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Troubky
NedostateþnČ chránČná obec, která je pravidelnČ ohrožována již nízkými prĤtoky (Q5) leží v
rovinaté nivČ Ĝeky Beþvy, asi 8 km jihozápadnČ od mČsta PĜerov, krátce nad soutokem dvou velkých
Ĝek, Ĝeky Beþvy a Ĝeky Moravy. V blízkém okolí obce se nacházejí tzv. Skašovská jezera, která jsou
využívána k tČžbČ štČrkopískĤ a jsou nejvČtším vodárenským zdrojem na PĜerovsku.
PĜi povodni v 07/1997 byla celá obec Troubky zaplavena vodou z Ĝeky Beþvy, bylo pĜerušeno
spojení, dodávky vody a elektrické energie, a stovky lidí byly evakuovány.
ěeka Beþva je sice v úseku nad i pod obcí Troubky ohrázována na obou bĜezích, avšak vyšší
povodĖové prĤtoky se dnes odlehþují již pod PĜerovem do nČkolik kilometrĤ širokého levobĜežního
inundaþního území s polními pozemky, po nichž protékají v jihozápadním až jižním smČru pod soutok
s Ĝekou Moravou a dále ke KromČĜíži. Odlehþování extrémních prĤtokĤ do inundaþních území se
pĜedpokládá i pĜi realizaci obou variant protipovodĖových opatĜení na toku Beþvy v úseku od Teplic až
po soutok.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
V plochém území pod PĜerovem po soutok s Moravou se úþinky poldrĤ (dle alternativy þ.1)
projeví nejvýraznČji, tedy sníží se hodnoty kulminaþního prĤtokĤ i v profilu obce Troubky.
ProtipovodĖovými úpravami pomocí ochranných hrází podél toku Ĝeky Beþvy dle alternativy
þ.2 (tj. bez poldrĤ), naopak dochází ke zvČtšení rozsahu záplavy a zvýšení hloubek záplavového
území, neboĢ ohrázováním se vylouþí pĤvodní záplavová území v dnešní zástavbČ dotþených mČst a
obcí a všechny prĤtoky se soustĜedí do ohrázovaného koryta pĜi prĤchodu tČmito obcemi.
Ohrázování obce Troubky se však v obou srovnávaných pĜípadech jeví jako nezbytné.
RovnČž v Generelu je navrženo ohrázování obce Troubky.
PĜedpokládá se rekonstrukce ochranné hráze na levém bĜehu Beþvy, výstavba ochranné
hráze kolem zástavby na severní a na východní stranČ obce. Ochranu obce z jižní strany by tvoĜil
silniþní násep výhledového obchvatu Tovaþov – PĜerov, v jehož trase mimo obvod zástavby by bylo
nutno vybudovat estakádu pro pĜevádČní inundovaných vod z Ĝeky Beþvy tak, aby nebyly ještČ více
v polních pozemcích vzdouvány.
PĜedpokládá se výška nových inundaþních obvodových hrází nad terénem cca 1,5 až 2,5 m
v délce cca 4000 m.
Dle požadavku VaK PĜerov se navrhuje i realizace protipovodĖových hrází kolem stávajícího
jezera štČrkovištČ na levém bĜehu Ĝeky Beþvy z dĤvodĤ vodárenského užívání. Podél toku Beþvy je
tĜeba zvýšit stávající levobĜežní hráz v délce cca 1800 m a vybudovat nové ochranné hráze
z východní a jižní strany v délce cca 2500 m s výškou nad terénem cca 1,5 – 2 m.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
ochrana obce + rekonstrukce jezu: ……… 200 - 250 mil. Kþ
ochrana vodárenského jezera na LB Beþvy: ……… 46 mil. Kþ
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