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Šternberk
Stávající stav
Šternberk leží na Severní MoravČ, severním smČrem od mČsta Olomouc. MČsto se rozkládá u
západního okraje Nízkého Jeseníku a v údolí tvoĜeném Ĝíþkou Sitkou. Od severního a východního
okraje mČsta se rozprostírají lesy. NejvýznamnČjším pĜítokem Sitky ve Šternberku je levobĜežní
Sprachový potok podél Jívavské ulice. Dalším významným tokem je mlýnský náhon vedoucí od jezu
na kĜižovatce Masarykova ulice – Janáþkova ulice kolem bývalého mlýna a dále do Babic, kde ústí do
potoka Kamínka. Uvedený náhon je z vodohospodáĜského hlediska dĤležitý, protože na své trase
napájí nČkolik vodních nádrží. DrobnČjším vodním tokem vedoucím pĜes zastavČné území mČsta je
Grygava, která byla od fotbalového stadionu k železniþnímu pĜejezdu zatrubnČna.
Recipienty v místních þástech Chabiþov, TČšíkov, KrakoĜice tvoĜí malé bezejmenné toky.
VýznamnČjší Dalovský potok protéká východnČ od zastavČného sídla Dalov. Místní þástí TČšíkov
protéká Trusovický potok. Problémem mohou být pĜi jarním tání þi pĜi pĜívalových deštích obþasné
vodoteþe, napĜ. pĜicházející do mČsta podél ulice Na Valech, Opavská (nČkolik vodoteþí), dále traĢ
ECCEHOMO, vodoteþ pĜicházející do místní þásti Dolní Žleb z pozemkĤ sídla Chabiþov-Levín.
Problémy s povrchovou vodou vznikají také na pravém bĜehu Sitky ze zcelených pozemkĤ
východnČ od silnice Šternberk – Hlásnice, kdy mĤže za dešĢĤ stékat velké množství pĜívalových vod
svedených dešĢovou kanalizací do Sitky.

Copyright © Pöyry Environment a.s.
3_zprava_OL_6.doc

strana 148

Technická zpráva

Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
05440

PovodeĖ 03-04/2006
Na toku Sitka ve mČstČ Šternberk došlo k poškození zpevnČných bĜehĤ, výtrže bĜehĤ a
naplavenin. Byly zpĤsobeny škody na stavbČ TČšíkovská kyselka, na silnici I/46 a na majetku
fyzických osob.
PĜehled tokĤ zasažených povodní – BystĜice, Trusovický potok, Sitka, potok Aleš, Tepliþka.
MČstem Šternberk protéká od severu k jihu a níže pak k jihozápadu vČtší tok zvaný Sitka.
Koryto Sitky je v zastavČné þásti mČsta upravené a vČtšinou na obou bĜezích ohraniþené svislými
opČrnými zdmi, které jsou vČtšinou v relativnČ dobrém stavu. V chatrnČjším stavu jsou dle pochĤzky
opČrné zdi v úseku nad ulicí Dvorskou, kde kamenné zdi na konkávním bĜehu jsou pĜi dnČ podemílány
proudící vodou, nad dnem jsou porušovány klimatickými vlivy, ze zdí vypadávají kameny a místy se
zdi bortí. Naopak koryto ve dnČ pĜi konvexní stranČ se zanáší splaveninami a na štČrkových lavicích
vyrĤstají traviny a kĜoviny, þímž se ještČ více snižuje kapacita. RovnČž níže v upravených úsecích je
kapacita koryta postupnČ snižována ukládáním štČrkových splavenin ve dnČ, pĜedevším v rozšíĜených
þástech a pĜi konvexních bĜezích. Zvýšení dna koryta je nejvíce zĜejmé v místech, kde do koryta
zaúsĢují rĤzné trubní odpady a ze dna vyþnívají již jen vrchlíky potrubí. ŠtČrkové nánosy a lavice jsou
patrné rovnČž nad i pod stávajícím pevným stupnČm v prostoru levobĜežního pĜítoku – Sprchového
potoka, kde postupnČ koryto zarĤstá vodními travinami.
V pĜilehlé zástavbČ podél toku Sitky vznikají problémy již dĜíve pĜi zvýšených prĤtocích, a to
vlivem Ĝady nehrazených kanalizaþních a jiných výustí, které jsou zaústČny do koryta a zpČtným
vzdutím se vody dostávají do podzemních þástí pĜilehlých objektĤ.
Ohrožená místa vlivem zátarasĤ plavenin a ledových ker
Název

Místo

most na MasarykovČ ulici u MKC
Šternberk
správce MČsto Šternberk
most u Autocampu Dolní Žleb
Šternberk
správce MČsto Šternberk
most na SvČtlovČ,správce Správa silnic Ol.kraje,Lipenská
120,Olomouc
most u Horního Žlebu
most na MasarykovČ ulici(Tylovo divadlo)-správce MČsto
Šternberk
most pod RýmaĜovským kopcem,správce Správa silnic
Ol.kraje,Lipenská 120,Olomouc

Šternberk

Ohrožení
vznik zátarasĤ z naplavenin a
ledových bariér
vznik zátarasĤ z naplavenin a
ledových bariér
vznik zátarasĤ z naplavenin a
ledových bariér

Šternberk

vznik zátarasĤ z naplavenin

Šternberk

vznik ledových bariér

Šternberk

vznik ledových bariér

Návrh protipovodĖových opatĜení
V úseku Sitky nad ulicí Dvorská je nutno provést rekonstrukci stávajících kamenných
opČrných zdí ve spodní i horní þásti, pĜedevším na konkávní stranČ, tj. v délce cca 300 m. Prakticky
v celé délce pĜes mČsto Šternberk a pĜedevším v úseku cca 1500 m nad železniþní tratí a vleþkou je
nutno celé koryto proþistit a odtČžit štČrkové nánosy, místy až do hloubky 1 m pod stávající dno pro
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zvýšení kapacity koryta.
V nČkolika dílþích úsecích je nutno realizovat opravu stávajících opČrných kamenných zdí. Ve
výustních objektech je nutno osadit zpČtné klapky nebo stavítka pro možnost zahrazení pĜi povodních.
Bylo by vhodné výustní objekty opatĜit šachtami pro umožnČní pĜeþerpávání vnitĜních vod (odpadních
a srážkových) do recipientu pĜi zahrazených výustech.
Po zamČĜení pĜíþných profilĤ pĜed proþištČním koryta bude nutné ovČĜit kapacitu proþištČného
koryta a stupeĖ protipovodĖové ochrany po proþištČní hydrotechnickými výpoþty prĤbČhĤ hladin
povodĖových prĤtokĤ. Zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany pak by bylo možné ještČ dosáhnout
vybudováním ochranných hrázek nebo zvýšením opČrných zdí podél toku, což by bylo již v zastavČné
þásti s nČkolika pĜíþnými komunikacemi, mostky a lávkami problematické – upĜesní se v další studii po
zamČĜení toku.
V úseku pod tratí ýD zĜejmČ bude nutno ochránit pĜilehlou zástavbu rodinných domkĤ na
pravém bĜehu Sitky pomocí ochranné hrázky v délce cca 800 m vybudované podél toku – ovČĜí se
rovnČž v další studii výpoþtem.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 25,7 mil. Kþ
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PĜehled dalších problematických lokalit dle sdČlení ORP Šternberk
Další lokality, ve kterých vznikly a nadále mohou vznikat problémy s odtokovými pomČry na
místních vodních tocích a je tĜeba zde Ĝešit i protipovodĖová opatĜení (nutno ovČĜit dalšími
pochĤzkami a hydrotechnickými výpoþty):
Obec Domašov nad BystĜicí
Tok BystĜice protéká obcí v délce asi 1200 m od severu k jihu. Vzhledem k tomu, že se jedná
o Ĝeku bystĜinného charakteru, dochází ke znaþnému kolísání vodních stavĤ ěeka protéká þásteþnČ
upraveným korytem, mimo zastavČné území je koryto neupravené. Koryto není plnČ kapacitní, podél
toku je vyhlášeno záplavové území pro Q100=75m3/s. LevobĜežním pĜítokem BystĜice je místní potok,
pĜitékající ze SV strany do obce þásteþnČ upraveným korytem.Tento pĜítok nezpĤsobuje problémy
s pĜívalovými vodami. Na toku jsou 3 menší rybníky,které jsou majetkem obce(pronajaty ýRS).
PravobĜežní pĜítok BystĜice pĜitékající ze západní strany má po vČtšinu roku nízký stav vody. K jeho
rozlití a zaplavení pĜilehlých pozemkĤ a obytných domĤ þ. p.193 a 194 došlo pĜi pĜívalových deštích
v þervenci 2001. ýásteþnou ochranu obce pĜed záplavami poskytuje údolní niva severnČ nad obcí,
která svými retenþními schopnostmi ovlivĖuje prĤbČh povodĖové vlny.
PovodeĖ 03-04/2006
Došlo k poškození bĜehĤ Ĝeky BystĜice a nánosĤm v korytČ.
Návrh mČsta – vyþištČní zaneseného koryta toku BystĜice (PM)
Obec Moravský Beroun
Došlo k poškození mostĤ a místní komunikace.
Návrh mČsta – oprava mostĤ ve vlastním majetku - dotace MMR
Obec Žerotín
Jako protipovodĖové opatĜení byla prokopána místní komunikace.
Obec Lužice
Na toku Sitka došlo k poškození bĜehĤ. Došlo k výtržím bĜehĤ vČtšího charakteru, naplaveniny
v korytČ.
Návrh mČsta – nutná oprava velkých bĜežních výtrží v blízkosti obytných domĤ a komunikace (PM)
Obec Horní LodČnice
Byly poškozeny 2 mosty ve správČ obce.
Návrh mČsta – oprava mostĤ v majetku obce poškozených povodní (dotace MMR)
Obec Huzová
Vodní tok Sitka protéká obcí Huzová a mĤže obec ohrozit jak v pravobĜežní tak i v levobĜežní
þásti, pĜedevším v dobČ jarního tání. Jednotlivé stupnČ povodĖové aktivity nebyly stanoveny.
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PĜi povodni 03-04/2006 byla stržena vozovka a došlo k poškození mostu.
Návrh mČsta – Poškozený most a poškozená místní komunikace vlivem povodní – dotace MMR
Obec Štarnov
Naplaveniny v potoku Aleš, úpravy silnic 1. tĜídy. Probíhá jednání se ZVHS Olomouc o
proþištČní zaneseného potoku Aleš.
Návrh mČsta – vyþistČní zaneseného koryta potoku Aleš v þásti procházející obcí, probíhá jednání se
ZVHS Olomouc
Obec Strukov
Jako protipovodĖové opatĜení byla prokopána místní komunikace. Probíhá jednání se ZVHS
Olomouc o vybudování ochranné hrázky obytných domĤ a zahrad od vodního toku Tepliþka.
Návrh mČsta – vybudování ochranné hrázky, ohrožení obytných domĤ a zahrad vlivem rozlití vodního
toku Tepliþka, jednání se ZVHS Olomouc
Obec ěídeþ
Návrh mČsta – vyþištČní zaneseného koryta vodního toku Zlatý potok, probíhá jednání o proþištČní
toku Zlatý potok se ZVHS Olomouc a se SSOK.
Obec Lipina
Obcí protéká Sprchový potok, který mĤže ohrozit obec v dobČ zvýšené povodĖové aktivity
pĜedevším v levobĜežní þásti. Vzhledem k tomu,že se jedná o vodní tok menšího významu nejsou
jednotlivé stupnČ povodĖové aktivity stanoveny.
Obec Lužice
Okrajovou þástí obce protéká vodní tok Sitka, která mĤže v pĜípadČ zvýšené povodĖové
aktivity ohrozit þást pĜilehlého území. Jednotlivé stupnČ povodĖové aktivity nejsou pro obec Lužice
stanoveny.
Obec Horní LodČnice
Trusovický potok ,který protéká Horní LodČnicí,mĤže ohrozit obec jak v pravobĜežní tak i
v levobĜežní þásti. Jednotlivé stupnČ povodĖové aktivity nejsou s ohledem na významnost toku
stanoveny.
Obec Moravský Beroun
1.

vodní tok DĤlní potok protéká mČstem Moravský Beroun a mĤže obec ohrozit jak v levobĜežní
tak i v pravobĜežní þásti nejen v dobČ jarního tání, ale i pĜi dlouhodobých srážkách v prĤbČhu
roku. ýást mČsta je ohrožena i Sluneþním potokem.

2.

vodní tok BystĜice protéká místními þástmi mČsta Moravského Berouna Ondrášov a Sedm
DvorĤ a mĤže v období zvýšené povodĖové aktivity zpĤsobit pĜilehlé obytné a provozní
budovy.
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Obce ohrožené pĜívalovými dešti
Komárov
Okrajovou þástí obce Komárov protéká Zlatý potok. NejvČtší nebezpeþí pĜedstavují pĜívalové
deštČ z Paseckého kopce – obec se totiž rozkládá na úpatí tohoto kopce.
Hlásnice
PĜi pĜívalových nebo dlouhodobČjších srážkách mĤže dojít k ohrožení (erozí zeminy)
pozemkĤ.
Hraniþné Petrovice
Vlivem pĜívalových dešĢĤ mĤže dojít k þásteþnému zatopení obytných budov.
Hnojice
Vlivem pĜívalových a dlouhodobČjších dešĢĤ mĤže dojít k þásteþnému zatopení obytných
budov.
Domašov u Šternberka
Vlivem pĜívalových dešĢĤ mĤže dojít k ohrožení staveb a pozemkĤ.
Štarnov
Vlivem oblevy v zimním a jarním období pĜi souþasných trvalejších dešĢových srážkách
dochází k lokálnímu zatopení rodinných domĤ(sklepy) – potok Aleš.
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