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Rokytnice

Stávající stav

Obec Rokytnice je pom rn  velká obec s 1320 obyvateli a najdeme ji západním sm rem od 

m sta P erov na pravém b ehu eky Be vy. Obcí prochází silnice spojující m sta P erov a Prost jov

a železni ní tra  na trase P erov - Olomouc. V severní ásti obce je barokní zámek obklopen 

zámeckou zahradou, dnes sloužící jako ústav sociální pé e. Nedaleko zámku byl vybudován Návesní 

rybník.

P i povodni v roce 07/1997 došlo k zaplavení ásti obce vodou z Be vy. V postižených oblastech 

byla provedena evakuace osob kterým bylo zabezpe eno ubytování, stravování a materiální pomoc. 

Bylo p erušeno spojení, dodávka vody a el. energie. 

Obec Rokytnice se nachází p i úpatí pravob ežního svahu širokého í ního údolí výustní trati 

eky Be vy. Koryto eky Be vy zde není ohrázované, takže vyšší pr toky vyb ežují do polních 

pozemk  na obou b ezích. Inundované vody na pravém b ehu zasahují až k železni ní trati (P erov – 

Brodek u P erova) a prost ednictvím stávajících mostk  a propustk  umíst ných v železni ním náspu 

se dostávají vyšší vody až za tra  a sníženým terénem pak odtékají ve sm ru toku až k zástavb  a do 

zástavby v dolní ásti obce Rokytnice (p edevším v lokalit tvrtiny - Borošín). Uli kami mezi adou

rodinných dom  (u kapli ky a pod ní) natékají p i vyšších povodních inundované vody až k hlavní 

silni ní komunikaci, kterou p etékají a dostávají se do sníženého území i za silnicí (jde p edevším

o lokalitu zvanou Rybníky), tj. snížený terén, kde pravd podobn  kdysi bývaly v bo ním údolí obecní 

rybníky. V t chto nejnižších místech p i povodních v ervenci 1997 zde údajn  záplavy dosahovaly 

hloubky vody 1 až 1,5 m.

Nejvíce problematický je v tší mostek v železni ním náspu s ší kou cca 4 až 5 m (v lokalit

U Vrbovce), který d íve sloužil na polní cest  jako podjezd pro ko ské povozy a pro p ší. Dnes je 

využíván v tšinou p šími a cyklisty a sou asn  mostek tvo í v tší propust na odvád ní srážkových 

vod z polních pozemk  nad tratí a z obce do eky Be vy. Obdobnou funkci mají i ostatní menší 

propustky pod železni ním náspem, které jsou dnes nehrazené.

Propustek na polní cest  p es odvod ovací p íkop u železni ní stanice je dnes již opat en

stavítkovým uzáv rem, aby se nižší inundované vody nedostávaly zp tným vzdutím do zástavby ve 

spodní ásti obce Rokytnice. 

Návrh protipovod ových opat ení

Stávající mostky a propustky na železni ní trati jsou v sou asné dob  rekonstruovány v rámci 

rekonstrukce železni ních koridor , takže je nutné tyto zachovat pro zajišt ní odvod ovací funkce na 

odvád ní srážkových vod z železni ního t lesa a p edevším z pravob ežních svah  širokého í ního

údolí. Pro vytvo ení protipovod ové ochrany p ilehlé obce Rokytnice u P erova však je t eba upravit 

tyto mostky a propustky a opat it pr to ný profil na výtokové stran  - na stran  k ece Be v  zp tnými 

klapkami, stavítky nebo mobilním hrazením, které by p i povodních byly do asn  zahrazeny a bránily 

tak nátoku í ních vod do polních pozemk  a do obce za tratí. U v tšího mostku, který slouží 

p edevším jako podchod pod tratí pro ob any a pro polní zv , je možné variantn  vytvo it na stran

k ece Be v  v p lkruhovém tvaru ochrannou hrázku, která by byla opat ena hrazenou hrázovou 

propustí pro odvád ní srážkových vod do eky Be vy p i normálním stavu, p i emž na polní cest  by 

byl p es hrázku vybudován a zpevn n hrázový p ejezd s nájezdovými rampami.
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Náklady na protipovod ová opat ení

hrázky, stavidla a klapky celkem: ………  7,5 mil K


