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Záb eh

Stávající stav

Záb eh leží na Severní Morav , severozápadním sm rem od m sta Olomouc. M sto se 
rozkládá mezi Záb ežskou vrchovinou a Mohelnickou brázdou a na levém b ehu Moravské Sázavy. V 
jižní ásti m sta je vybudován rybník. Západním sm rem od Záb ehu je postavena vodní nádrž 
Nemilka, sloužící jako rezervoár vody. Jižním a západním sm rem od m sta se zvedají zalesn né
strán  okolních kopc .

V ervenci 1997 se Moravská 
Sázava v Záb ehu vylila z b eh
a zaplavila osady Hn vkov a Ráje ek.
Bylo zaplaveno asi 60 dom , jeden 
z nich musel být stržen. Most na 
obchvatu p es Moravskou Sázavu se 
ocitl pod vodou, nosné pilí e mostu byly 
poškozeny. T i lávky pro p ší a n které
komunikace p ímo ve m st  byly 
poškozeny. Na majetku m sta vznikly 
škody za 5 milion  korun. M sto díky 
své poloze vyvázlo bez vážn jších škod 
a stalo se úto išt m pro lidi ze 
zatopených míst.

P i povodni 03-04/2006 byl evakuován domov d chodc  v místní ásti Hn vkov kv li zvyšující 
se hladin  v ece Moravská Sázava. eka ohrožovala také další domy v místní ásti. 

M stem Záb eh protéká prakticky v soub hu s železni ní tratí Olomouc – eská T ebová eka
Moravská Sázava, která se zaús uje do eky Moravy v údolí pod m stem, tj. v úseku mezi obcemi 
Rájec a Zvole na pravém b ehu.

O problémech, které mohou 
nastat p i zvýšených vodních stavech 
v ece Moravské Sázav  i na Mlýnském 
náhonu, je zmínka v popisu lokality 
Nemile a Lup né. Výustní ást náhonu 
p ed zaúst ním do eky Sázavy zleva 
v Záb ehu je zaklenutá a pravd podobn
se m že zp tným vzdutím dostávat voda 
z eky do zaklenuté ásti toku a do okolní 
zástavby, p ípadn  se na náhonu mohou 
vzdouvat vody p itékající od obce 
Lup né z inunda ního území (náhon  
a odpad je t eba podrobn ji projít  
a prostudovat v další studii).

Koryto Moravské Sázavy je 
v zástavb  upravené, avšak v úseku nad hlavní železni ní tratí je koryto tém  byst inného charakteru 
nehrázované, pravob ežní svah podél adové zástavby u soub žné místní komunikace je narušován 
nátržemi obdobn  jako na levém b ehu, levob ežní terén je v prostoru zahrádká ské kolonie snížen  
a p i povodních zaplavován.



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_7.doc strana 180

V úseku pod novým železni ním mostem je koryto Moravské Sázavy upravené  
a pravd podobn  dostate n  kapacitní, nebo  pravý b eh je lemován odsazeným železni ním náspem 
s op rnými vysokými zdmi a na levém b ehu je situován místní park až po železni ní vle ku. V úseku 
pod železni ní vle kou je pravý b eh pod tratí stabilizován a zástavba na levém b ehu je z ejm
dostate n  vysoko za oplocením podél 
stezky pro p ší. Pod silni ním mostem 
je místní zástavba ve sníženém 
prostoru na pravém b ehu z ejm  p i
extrémních povodních zaplavována  
a levý b eh se jeví jako dostate né
vysoký i bez ochranných hrází. Hladina 
v koryt eky je vzdouvána pevným 
jezem, který nahání vodu do objektu 
soukromé malé vodní elektrárny na 
pravém b ehu. Koryto pod pevným 
jezem je sice pom rn  široké  
a kapacitní, avšak zanáší se št rkovými 
splaveninami p edevším p i konvexním 
pravém b ehu, kde je krátce pod 
výtokem z MVE b eh porušen sesuvem v délce cca 50 m a sou asn  jsou poškozeny trubní výust
kanaliza ních odpad  s v tšími profily (cca DN 1000 a DN 800). Št rkové lavice jsou patrné i pod 
jezem na konkávní stran  koryta. Železobetonový most na hlavní silnici I/44 je o dvou polích a z ejm
kapacitní, avšak bezpe nostní výška podhledu mostovky z ejm  nedosahuje požadovaných 
parametr  p i pr toku Q100.

Krumpašský potok,

který je ve správ  ZVHS, je popsán v samostatné kapitole v popisu lokalit na tocích ve správ
ZVHS.
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Návrh protipovod ových opat ení

eka Moravská Sázava: 

V horní ásti m sta Záb eh je t eba ov it funk nost uzavírání výustního objektu Mlýnského 
náhonu u koryta eky pro zabrán ní zp tného vzdutí do zatrubn né ásti a do okolní zástavby výše 
proti toku a pro zabrán ní jeho zanášení plaveninami. 

Na levob ežním p ítoku do eky výše proti toku, který podchází železni ní tra , je nutno 
vybudovat na propusti stavítkový uzáv r pro zabrán ní zp tného vzdutí za železni ní tra .

Koryto eky je t eba v úseku nad hlavní železni ní tratí stabilizovat ve svazích na obou b ezích
pomocí t žké kamenné dlažby pro zabrán ní nátrží a podemílání b eh  podél cesty na pravém b ehu
a podél zahrádek na levém b ehu v délce cca 800 m.

Krátce pod pevným jezem je nutno opravit pravý b eh toku a kanaliza ní výust . Koryto je 
nutno pro istit jak nad jezem, tak p edevším pod jezem od št rkových lavic v délce cca 400 m. 
Pro išt ní je nutné i v úseku pod silni ním mostem na silnici I/44 v délce cca 600 m. Je t eba zvážit, 
zda by nebylo vhodné rekonstruovat pevný jez na pohyblivý, p ípadn  zda je v bec tento jez nutný.

Na všech kanaliza ních trubních a jiných odpadech zaúst ných do koryta Moravské Sázavy  
a dnes neopat ených uzáv ry pro zabrán ní zp tného vzdutí í ních vod je t eba osadit zp tné klapky 
nebo stavítkové uzáv ry, p ípadn  provést úpravy pro umožn ní p e erpávání vnit ních vod do eky.



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_7.doc strana 182

Náklady na protipovod ová opat ení

mimo poldr Žichlínek úpravy celkem cca: ………  33 mil. K

Zlepšení odtokových pom r  na ece Moravské Sázav  a zvýšení stupn

protipovod ové ochrany výstavbou poldru Žichlínek: 

Dne 30.5.2006 byla oficiáln  zahájena jedna z nejvýznamn jších staveb protipovod ové
ochrany v eské republice „Poldr Žichlínek na ece Moravské  Sázav .

Zájmový prostor stavby tvo í údolní niva Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Objem 
zátopy navrhovaného poldru, p i zahrnutí limitních podmínek, dosahuje hodnoty 5,9 mil. m3 a plochy 
zátopy 166 ha. Dílo bude mít výrazný transforma ní ú inek a p i automatickém provozu dosáhne 
transformace pr tok  Q100 ze 126 m3/s na 59 m3/s.  

Výstavba poldru Žichlínek, 
záchytné reten ní nádrže, je díl ím
prvkem systému protipovod ové
ochrany horní ásti povodí Moravy. 
Hlavní funkcí poldru je zachycení 
povod ové vlny v reten ním prostoru za 
povod ových situací. Poldr bude 
významným dílem nejen v systému 
protipovod ové ochrany, ale také 
z pohledu komplexní revitalizace území.

Hlavní stavbou budou sypané 
zemní hráze o celkové délce cca 2 270 
m a maximální výšce 7,3 m. Na stavbu 
hrází bude použito cca 320 000 m3

zeminy. Povrch hrází bude ohumusován 
a zatravn n, odtok vody p i povodni bude p es základovou výpus , pop ípad  p es bezpe nostní 
p eliv.

Sou ástí stavby poldru je komplexní revitalizace území v jižní ásti plánovaného reten ního
prostoru. Revitalizace zahrnuje obnovu p irozené geomorfologie vodních tok  Moravské Sázavy 
a Lukovského potoka, výstavbu 15,6 ha vodních nádrží a vegeta ní úpravy v celé ploše reten ního
prostoru. Vegeta ní úpravy zahrnují stabiliza ní výsadby kolem b eh  vodních tok  (16,35 ha), 
standardní výsadby (zalesn ní) na pozemcích údolních niv a p ilehlých svazích (35,33 ha), výsadby 
rozptýlené zelen  – solitery (0,5 ha) a zatravn ní orné p dy (83,96 ha).

Významným stavebním objektem je také nový železni ní inunda ní most o rozp tí 23 m  
a výšce 2,8 m, který bude propojovat dv ásti reten ního prostoru poldru rozd leného železnicí. 
Nachází se v severní ásti ochranných hrází v trase železni ního koridoru eská T ebová – Olomouc.

Nejvýznamn jším pozitivním vlivem stavby je protipovod ová ochrana m st Litovel  
a Olomouc, dále také zlepšení územního systému ekologické stability a zvýšení rozmanitosti 
živo išných a rostlinných druh . Celá stavba je v souladu se záv ry zjiš ovacího ízení EIA.  

Dle p vodních výpo t  by celkové náklady na stavbu poldru m ly init  p es 281 mil K .



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_7.doc strana 183


