovn ž pod ním až k železni nímu mostu.

Krátce pod železni ním mostem až po rozší ený pohyblivý jez se navrhuje vybudovat podél 
místní komunikace ochrannou ze .

V úseku pod jezem a dále pak pod místní vle kou je možné podél pr myslového areálu 
Prechezy a Kemifloc snížit a rozší it pravob ežní bermu a sou asn  zvýšit stávající ochrannou hráz, 
která je a m la by být zavázána do železni ního t lesa u drážního p ejezdu v míst , kde kdysi bylo 
zaúst no rameno potoka Strhance a dnes je zde neudržovaný odvod ovací p íkop. Pravostranný 
p ítok bude muset  být opat en uzáv ry proti zp tnému vzdutí p i pr chodu povod ových pr tok .
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- P ístavba jezu P erov – km 11,440 

Jako další sou ást ochranných opat ení je navrhováno zvýšení kapacity jezu v P erov , který 
je kapacitn  nevyhovující a p i pr chodu povod ových pr tok  zvedá hladinu v  úseku nadjezí. Ve 
výpo tu je doporu eno zvýšení kapacity p ístavbou jednoho pole jezu na pravém b ehu, kde je 
v sou asnosti p elévaná berma.  Navržena je p ístavba jednoho jezového pole hrazeného p elévaným
segmentem (nebo segmentem s klapkou) o hrazené ší ce 16 m. Je t eba zvážit vybudování 
sníženého pevného prahu nového jezového pole oproti stávajícím polím, p ípadn  zrekonstruovat 
st ední pole jezu se sníženým pevným prahem, což by bylo z hlediska pot eby zahloubení nivelety 
dna v ose koryta p ijateln jší. Pro p ístavbu je k dispozici dostatek prostoru. Výstavba vyžaduje zm nu
trasy odleh ovací stoky DN 1200 vyúst né pod jezem. 

- Úprava železni ního mostu – km 11,597 

Železni ní most je kritickým místem pr chodu Be vy P erovem. P i povodni 1997 došlo 
k zahlcení pr to ného profilu, zachytávání plavenin a zaplavení rozsáhlých ástí kolejišt  blízkého 
nádraží.

Zvýšení nivelety s ohledem na související kolejové trat  není prakticky možné. Jako jediná 
možnost se jeví prohloubení pravob ežní bermy spojené se zajišt ním základ  pravob ežní mezilehlé 
op ry. Komplikovaná je situace s p íjezdovou cestou do areálu Prechezy, která vede jako podjezd  
v krajním poli žel. mostu a bude p i vyšších pr tocích zaplavována. Tato cesta bude stabilizována 
op rnou zdí. 

- Úpravy toku 

Ve vzdutí p erovského jezu v úseku po lávku u tenisových kurt  bude provedena úprava dna – 
vy išt ny p edpokládané nánosy a zkapacitn no koryto v délce 2,25 km (týká se úseku v rozmezí  km 
11,551 až km 13,657). 

Mezi jezem a železni ním
mostem jsou v toku zbytky pilí
d ív jšího mostu, které omezují pr tok  
a navrhujeme je odstranit. 

Níže po toku se  ješt  nachází 
na levém b ehu eky Be vy areál OV
P erov, který byl p i povodni zcela 
zaplaven. Areál OV bude ochrán n
souvislým ohrázováním. Na omezení 
rozsahu záplavy pod P erovem nemají 
úpravy kolem OV podstatný vliv. 

ešení  p ípadného ohrázování 
zástavby P erova proti  vzduté spodní 
vod  bude up esn no podle 
vypo teného rozsahu rozliv .
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Náklady na protipovod ová opat ení– varianta bez poldru Teplice

protipovod ová opat ení celkem: ………  1.034 mil. K

Opat ení p i variant  s poldrem Teplice

Obdobn  jako u varianty (alternativy bez poldru Teplice) bude nutno každopádn  pro istit  
a zkapacitnit stávající pr to ný profil koryta eky Be vy jak pod jezem P erov, tak p edevším nad ním 
v celé délce m sta. Po ítá se rovn ž s úpravou pravob ežního pole železni ního mostu.

P i variant  s poldrem Teplice nebude nutno rozši ovat stávající jezový profil jezu P erov
o další jezové pole a navrhované ochranné hráze a ochranné zdi a zídky budou v celém úseku eky
Be vy p es m sto P erov nižší a také kratší, resp. v n kterých úsecích nebude nutno žádné hráze  
a zdi budovat. 

Náklady na protipovod ová opat ení – varianta s poldrem Teplice

protipovod ová opat ení celkem: ………  446 mil. K
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