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ZábĜeh
Stávající stav
ZábĜeh leží na Severní MoravČ, severozápadním smČrem od mČsta Olomouc. MČsto se
rozkládá mezi ZábĜežskou vrchovinou a Mohelnickou brázdou a na levém bĜehu Moravské Sázavy. V
jižní þásti mČsta je vybudován rybník. Západním smČrem od ZábĜehu je postavena vodní nádrž
Nemilka, sloužící jako rezervoár vody. Jižním a západním smČrem od mČsta se zvedají zalesnČné
stránČ okolních kopcĤ.
V þervenci 1997 se Moravská
Sázava v ZábĜehu vylila z bĜehĤ
a zaplavila osady HnČvkov a Rájeþek.
Bylo zaplaveno asi 60 domĤ, jeden
z nich musel být stržen. Most na
obchvatu pĜes Moravskou Sázavu se
ocitl pod vodou, nosné pilíĜe mostu byly
poškozeny. TĜi lávky pro pČší a nČkteré
komunikace pĜímo ve mČstČ byly
poškozeny. Na majetku mČsta vznikly
škody za 5 milionĤ korun. MČsto díky
své poloze vyvázlo bez vážnČjších škod
a stalo se útoþištČm pro lidi ze
zatopených míst.
PĜi povodni 03-04/2006 byl evakuován domov dĤchodcĤ v místní þásti HnČvkov kvĤli zvyšující
se hladinČ v Ĝece Moravská Sázava. ěeka ohrožovala také další domy v místní þásti.
MČstem ZábĜeh protéká prakticky v soubČhu s železniþní tratí Olomouc – ýeská TĜebová Ĝeka
Moravská Sázava, která se zaúsĢuje do Ĝeky Moravy v údolí pod mČstem, tj. v úseku mezi obcemi
Rájec a Zvole na pravém bĜehu.
O problémech, které mohou
nastat pĜi zvýšených vodních stavech
v Ĝece Moravské SázavČ i na Mlýnském
náhonu, je zmínka v popisu lokality
Nemile a LupČné. Výustní þást náhonu
pĜed zaústČním do Ĝeky Sázavy zleva
v ZábĜehu je zaklenutá a pravdČpodobnČ
se mĤže zpČtným vzdutím dostávat voda
z Ĝeky do zaklenuté þásti toku a do okolní
zástavby, pĜípadnČ se na náhonu mohou
vzdouvat vody pĜitékající od obce
LupČné z inundaþního území (náhon
a odpad je tĜeba podrobnČji projít
a prostudovat v další studii).
Koryto Moravské Sázavy je
v zástavbČ upravené, avšak v úseku nad hlavní železniþní tratí je koryto témČĜ bystĜinného charakteru
nehrázované, pravobĜežní svah podél Ĝadové zástavby u soubČžné místní komunikace je narušován
nátržemi obdobnČ jako na levém bĜehu, levobĜežní terén je v prostoru zahrádkáĜské kolonie snížen
a pĜi povodních zaplavován.
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V úseku pod novým železniþním mostem je koryto Moravské Sázavy upravené
a pravdČpodobnČ dostateþnČ kapacitní, neboĢ pravý bĜeh je lemován odsazeným železniþním náspem
s opČrnými vysokými zdmi a na levém bĜehu je situován místní park až po železniþní vleþku. V úseku
pod železniþní vleþkou je pravý bĜeh pod tratí stabilizován a zástavba na levém bĜehu je zĜejmČ
dostateþnČ vysoko za oplocením podél
stezky pro pČší. Pod silniþním mostem
je místní zástavba ve sníženém
prostoru na pravém bĜehu zĜejmČ pĜi
extrémních povodních zaplavována
a levý bĜeh se jeví jako dostateþné
vysoký i bez ochranných hrází. Hladina
v korytČ Ĝeky je vzdouvána pevným
jezem, který nahání vodu do objektu
soukromé malé vodní elektrárny na
pravém bĜehu. Koryto pod pevným
jezem
je
sice
pomČrnČ
široké
a kapacitní, avšak zanáší se štČrkovými
splaveninami pĜedevším pĜi konvexním
pravém bĜehu, kde je krátce pod
výtokem z MVE bĜeh porušen sesuvem v délce cca 50 m a souþasnČ jsou poškozeny trubní výustČ
kanalizaþních odpadĤ s vČtšími profily (cca DN 1000 a DN 800). ŠtČrkové lavice jsou patrné i pod
jezem na konkávní stranČ koryta. Železobetonový most na hlavní silnici I/44 je o dvou polích a zĜejmČ
kapacitní, avšak bezpeþnostní výška podhledu mostovky zĜejmČ nedosahuje požadovaných
parametrĤ pĜi prĤtoku Q100.

Krumpašský potok,
který je ve správČ ZVHS, je popsán v samostatné kapitole v popisu lokalit na tocích ve správČ
ZVHS.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
ěeka Moravská Sázava:
V horní þásti mČsta ZábĜeh je tĜeba ovČĜit funkþnost uzavírání výustního objektu Mlýnského
náhonu u koryta Ĝeky pro zabránČní zpČtného vzdutí do zatrubnČné þásti a do okolní zástavby výše
proti toku a pro zabránČní jeho zanášení plaveninami.
Na levobĜežním pĜítoku do Ĝeky výše proti toku, který podchází železniþní traĢ, je nutno
vybudovat na propusti stavítkový uzávČr pro zabránČní zpČtného vzdutí za železniþní traĢ.
Koryto Ĝeky je tĜeba v úseku nad hlavní železniþní tratí stabilizovat ve svazích na obou bĜezích
pomocí tČžké kamenné dlažby pro zabránČní nátrží a podemílání bĜehĤ podél cesty na pravém bĜehu
a podél zahrádek na levém bĜehu v délce cca 800 m.
Krátce pod pevným jezem je nutno opravit pravý bĜeh toku a kanalizaþní výustČ. Koryto je
nutno proþistit jak nad jezem, tak pĜedevším pod jezem od štČrkových lavic v délce cca 400 m.
ProþištČní je nutné i v úseku pod silniþním mostem na silnici I/44 v délce cca 600 m. Je tĜeba zvážit,
zda by nebylo vhodné rekonstruovat pevný jez na pohyblivý, pĜípadnČ zda je vĤbec tento jez nutný.
Na všech kanalizaþních trubních a jiných odpadech zaústČných do koryta Moravské Sázavy
a dnes neopatĜených uzávČry pro zabránČní zpČtného vzdutí Ĝíþních vod je tĜeba osadit zpČtné klapky
nebo stavítkové uzávČry, pĜípadnČ provést úpravy pro umožnČní pĜeþerpávání vnitĜních vod do Ĝeky.
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Náklady na protipovodĖová opatĜení
mimo poldr Žichlínek úpravy celkem cca: ……… 33 mil. Kþ

Zlepšení odtokových pomČrĤ na Ĝece Moravské SázavČ a zvýšení stupnČ
protipovodĖové ochrany výstavbou poldru Žichlínek:
Dne 30.5.2006 byla oficiálnČ zahájena jedna z nejvýznamnČjších staveb protipovodĖové
ochrany v ýeské republice „Poldr Žichlínek na Ĝece Moravské SázavČ.
Zájmový prostor stavby tvoĜí údolní niva Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Objem
zátopy navrhovaného poldru, pĜi zahrnutí limitních podmínek, dosahuje hodnoty 5,9 mil. m3 a plochy
zátopy 166 ha. Dílo bude mít výrazný transformaþní úþinek a pĜi automatickém provozu dosáhne
transformace prĤtokĤ Q100 ze 126 m3/s na 59 m3/s.
Výstavba
poldru
Žichlínek,
záchytné retenþní nádrže, je dílþím
prvkem
systému
protipovodĖové
ochrany horní þásti povodí Moravy.
Hlavní funkcí poldru je zachycení
povodĖové vlny v retenþním prostoru za
povodĖových situací. Poldr bude
významným dílem nejen v systému
protipovodĖové 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 zatravnČn, odtok vody pĜi povodni bude pĜes základovou výpusĢ, popĜípadČ pĜes bezpeþnostní
pĜeliv.
Souþástí stavby poldru je komplexní revitalizace území v jižní þásti plánovaného retenþního
prostoru. Revitalizace zahrnuje obnovu pĜirozené geomorfologie vodních tokĤ Moravské Sázavy
a Lukovského potoka, výstavbu 15,6 ha vodních nádrží a vegetaþní úpravy v celé ploše retenþního
prostoru. Vegetaþní úpravy zahrnují stabilizaþní výsadby kolem bĜehĤ vodních tokĤ (16,35 ha),
standardní výsadby (zalesnČní) na pozemcích údolních niv a pĜilehlých svazích (35,33 ha), výsadby
rozptýlené zelenČ – solitery (0,5 ha) a zatravnČní orné pĤdy (83,96 ha).
Významným stavebním objektem je také nový železniþní inundaþní most o rozpČtí 23 m
a výšce 2,8 m, který bude propojovat dvČ þásti retenþního prostoru poldru rozdČleného železnicí.
Nachází se v severní þásti ochranných hrází v trase železniþního koridoru ýeská TĜebová – Olomouc.
NejvýznamnČjším pozitivním vlivem stavby je protipovodĖová ochrana mČst Litovel
a Olomouc, dále také zlepšení územního systému ekologické stability a zvýšení rozmanitosti
živoþišných a rostlinných druhĤ. Celá stavba je v souladu se závČry zjišĢovacího Ĝízení EIA.
Dle pĤvodních výpoþtĤ by celkové náklady na stavbu poldru mČly þinit pĜes 281 mil Kþ.
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