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Diplomová práce řeší problematiku ochrany obyvatelstva a území před povodněmi. 

V úvodních částech je popis povodí Moravy, kterým se v této diplomové práci zabývám. 

Následuje část, kterou jsem věnoval povodním, jejich vzniku a druhům. Dále jsou rozepsány 

vybrané druhy protipovodňových staveb a jejich stručná charakteristika. A příklady dnes již 

existujících staveb nebo těch co jsou ve výstavbě či v plánu na horním a středním toku řeky 

Moravy. V práci je i vytipování míst, která by měla být chráněna, ale i návrh jejich ochrany.  
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 Kučera, Jiří. Flood - protection fill slope and analysis possibility their construction 

and cementation. Ostrava: Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2008 

 

Thesis smoothing - out problems protection of population and territory before flood. In 

exordium is description drainage area Moravia that the in those work deal with. Follows part 

that the am paid floods, their rise and kinds. Further are itemized choice descriptions flood - 

protection constructions and their brief rating. A instances today already going constructions 

or of those what are under the course of construction or in contemplation on upper and middle 

flow river Moravia. In work is also tip seats that the would had be snug, but also proposal 

their wardships.  
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1 Úvod 

 
V posledních letech jsou povodně a záplavy nejen u nás ale i v dalších oblastech světa velmi 

častým jevem. Jedná se o mimořádné události ohrožující zdraví a životy lidí a dále většinou 

ve velkém rozsahu i majetek. Naši republiku zasáhly velké povodně v  roce 1997 (více než 

stoletá, podle některých údajů až pětisetletá voda, jež zasáhla převážně Moravu), v roce 2002 

ještě větší povodně a záplavy v Čechách a velkou vodu v roce 2006.  

 

Povodně a záplavy jsou přírodním jevem. Ani současná úroveň vědy neumožňuje  jejich 

dostatečně přesnou předpověď jak co do místa, tak i rozsahu. Většinou se vydává pouze 

výstraha pro určité území. Velmi časté jsou místní přívalové deště, které taktéž nelze 

předpovědět. Bývají většinou překvapivé a ničivé. Při prudkých deštích se i ty nejmenší 

potůčky někdy stanou neovladatelnými řekami a ničí vše, co se jim postaví do cesty. Česká 

republika má velmi hustou říční síť a je v ní vysoká hustota vodních děl. Také je Evropským 

rozvodím, kdy část řek stéká do Černého moře, část do Baltského moře a část do Severního 

moře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2 Cíl práce 

 

Cílem této práce je analyzovat ochranné vlastností protipovodňových hrází. Navrhnout 

optimalizaci jejich využiti s ohledem na současné podmínky. Ve své práci se zabývám 

povodím řeky Moravy. Z důvodu velké rozsáhlosti pak pouze hornímu a střednímu úseku 

Moravy (od pramene po Olomouc včetně). 
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3 Rešerše literatury 
 
Slavíková, L.: Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích, 1. vyd. Praha, IREAS, 

2007, 82 s. ISBN 978-80-86684-48-2 

Kniha se zabývá popisem protipovodňových opatření, vzniku povodni a jejím průběhu, ale 

také prevencí povodní. Dále také řeší vliv okolních území na průběh povodně. Kniha je 

napsána pro oblast Vltavy, konkrétně města Prahy. Informace z této knihy jsem aplikoval na 

oblast Olomouce. 

  

Ochrana před povodněmi v Bavorsku poldry. Vydalo Bavorské státní ministerstvo pro životní 

prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů. Mnichov, 2003, 15 s. ISBN 80-903244-9-5 

Tato publikace se specializuje na ochrannou funkci poldrů v Německém Bavorsku. Popisuje 

jejich činnost a přednosti před pouhým ohrázováním toku. Ve své práci jsem použil poznatky 

o poldrech z této publikace. Ztotožnil jsem se s názorem o vysoké důležitosti poldrů ve vztahu 

jejich nejšetrnějšího vlivu na životní prostředí. 

 

Souhrnná zpráva o povodňové situaci v povodí Moravy a Dyje v červenci 1997, Brno, 1998 

Tato zpráva podrobně popisuje vznik, průběh, ale i následky povodní v roce 1997. Pro moji 

práci jsem využil hodnoty kulminačních průtoků, ale i to jak se osvědčila či neosvědčila 

stávající protipovodňová ochrana. 

 

Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy, Brno, 1998 

Tento spis pojednává o povodí Moravy, povodňových režimech, ale i o protipovodňových 

stavbách. Jsou zde zmíněny již vybudované stavby, ale i ty plánované jako reakce na povodeň 

z roku 1997. Z tohoto spisu jsem využil pro svou práci popis stávajících i plánovaných staveb.  

 

Kozák, J.: Povodně v Českých zemích, 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2007,     144 s.  

ISBN 978-80-86946-39-9 

V této knize jsou popsány povodně, které postihly území České republiky od prvních zmínek 

v kronikách až do roku 2006. V práci jsem použil část o povodních, které postihly povodí 

Moravy. 
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4 Základní pojmy 

Aktivní zóna záplavového území je území v zastavěných částech obcí a v územích určených 

k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku. 

To znamená, že jsou v této zóně bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek lidí. [2] 

Blesková povodeň je zvláštní druh povodně, jež má krátké trvání a prudký vzestup s relativně 

vysokou kulminací. Vzniká následkem deště vysoké intenzity, který postihne malé povodí. [2] 

Dešťová stoková (kanalizační) síť je kanalizační síť odvádějící výhradně dešťovou vodu. [2] 

Doba proběhu povodňové vlny je doba, kterou potřebuje povodňová vlna k tomu, aby 

dorazila od jednoho vodočtu k druhému po proudu řeky. Zahrnuje se do ní tedy časový odstup 

vrcholů povodně. Tento odstup se však může značně odchýlit od doby proběhu, dojde-li v ústí 

větších řek ke skládání povodňových vln. Tím je vytvořen nový vrchol povodně. [2] 

Infiltrace (vsakování do půdního prostředí) je proces, při němž se dešťová voda vsakuje do 

půdy a vyplňuje její póry. Je-li půda málo propustná, nemůže se voda dobře vsakovat a 

dochází k většímu povrchovému odtoku. Podíl infiltrace udává množství vody, jež se za 

určitou dobu vsákne do půdy. [2] 

Intenzita srážek je množství srážek za jednotku času.  Udává se většinou v milimetrech za 

hodinu. Nebo také v litrech na metr čtvereční za hodinu. [2] 

Intercepce (zadržení / zachycení) je podíl dešťových srážek, který nejdříve ulpí na 

rostlinách a poté se odpaří. To znamená, že nikdy nedopadne na povrch půdy. V lese může 

intercepce činit 20 až 50 % ročních srážek. Při jednotlivých srážkách může být takto 

zachyceno až 5 litrů na metru čtverečním. Při velkých či déletrvajících deštích se význam 

intercepce snižuje. [2] 

Kapacita stokové sítě je maximální průtok, který je stoková síť nebo její část schopna 

převést při netlakovém režimu proudění. [2] 

Konvektivní srážky. Jedná se o krátké srážky, které většinou netrvají déle jak 45 minut. 

Vznikají silným vertikálním pohybem vzduchu (konvekcí). Konvektivní srážky se vyznačují 

vysokou, někdy rychle se měnící srážkovou intenzitou. Srážkové pole je většinou úzce 

omezeno (řádově méně než 10 km2). [2] 

Ledová povodeň. Led ve vodních tocích vzniká již tehdy, jsou-li teploty několik dní pod 

bodem mrazu. Nejprve zamrzají úseky s malou průtočnou rychlostí, další zamrzání zužuje 

průtočný profil vodního toku stále více a stavy vody začínají stoupat. Nebezpečné situace 

může způsobit také odchod ledů. Led se přitom může v užších říčních profilech nahromadit a 
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vytvořit ledové bariéry, jež brání vodě v odtoku. Jestliže se ledová bariéra pod tlakem 

prolomí, uvolní se velké množství vody, podobně jako u protržení hráze. [2] 

Odtok je ta část srážek, která odteče z území sítí potoků a řek. Měří se jako množství vody za 

jednotku času a udává se v metrech krychlových za sekundu. [2] 

Odtokové poměry jsou všechny pochody a procesy, které určují podíl srážek, který v povodí 

není zadržen a odtéká. Patří sem například zadržování vody v terénu, půdě a vegetaci, 

vsakování, odpařování a jiné. [2] 

Poldr (suchá nádrž)  jedná se o přirozeně nebo uměle omezený prostor přilehlý k toku, který 

po naplnění vodou při povodni nabývá retenční funkce. Tím přispívá ke snížení povodňového 

průtoku v toku. Po průchodu povodňové vlny se nádrž zcela vyprázdní a  zpravidla se 

zemědělsky využívá. Jediný rozdíl mezi poldrem a suchou nádrží je ve způsobu plnění. Poldr 

se plní obvykle za zdrže jezu shora samospádem. Suchá nádrž je plněna od určitého průtoku 

v řece zdola a to vzdouváním. [4] 

Povodeň je fáze hydrologického režimu vodního toku, která se vyznačuje náhlým, obvykle 

krátkodobým zvýšením průtoků a vodních stavů. Zvýšení je vyvoláno dešti nebo táním sněhu 

může se vyskytnout vícekrát během roku v různých ročních obdobích. Přechodné výrazné 

zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením 

průtočnosti koryta, zpravidla způsobí povodeň na některých úsecích toku hospodářské škody 

podle stupně vybudované ochrany. [2] 

Povodí je uzavřená oblast, ze které srážková voda odtéká jedním závěrečným profilem. 

Hranice povodí jsou vyznačeny rozvodím. [2] 

Povodňová vlna. Proces vzestupu a sestupu povodně se nazývá povodňová vlna. [2] 

Protipovodňová ochrana obce: jedná se o soubor opatření, která mají omezit či zabránit 

zaplavení intravilánu obce. Například vybudování ochranných hrází, jež jsou obvykle 

odsazené mimo vodní tok. [4] 

Regulace řek je úprava vodního toku ve prospěch zemědělství, vodní dopravy, stavby sídel 

apod. Spočívá v narovnání řek, zpevňování břehů a dláždění dna koryta vodního toku. 

S pomocí příčných staveb, prahů, přepadů, jezů nebo zdymadel se zabraňuje následné 

hloubkové erozi. [2] 

Retence. V blízkosti koryta řeky a v říční nivě se během záplav přechodně zadržuje část 

vody. To má za následek, že voda dále po proudu řeky stoupá pomaleji. Povodňová vlna se 

zpomalí a sníží. Retence je tím větší, čím menší je spád dotčeného území. [2] 

Retenční prostor slouží k přechodnému zadržení části povodně. Je aktivován zaplavením 

nebo řízeným napuštěním. [2] 
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Revitalizace je zpětné odstranění napřímení vodního toku nebo přeložení koryta řeky s cílem 

obnovit její přirozené průtočné poměry a podpořit vlastní vývoj vodního toku. Do revitalizace 

patří také takové zásahy, které posilují přírodní a krajinné hodnoty. [2] 

Říční niva je území kolem vodního toku, jež je utvářeno jeho dynamikou. Zahrnuje plochy, 

které přirozenou cestou ovlivňují povodeň a to zaplavením nivy. [2] 

Řízená inundace je vymezený prostor pro řízené napouštění části povodňového průtoku bez 

možnosti dlouhodobé akumulace. [4] 

Stoletá voda (povodeň) je taková povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém 

průměru dosažen nebo překročen jednou za 100 let. Jde pouze o statistickou charakteristiku, 

nikoli predikční. [2] 

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené 

povodně zaplaveno vodou. [2] 

 

5 Významné povodně v povodí řeky Moravy 

 
1257 – Nejstarší zpráva o povodni v povodí Moravy 

1257, 13. července. Dešťová povodeň.   

Noční povodeň u Brna o svátku svaté Markéty, při této povodni mělo být zničeno „6 mil“ 

země se stromy, budovami a mnoho lidí při ní mělo přijít o život. 

1591 – Povodně v Prostějově a Šumperku 

1591, červenec. Dešťové povodně. 

Povodeň v Prostějově od 10. do 14. července, která potrhala mnoho domů, ve městě pobrala 

na 40 domů, mnoho lidí a dobytka utonulo. 

Bouřka a povodeň jež postihly město Šumperk a měla si vyžádat na sto lidských životů. 

1715 – Povodeň v Přerově a Uherském Hradišti 

1715, konec května. Povodeň z trvalých srážek. 

25. května začalo pršelo vytrvale do 29. května a z toho vznikla povodeň. V Uherském 

Hradišti dosáhla voda až městské brány, zničila mosty a lávky. Ve Starém Městě bylo vodou 

zničeno mnoho budov a také byly způsobeny velké škody na obilí.  

Stejná povětrnostní situace způsobila o den dříve povodeň na Bečvě v Přerově. Řeka zde 

strhla tři mostní pilíře a kus stavidla, strhla některé domy a prolomila hráze dvou rybníků. 

1761 – Stoletá voda v Olomouci 

1761, konec února. Smíšená povodeň. 
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Povodeň,která postihla Olomouc koncem února, měla veškeré znaky stoleté vody. Voda 

vystoupala natolik, že nebylo možno do města vejít. Podle zpravši jen ve městě vybrala 

povodeň čtyři lidské životy, o obětech mezi poddanými mimo hradby se nemluvilo. 

1830 – Povodně po nejtužší zimě ve střední Evropě 

1830, březen. Smíšená a ledová povodeň. 

Zima 1828/30 je dodnes nejtužší zimou ve střední Evropě za více než dvě století. Je většinou 

spojována vedle ledových jevů i s výskytem značné sněhové pokrývky. Nástup silného 

oteplení nastal v našich zemích 23. února 1830. Nečekaně rychlá kulminace překvapila Vídeň 

v noci z 28. února na 1. března. V oblasti soutoku řek Moravy a Dunaje začala voda stoupat 

27. února a největší ohrožení obyvatel v tomto regionu ráno 3. března, kdy hladina 

kulminovala při současném výskytu velkého množství plovoucích ker. 

Na řece Bečvě byly povodně zaznamenány v období 18.-21. března. Na Kroměřížsku po 

mimořádném sněžení nastalo už před 20. březnem silné tání a povolovaly ledy na toku 

Moravy. Hrozilo protržení hráze u obce Oskole pod Kroměříží. 

1880 – Obdoba povodně v roce1997 

1880, srpen. Dešťová povodeň z trvalých srážek. 

Několikadenní deště počátkem srpna 1880 zasáhly rozsáhlé území střední Evropy. 

Nejvydatnější byly na severní straně Beskyd, v povodí Odry, ale silné byly i na jejich jižní 

straně v povodí Bečvy. 

Ke kulminaci vodní hladiny Bečvy došlo 5. srpna 1880, nejvyšší vodní stav v Přerově byl 465 

cm. Na této řece je tato povodeň považována za největší, ke které zde do roku 1997 došlo. 

Kulminační průtok v Přerově  roku 1880 byl 750 m3/s a v roce 1997 pak 838 m3/s. V poněkud 

menší míře postihl extrém z roku 1880 řeku Moravu a její přítoky na horním toku. 

1997 – Povodeň století 

1997, červenec. Povodeň z trvalých srážek. 

Atmosférické srážky, které spadly od 4. do 9. července 1997 na východní část republiky, byly 

výjimečné především tím, že měly jak poměrně velkou intenzitu, tak dlouhé trvání a zasáhly 

nebývale velký region. Na nejvyšším bodě povodí Moravy, stanici Praděd napadlo 106 mm, 

avšak ve Starém Městě 178 mm, tedy téměř 150 % červencového měsíčního průměru. 

Mimořádnější než jednodenní však byly úhrny čtyřdenní. Rekord byl opět ve Starém Městě 

dosáhl 422 mm, což byl bezmála čtyřnásobek srážek, které zde spadnou za celý červenec. Tak 

mimořádné srážky, které navíc spadly na území již do značné míry nasycené předchozími 

dešti, vyvolaly mimořádné záplavy. 
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Kulminační průtoky na řadě volných toků dosahovaly hodnot stoletých průtoků i vyšších. 

Zatímco ve Strážnici se jednalo o extremitu s opakováním 100 roků, hodnota kulminačního 

průtoku Moravy v Kroměříži zaznamenala extrém s opakováním jednou za 300 let, 

v Olomouci jednou za 500 let a v Raškově dokonce jednou za 800 let. 

Při této povodni zahynulo 50 lidí a rozsah škod byl enormní.  

2002 – Blesková povodeň na Olešnicku 

2002, 15. července. Povodeň z přívalových srážek. 

Odpoledne 15. července se začaly na Žďársku, asi 20-30 km od městečka Olešnice na 

Českomoravské vrchovině, tvořit bouřky. Postupovaly zvolna do jeho blízkosti a projevily se 

zde náhlými přívalovými dešti. Za necelé tři hodiny napršelo 171 mm. Doba opakování tak 

velkého úhrnu byla vyhodnocena na více než 200 let. Tak vydatné deště způsobily výraznou 

povodňovou vlnu i na územích kde nepršelo. Nejvíce byla postižena horní část povodí a 

bezprostředního okolí celého toku říčky Hodonínky a po její ústí do Svratky. 

Dopad této lokální povodně byl zanedlouho zastíněn další povodní, která postihla celé Čechy. 

2006 – Jarní povodeň na jižní Moravě 

2006, březen. Smíšená povodeň. 

Povodně na jaře 2006, vyvolané táním sněhu, způsobily řadu problémů a škod obyvatelům 

postižených oblastí Moravy. Nepatří však do stejné kategorie jako povodeň z roku 1997. 

 
graf 1, Objemy vybraných povodňových vln a maximální denní průtoky řeky Moravy v Kroměříži [1] 
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6 Povodí řeky Moravy 

Území povodí řeky Moravy leží v jihovýchodní části České republiky. Povodí Moravy je 

přirozený územní celek ležící na předělu České Vysočiny, Západních Karpat a Panonské 

provincie, hydrologicky náležící k úmoří Černého moře. Rozkládá se na území Moravy o 

ploše 21 133 km2. Hlavním zdrojem vody pro celé povodí jsou atmosférické srážky. Vodní 

díla (rybníky a přehrady) byly vybudovány především v povodí Dyje. Podzemní vody se 

vyskytují pouze v omezeném množství a nachází se v údolních nivách podél řek Morava, 

Dyje, Svratka a dalších. Celková délka toků spadajících do povodí Moravy je 3 988,5 km. 

Celková délka hrází je 1 100 km, z čehož 324,5 km je vedeno jako samostatný dlouhodobý 

hmotný majetek a 775,5 km tvoří ochranné hráze v úpravách toků. Na vodních tocích je 

vybudována řada vodohospodářských objektů, sloužících k regulaci odtoku, ochraně před 

povodněmi, k využití vodní energie, plavbě a k zajištění vody pro průmysl, vodárenské 

systémy a zemědělství. Zde je výčet vodohospodářských děl v povodí Moravy: 28 nádrží, 204 

jezů, 9 rybníků, 1 100 km ochranných protipovodňových hrází, 14 malých vodních elektráren, 

21 plavebních kanálů a 13 plavebních komor, 9 rybníků, 15 čerpacích stanic, 36 km 

odvodňovacích kanálů a 69,6 km umělých kanálů a přivaděčů (stav z roku 2005). 

 

 

Obrázek 1, Schematická mapka povodí Moravy [6] 
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6. 1  Řeka Morava 

Řeka Morava je největším a nejdůležitějším tokem v povodí Moravy. Pramení pod Kralickým 

Sněžníkem ve výšce 1380 m.n.m. a protéká přes Mohelnickou brázdu nejprve 

Hornomoravským a potom Dolnomoravským úvalem. Celková délka řeky Moravy na území 

České republiky je 284 km a povodí této řeky má protáhlý tvar. Ve své nejsevernější části 

protéká řeka Morava úzkým údolím až k soutoku s řekou Desnou, kde se otevírá široké údolí 

se záplavovými oblastmi. Prvním větším městem na řece Moravě je Litovel, která se nachází 

v centru Litovelského Pomoraví. Níže po proudu se nachází největší město na řece Moravě a 

to Olomouc s asi 100 000 obyvateli a velkým množstvím průmyslových podniků. Jižně od 

Olomouce se do řeky Moravy vlévá její největší přítok – řeka Bečva. Dále od soutoku s řekou 

Bečvou je řeka Morava z větší části upravená a protéká řadou větších měst jako jsou 

Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou a Hodonín. V místech, kde 

řeka Morava opouští území České republiky, je soutok s řekou Dyjí, která je druhou 

nejvýznamnější řekou celého povodí. Soutok těchto řek se nachází ve výšce pouhých 148 

m.n.m. Řeka Morava v profilu nad soutokem s Dyjí odvádí vodu z celkové plochy povodí 

10 691 km2 a náleží sem i malá část ležící na území Slovenska. 

Nejvýznamnější jezy na toku jsou Řimnice, Litovel, Olomouc, Kroměříž, Bělov, Kunovský 

les, Spytihněv, Nedakonice, Veselí nad Moravou a Hodonín. Přestože je řeka Morava 

nejvýznamnějším tokem na Moravě, není na ní vybudována žádná významná nádrž. 

6. 2  Řeka Bečva 

Řeka Bečva je největším přítokem Moravy. Je pro ni charakteristické velké kolísání průtoků 

s náhlými a rychlými změnami. Její tok je složen ze dvou pramenných toků, kterými jsou 

Rožnovská Bečva (délka 38 km) a Vsetínská Bečva (délka 59 km). Oba toky pramení ve 

Vsetínských vrších a jejich soutok je ve Valašském Meziříčí. Odtud tok pokračuje již jako 

Bečva ještě dalších 61 km až k soutoku s řekou Moravou. Celková plocha povodí řeky Bečvy 

v profilu nad soutokem s Moravou je 1 626 km2.  

Významným městem na Rožnovské Bečvě je Rožnov pod Radhoštěm, na Vsetínské Bečvě 

potom Vsetín. Na toku spojené Bečvy jsou Hranice, Lipník nad Bečvou a největší z měst na 

Bečvě – Přerov (asi 50 000 obyvatel). Nejvýznamnějšími jezy jsou jezy Hranice, Přerov a 

Troubky. 
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6. 3  Řeka Dyje 

Tok řeky Dyje je složen od jejího pramene, tak jako u Bečvy, ze dvou pramenných toků. 

Moravská Dyje, pramenící ve výšce 635 m.n.m. v Brtnické vrchovině a Německou Dyjí jejíž 

pramen se nachází u Scheiggersu ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Délka Moravské Dyje 

na území České republiky je 56 km. Obě prameny řeky Dyje se stékají na rakouském území u 

Raabsu a dále vytvářejí samotnou řeku Dyji, která protéká od západu směrem na východ  

Dyjsko-Svrateckým úvalem a potom Dolnomoravským úvalem. Délka Dyje je na našem 

území 209 km až k soutoku s řekou Moravou. V oblasti Pavlových vrchů se do řeky Dyje 

vlévají její největší přítoky, kterými jsou řeky Jihlava a Svratka. Celková plocha povodí Dyje 

v profilu nad soutokem s řekou Moravou je 13 419 km2, přičemž asi 17 % této plochy leží na 

rakouském území.  

Významnými městy na toku Dyje jsou Vranov nad Dyjí, Znojmo a Břeclav. Významné jezy 

jsou Krkovice, Bulhary Břeclav a Pohansko. Na vlastní řece Dyji jsou vodní nádrže významné 

pro celé povodí Dyje. Nad Vranovem nad Dyjí je to vodní nádrž Vranov s celkovým 

objemem 133milionů m3 vody, dále potom nádrž Znojmo s celkovým objemem   4 miliony 

m3 vody a v místě soutoku s Jihlavou a Svratkou je soustava tří Novomlýnských nádrží 

s celkovou kapacitou 134 m3 vody. 

 

6. 4  Řeka Svratka 

Řeka Svratka pramení pod Žákovskou horou ve Žďárských vrších. Nejprve protéká směrem 

na západ, později se stáčí jižním směrem protéká Hornosvrateckou vrchovinou a Boskovickou 

bránou až do Dyjsko-Svrateckého úvalu, kde se vlévá do střední Novomlýnské nádrže na 

Dyji. Její celková délka je 174 km. Pod Brnem do Svratky přitéká její největší přítok, řeka 

Svitava. Celková plocha povodí Svratky v profilu nad soutokem s Dyjí je 4 115 km2. 

Významné město na řece Svratce je Brno s asi 400 000 obyvateli, Největší město v povodí 

Moravy. Nejvýznamnější jezy jsou v brněnském Komíně, v Přízřenicích a v Rajhradě. Také 

na řece Svratce jsou vybudovány vodní nádrže, na horním toku se nachází velká vodárenská, 

energetická a ochranná nádrž Vír I s celkovým objemem 56 milionů m3, pod ní je menší 

vyrovnávací nádrž Vír II o objemu asi 0,3 milionu m3 a nad městem Brnem potom nádrž Brno 

s celkovým objemem 21 milionů m3 vody. 
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7 Ochrana před povodněmi 
 

7. 1 Faktory ovlivňující povodeň 

V průběhu historie docházelo k postupnému osidlování celého našeho území. Zpočátku 

vznikaly osady na strategických místech obchodních stezek, či místech, která se dala dobře 

bránit před nájezdy nepřátel. Postupem doby začali lidé osidlovat i místa vhodná pro 

zemědělství v nížinách poblíž toků řek. Záplavy byly velmi časté, ale neměly téměř žádné 

následky na obyvatelstvo. Sídla byla totiž budována mimo oblasti postihované povodněmi. 

Velký zvrat nastal během 20. století, kdy proběhly meliorace. Původní koryta řek, byla 

odkloněna a změněna z důvodu snahy získat více úrodné půdy v oblasti nivních lesů. Jedná se 

vlastně o narovnání toku řeky. Meandry, které zde dříve byly, sloužily k zadržení povodňové 

vody. Voda se vylila z břehů, zaplavila okolní nivní lesy a neohrozila lidská obydlí. Po 

melioraci je však tato voda svedena z luk přímo do upraveného koryta řeky a tím dochází 

k její větší akumulaci, rychlosti a tím i růstu její ničivé síly. To je jeden z faktorů, které dnes 

ovlivňují rozsah povodní. Jsou likvidována slepá ramena toků, která byla přirozenou 

akumulační nádrží schopnou zadržet vodu Také došlo k tomu, že města se neustále zvětšují a 

tak je dnes zastavěna i plocha, která je v ohrožení povodní po každém větším dešti či tání 

sněhu. 

Dalším faktorem ovlivňujícím vznik a rozsah povodní je změna klimatu ke které během 

posledních desítek let došlo. V současné době jsou ničivé povodně stále častější, a dokonce i 

jevy které se u nás dříve nevyskytovaly jako např. tornáda. Dochází k velkému spadu srážek 

v relativně krátké době, což způsobuje povodně. 

Povodně také ovlivňuje stav koryta řeky. Mnohé koryta řek jsou neudržované a dochází tak 

k sedimentaci materiálu, který je unášen řekou. Koryta se tím zanáší a pak nejsou schopny 

zadržet N-letou vodu na kterou byly dimenzovány. Také dochází k zarůstání průtočného 

profilu koryta náletovými dřevinami a křovinami. 

Mezi faktory, které ovlivňují vznik a průběh povodní, se také řadí zaorání mezí, které sloužily 

při povodni jako přirozené hráze. Také neodborná výsadba zemědělských plodin a 

odlesňování způsobuje, že voda která se dříve kumulovala v rostlinách a stromech se dostane 

do řečiště a způsobí nárůst hladiny řeky.   
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Obrázek 2, Malý koloběh vody [2] 

 

7. 2 Hlavní zásady protipovodňové ochrany 

7. 2. 1 Přirozená retence 

Povodně vznikají po silných a vytrvalých deštích, kdy již půda nedokáže pojmout další vodu. 

V člověkem nepoznamenané krajině se voda z řek může vylít do říčních niv. Půda, vegetace a 

prohlubně v terénu vodu zadrží a postupně ji vracejí do řeky. Intenzivnější využívání říčních 

údolí způsobilo, že se řeky mohou vylévat z břehů méně. Aby se povodeň utlumila již v místě 

svého vzniku, musíme existující nezastavěná území uzpůsobit pro rozlivy a obnovit někdejší 

inundační území. K dosažení tohoto cíle se musí odsadit, někde zcela odstranit stávající hráze 

a řeky znovu napojit na jejich původní nivy. Také revitalizovat drobné vodní toky, které byly 

v minulosti narovnány a obnovit krajinné prvky (remízky, mokřady, lužní lesy), které dokáží 

zadržet velké množství vody. Ke zvýšení retenčního potenciálu přispěje i zasakování dešťové 

vody v urbanizovaných oblastech a vhodně přizpůsobené obhospodařování půdy. 
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Obrázek 3, Vliv tvaru říčního koryta a údolní nivy na transformaci povodňové vlny [2] 

 

7. 2. 1 Technická opatření protipovodňové ochrany 

Tam, kde již lidská sídla stojí se nelze vzdát technických protipovodňových opatření. Hráze a 

stěny poskytují ochranu až do n-leté povodně, na kterou byly postaveny. Poldry a povodňové 

retenční nádrže cíleně zachycují část povodňových průtoků, které jsou do nich přesměrovány. 

Technická protipovodňová ochrana by ovšem neměla sloužit k tomu, aby se umožnil další 

rozvoj v ohrožených územích. Jejím cílem je pouze omezit povodňové škody na již 

existujícím majetku. Nezastavěná území postihovaná povodněmi by naopak měla být 

ponechána jako retenční prostory pro rozlivy. Technická opatření nikdy nemohou poskytnout 

absolutní ochranu ohroženého majetku, jelikož vždy může přijít větší povodeň, než na kterou 

jsou dimenzována. 

7. 2. 3 Prevence povodní 

Navzdory všem již zmíněným opatřením k posílení přirozeného retenčního potenciálu a 

technické protipovodňové ochrany zůstává zbytkové riziko, které lze minimalizovat pouze 

správnou prevencí. Ta spočívá zejména v omezení potenciálních povodňových škod, tj. ve 

vytyčení záplavových oblastí, jejich zanesení do územních plánů a zajištění toho, aby tato 

území nebyla zastavěna. Mnoha škodám na stavbách lze navíc zabránit použitím vhodné 
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stavební technologie. Patří sem mimo jiné konstrukční řešení přízemí s ohledem na možné 

riziko zaplavení. To znamená volba odolných stavebních materiálů a zabezpečení budovy 

protipovodňovými okny a dveřmi. Totéž by mělo platit i pro obydlí jež se nachází v těsné 

blízkosti ochranných hrází. 

8. 3 Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích 

Povodí drobných vodních toků jsou významně ovlivněny lidskými zásahy. Zejména se jedná 

o zvýšení podílu zpevněných ploch a výstavbu dešťových kanalizací, které urychlují odtok 

vody do vodních toků. To způsobuje zvýšený povrchový odtok, erozi a extrémní průtoky 

v těchto tocích zejména při přívalových srážkách. Regulovaná koryta je nezbytné udržovat a 

opravovat. 

V povodí i na tocích je proto realizována řady typů protipovodňových opatření. Jedná se o 

opatření, jež odstraňují příčiny nárůstů vod odtékajících z povodí a snižují tak zatížení 

vodních toků. Dalším typem jsou opatření na vodním toku, která vznikají ve většině případů 

až jako reakce na zásahy, jež urychlily odtok povrchových vod z povodí. Jedná se ale i o 

snížení působení negativních průvodních jevů regulace koryta vodního toku. 

8. 3. 1 Opatření v povodí 

Rychlý odvod dešťové vody z části povodí 

Jedná se o patření, kdy je část povodí zpevněna a přes kanalizaci zaústěna do recipientu (tj. 

příslušné vodoteče). Opatření je vhodné realizovat jen v případě mohutného vodního toku, 

který není zvýšeným přítokem vod z povodí nějak výrazně ovlivněn. 

Vlivem těchto opatření dochází k degradaci povodí. To znamená, že povodí ztrácí kvůli 

zpevněným plochám svoji přirozenou schopnost vsakovat vodu do půdních vrstev. Veškerá 

dešťová voda spadlá na tomto území je hned sváděna kanalizacemi do recipientu. 

Zpomalení odtoku dešťových vod z povodí 

Nejstarší a nejefektivnější způsob zpomalení odtoku z daného území je změnou využití 

pozemků, například zalesnění strmých svahů. Další možností je zkrácení kritické délky svahu 

příčnými protierozními opatřeními. Jedná se především o jednoduché stavby v podobě 

průlehů, příkopů a kanálů. Do těchto zařízení je možno svést i dešťové vody. Ze zpevněných 

ploch pozemků a budov. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost vzdát se využívání části 

pozemků a nezbytnost návazností těchto opatření na recipient. Toto opatření patří 

v urbanizovaném území k nejvhodnějším pro životní prostředí a pro režim vodního toku.  
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Mezi další opatření patří snaha zasakovat dešťovou vodu na vlastním pozemku. Používá se 

v místech s vhodným geologickým podložím. Zasakování vod v místě dopadu doplňuje 

zásoby podzemních vod, které se v urbanizovaných oblastech často snižují. Nevýhodou 

tohoto opatření je, že nedodržení zásad projektových omezení může způsobit pohyb 

stavebních konstrukcí v důsledku podmáčení základových vrstev.  

Zpomalení odtoku dešťové vody lze dosáhnout také instalací retenčního a retardačního 

potrubí. Dešťová voda je sváděna do dešťové kanalizace, na kterou je osazeno velkokapacitní 

potrubí, jež slouží k retenci přiváděné vody. Toto potrubí je následně seškrcené do menšího 

profilu, než je přítokové potrubí, aby byl odtok zpomalen. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací 

náklady, relativně drahá údržba a nesnadná kontrola činnosti systému. V případě zanedbání 

údržby může systém potrubí odtok z území ještě zhoršovat. 

Zadržení dešťových vod v povodí 

Opatřením k zadržení dešťových vod v místě dopadu může být instalace podzemní retenční 

nádrže bez možnosti přímého odtoku vod po dešťových srážkách. V této nádrži dojde 

k akumulaci dešťové vody. Tyto stavby jsou zvláště vhodné, pokud existuje možnost využití 

zadržené vody například k zavlažování.  

Častěji praktikovaným opatřením jsou otevřené retenční nádrže s přírodními či betonovými 

břehy s anebo bez hladiny stálého nadržení. Jednotlivé typy těchto nádrží jsou : 

A) retenční nádrže s hladinou stálého nadržení s přírodními břehy – představují při dobrém 

projektovém návrhu vysoce efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Nádrž vytváří příhodné 

mikroklima a částečně simuluje přirozený odtok z povodí. Je velice rychle osidlována 

organismy a vytváří přírodě blízké prostředí. 

B) retenční nádrže s hladinou stálého nadržení se svislými betonovými zdmi – plní obdobnou 

funkci jako nádrž typu A. Jedná se však o vodní plochy, které jsou obtížněji využitelné pro 

život vodních organismů. Taktéž voda v těchto nádržích má zhoršenou kvalitu. Výstavba a 

údržba těchto nádrží je nákladnější. 

C) Retenční nádrže bez hladiny stálého nadržení s přírodními břehy – jsou založeny na 

principu suchých poldrů. Území těchto nádrží je vhodné využívat ke sportovním účelům nebo 

jako přírodní či krajinářské parky. K zaplavení daného území dochází jen při přívalových 

srážkách.  

D) retenční nádrže bez hladiny stálého nadržení se svislými betonovými zdmi  Neslouží 

k jinému než retenčnímu účelu. Jde o obvykle dosti nákladné stavby, které jsou využívány 

pouze několik dní v roce a také jejich údržba je dosti finančně náročná. 
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8. 3. 2 Opatření na vodním toku  

Ohrázování toku 

Vybudováním protipovodňových hrází podél vodního toku se dosáhne zvětšení kapacity 

koryta a tím i do určité míry ochrany přilehlých území před zaplavením. Jedná se o opatření, 

které má však své limity. Je možné je realizovat především podél upravených vodních toků se 

stabilizovanými břehy. Nevýhodou hrází je zvětšení namáhání koryta vodního toku a tím i 

zvýšení možnosti jeho destrukce. 

Urychlení odtoku vody v korytě 

Opatření je obvykle prováděno zkrácením délky vodního toku a snížením drsnosti koryta. 

Negativním jevem těchto úprav je ztráta samočisticí schopnosti toku a vzhledem k nutným 

stabilizačním objektům v korytě rovněž ztráta průchodnosti pro vodní živočichy a organismy. 

Koryto vodního toku nemá kvalitní doprovodnou zeleň a je velmi nákladné na údržbu. 

Problém povodňových průtoků je zde do jisté míry vyřešen, ovšem za cenu degradace toku a 

dodatečných provozních nákladů. Samotná povodeň se rychleji posouvá směrem po proudu. 

Opatření tohoto druhu jsou obvykle realizována ve snaze získat pozemky podél vodních toků 

k zástavbě. Lokálně pak mohou povodňové situace naopak vytvářet nebo významně 

zhoršovat. 

Stavba retenčních nádrží na vodním toku 

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvající stavbou na vodním toku, který vznikne 

využitím přírodní nebo umělé prohlubně v zemském povrchu nebo ohrázováním části území 

určeného k akumulaci vody a řízení odtoku. Retenční nádrže snižují velikost kulminačních 

průtoků. Jsou-li retenční nádrže přírodního charakteru, mají i pozitivní krajinotvorný efekt. 

Jejich nevýhodami jsou nutný zábor území pro stavbu nádrže, nákladná vzdouvací stavba a 

náklady na údržbu. Rovněž retenční nádrže na tocích mohou fungovat jako stavby se stálým 

nadržením nebo jako suché poldry.  

Řízený poldr 

Pod pojmem řízený (suchý) poldr rozumíme plochy, které jsou při povodních cíleně 

zaplavovány. Od okolí musí být odděleny hrázemi, aby při povodních nedocházelo 

k zaplavení dalších oblastí. Na ploše poldru se kromě toho nesmí nacházet žádná zástavba ani 

důležitá infrastruktura. 

Předpokladem pro zřízení poldru je, aby poblíž vodního toku již existovala hráz. Na tuto 

stávající hráz se napojí další hráz, a to tak, aby vznikl kapsovitý útvar – poldr. V hrázi u řeky 

bude vybudována vpust, přes niž bude cílené zaplavování poldru řízeno. Po opadnutí povodně 

bude poldr během několika málo dní přes výpust zase vyprázdněn.  
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Obrázek 4, Princip řízeného poldru a jeho vliv na povodňovou vlnu [3] 

 

Revitalizace koryt vodních toků 

Provedením revitalizace koryt vodních toků je povodňovým průtokům umožněn rozliv do 

inundačních území, což má za následek jejich zpomalení. Příkladem revitalizace je původně 

napřímené koryto nahradit přírodním meandrujícím korytem s brody a tůněmi. Při větších 

průtocích se bude voda rozlévat do okolních luk. 
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Obrázek 5, Působení změn v krajině na odtokové poměry [2] 

8. 4  Přehrady 

Dalším ochranným prostředkem před povodněmi jsou přehrady. Přehrady  slouží těmto 

účelům: využití vodní energie, zásobování průmyslu vodou, závlahám a vodárenským 

účelům. Podle stejných zásad jako přehrady se navrhují a provádějí hráze, vytvářejí průplavy i 

ochranné hráze. 
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Přehradní stavitelství se vyvíjelo od dob, kdy člověk začal záměrně hospodařit s vodou a 

využíval její energie ke svému prospěchu. Začátek stavby přehrad je možno sledovat od 33. 

stol. př.n.l. Nejprve byly budovány hráze zemní, teprve ve středověku se začalo používat 

zdiva kamenného. O stavitelském umění a důkladnosti provedení starověkých hrází svědčí to, 

že některé ze zemích hrází budovaných před n.l, např. v Indii, slouží dodnes. 

Jako příklad jsem si vybral přehradu, která se nachází v Plumlově, na řece Hloučele, která se 

vlévá do Romže a ta dále do Moravy. Tato vodní nádrž slouží ke snížení povodňových 

průtoků, k zajištění odběru povrchové vody z toku pod přehradou, případné provizorní 

zásobování pitnou vodou Prostějova, ale i výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. 

Jedná se o zemní sypanou hráz s návodním jílovým těsněním. Výška nade dnem je 17 m.a 

délka hráze je 465,5 m. Přehrada byla dokončena roku 1932. Je zde stále napuštěno asi 0,35 

milionů m3 vody, ochranný prostor jež je ovladatelný je 1,63 milionu m3, celkový možný 

objem je 5,56milionů m3 při zatopené ploše 68 ha. Aby se zamezilo nadměrnému zanášení, 

byla přehrada vybudována asi 500 m pod Podhradským rybníkem, který je každoročně 

vypouštěn z důvodu rybolovu a také z důvodu vybagrování naplavenin. 

Výhoda přehrad je v tom, že jsou schopny akumulovat velké množství vody a vypouštět 

regulovaný odtok. Jejich výstavba je však velice nákladná a mají negativní vliv na migraci 

ryb. Také vliv přehrad na průběh povodně je dosti diskutabilní. Pokud jsou přehrady prázdné, 

jsou schopny povodňovou vlnu zachytit, či alespoň zmírnit. Může také dojít k tomu, že pokud 

je přehrada již naplněna tak může při povodni dojít i ke zhoršení povodňové situace. 

 

9 Povodně 

Česká republika má v důsledku značné členitosti svého území velmi hustou hydrografickou 

síť o délce asi 85 tisíc km. Rozprostírá se v oblasti mírného klimatického pásma 

s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou 

krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe 

oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny srážkami.  

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek 

připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se 

vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá 

území. Dlouhodobý úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou, 

významně se však projevuje vliv horského terénu.  
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Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, na horách 

leží sníh déle – někdy až do května. Výška sněhové pokrývky je v průměru v nížinách 10 – 20 

cm, ve středních polohách 40 – 60 cm a na horách přes 100 cm. V roce bohatém na sněhovou 

pokrývku může být na našem území ve sněhu akumulováno asi 5 miliard m3 vody. Období a 

délka tání sněhové pokrývky není pravidelné. Tání sněhu, které může způsobit vznik povodní 

hrozí od prosince až do dubna. 

Průměrný roční odtok z území republiky činí 15,1 miliard m3 vody, což v přepočtu odpovídá 

měrnému toku 6,1 ls-1km-2. Odtokové poměry jsou značně nerovnoměrné. Poměr průměrného 

průtoku ku maximálnímu průtoku je na větších tocích 1:20 až 1:50, na malých tocích dokonce 

až 1:100 a na některých horských tocích ještě větší. 

 

Obrázek 6, Roční srážkové úhrny [2] 

 

9. 1 Druhy povodní 

9. 1. 1  Přirozené povodně 

Povodně zimní a jarní, které jsou způsobené táním sněhové pokrývky. Mohou se vyskytnout i 

v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích 

odkud se dále šíří do nížinných úseků velkých toků (např. povodeň z března 1981 která 

zasáhla horní a střední Labe, povodí Ohře a horní Moravu, dále povodeň z března 2000 na 

povodí Jizery a horního Labe). 
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Povodně letní, které jsou způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se 

zpravidla na všech tocích v zasažené oblasti, obvykle s výraznými důsledky na středních a 

větších tocích (např. povodeň z července 1981 která zasáhla povodí Berounky, Vltavy a Labe, 

povodeň z července 1997 která zasáhla povodí Moravy, Odry a horního Labe, povodeň ze 

srpna 2002 která zasáhla povodí Vltavy, dolního Labe a Dyje). 

Povodně letní, které jsou způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často i přes 100 

mm za několik málo hodin), která zasahují poměrně malá území. Mohou se vyskytovat 

kdekoliv na malých vodních tocích a mají katastrofální důsledky zejména na sklonitých 

vějířovitých povodích (např. povodeň z června 1979 která zasáhla Stěnavu a Horní Metuji, 

povodeň z července 1987 která zasáhla Dřevnici a Vsetínskou Bečvu a povodeň z července 

1998 na Rychnovsku). 

Povodně zimní, které jsou způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. 

Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp (např 

ledové jevy z ledna 1982 na Berounce, Cidlině a Ohře dále z února 1985 v povodí Moravy a 

Dyje) 

Pro vznik přirozených povodní jsou v naprosté většině případů rozhodující hydrologické 

příčinné jevy na území republiky. Povodně přicházející ze ahraničí mohou nastat pouze na 

Ohři (přítok do nádrže Skalka) a na Dyji (přítok do nádrže Vranov). 

9. 1. 2  Zvláštní povodně 

Do této kategorie se řadí povodně, které jsou způsobeny umělými vlivy. Takové situace 

mohou nastat na vodních dílech vzdouvajících vodu. Vlastníci nebo správci vodních děl jsou 

povinni zajišťovat na nich odborný technicko-bezpečnostní dohled. Účelem je průběžné 

zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných 

poruch, ale i navrhování vhodných opatření k nápravě. Pro účely dohledu jsou vodní díla 

zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při případné 

havárii. V České republice je v I. kategorii zařazeno 24 vodních děl (přehrad) a ve  

II. kategorii je zařazeno 62 vodních děl (52 přehrad, 7 odkališť a 3 jezy). 

Za povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti i u vodních děl III. a  IV. 

kategorie, zejména malých vodních nádrží a rybníků, kterých je v České republice asi    

21 000. Tato vodní díla mohou být pak zdrojem dalšího povodňového nebezpečí, ať již 

z důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického 

stavu či zanedbané údržby. V České republice zhruba 20 – 30 % z celkového počtu hrází 

malých vodních nádrží III. a  IV. kategorie nevyhovuje kritériím technicko-bezpečnostního 
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dohledu pro zadržení 50ti letých a 100 letých povodní. Ročně se v České republice protrhne   

3 až 5 rybníků převážně z důvodu přelití hráze. 

9. 2 Podmínky vzniku povodně v povodí Moravy 

Oblasti, kde pramení řeky Morava a Bečva jsou nejvyšší pohoří v celém povodí Moravy 

(nadmořská výška se pohybuje mezi 800 a 1491 metry nad mořem).Území na kterém se 

rozkládá povodí je rozděleno mezi dvě geomorfologické jednotky. Jsou jimi subprovincie 

České vysočiny na severu, severozápadě a západě území, dále pak provincie Karpat 

(subprovincie Západních Karpat) na východě, jihovýchodě a jihu povodí řeky Moravy a jejího 

přítoku Bečvy. 

Řeka Morava pramení v pohoří Králického Sněžníku, který je součástí Jesenické podsoustavy 

České vysočiny. Mezi hlavními přítoky řeky Moravy pramenícími taktéž v Jesenické 

podsoustavě jsou Krupá, Branná a Desná. Všechny uvedené toky a jejich další přítoky 

v oblasti zmíněných hor mají charakteristický výrazný povodňový režim s poměrně velkou 

rozkolísaností. Na těchto vlastnostech se podílejí základní geologické formace pramenné 

oblasti horní Moravy, Krupé, Branné a Desné. Tyto formace jsou tvořeny vrstvami 

krystalinika, charakteristického hlavně krystalickými břidlicemi (rula,svor, xylitické horniny) 

a zčásti i vyvřelinami. 

Řeka Bečva má dva prameny ( Vsetínskou Bečvu a Rožnovskou Bečvu). Oba toky pramení 

v podsoustavě Vnějších Karpat. Mezi pravostranné přítoky Vsetínské Bečvy patří i tok 

Bystřice, na níž je vybudována vodní nádrž Bystřička. Levostranné přítoky jsou Senice, 

Rokytenka, Ratibořka. U Rožnovské Bečvy je levostranný přítok Solánecký potok a 

pravostranný přítok je Kněhyně. Téměř všechny toky v povodí Bečvy jsou charakteristické 

značnou rozkolísaností průtoků, čímž je dán i povodňový režim území v povodí Bečvy. To je 

částečně způsobeno tím, že převážná část povodí Bečvy je složena ze sedimentů karpatského 

flyše, zastoupeného hlavně jíly, jílovitými břidlicemi a pískovci. 

Specifické geologické, hydrogeologické , vegetační, klimatické a hydrologické podmínky 

v obou pramenných oblastech do značné míry ovlivňují průběh povodňových jevů jak 

v povodí horní, střední a dolní Moravy, tak i v povodí Bečvy. Významnější historické 

povodně v povodí Moravy vznikaly právě v uvedených horských oblastech, které jsou asi 

z 80 až 90 % zalesněny. Z větší části se jedná o jehličnaté případně smíšené lesy. Retenční 

schopnost krajiny se tu po déletrvajících deštích snižuje a to v závislosti na snižující se 

intenzitě vsaku v málo mocných propustných vrstvách, na intenzitě a době trvání srážek, ale i 

na zmenšující se vláhové potřebě rostlin, která je po nasycení minimální. Za vydatnějších 
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srážek voda velice rychle stéká po strmých svazích, které mají sklon 20 - 25o, někdy i větší. 

V těchto horských oblastech povodí řeky Moravy nejsou ani větší náhorní plošiny, rašeliniště, 

ani rozlehlejší údolní nivy, kde by se mohla voda akumulovat, jako je tomu například na 

Šumavě. Také zde není žádný vliv hospodaření v zemědělství z důvodu malé výměry 

obhospodařovaných ploch. Projevují se zde škodlivé (až devastační) účinky kyselých dešťů 

na lesní porosty zvláště pak v pramenné oblasti Moravy.  

Hlavními faktory vzniku povodní v povodí Moravy a Bečvy jsou úhrn a intenzita srážek, ale i 

délka jejich trvání  a plošný rozsah jejich výskytu. S nebezpečně zvýšeným odtokem je třeba 

počítat již při 40 – 50 mm úhrnu denních dešťových srážek a hrozba povodní se zvyšuje 

s každými dalšími 50 mm srážek během téhož či následujícího dne. Denní srážkový úhrn 100 

mm již zřetelně naznačuje napjatou povodňovou situaci a při dalším zvýšení srážkového 

úhrnu  přestává již v daném území působit retenční schopnosti krajiny. 

Hlavním hydrologickým parametrem je odtokový součinitel, který je poměrným vyjádřením 

podílu odtoku na celkové vodní bilanci určité lokalitě. Typickým projevem déletrvajících či 

vydatných srážek a nízké retenční kapacity území je postupné zvyšování hodnoty tohoto 

součinitele. Ve zmíněných oblastech Jesenické podsoustavy a podsoustavy Vnějších Karpat 

má tento koeficient poměrně značnou hodnotu i za normálních podmínek. Pohybuje se mezi 

0,45 až 0,75 (Hučivá Desná 0,72; horní tok Moravy 0,69; Branná 0,56). Během velkých 

povodní se hodnoty odtokových koeficientů mohou v dané lokalitě zvýšit až na 0,85 i vyšší, 

někdy se přibližují maximu. Což odpovídá součinitelům na domech se sedlovými, valbovými 

či jinými strmějšími střechami (až 0,95). 

Vydatnějšími srážkami, které mohou ovlivnit vznik povodní v řece Moravě a Bečvě, bývají 

zasaženy i jiné horské oblasti. Hostýnské vrchy, jež náleží Karpatské soustavě, ovlivňují 

odtokový režim nejenom v Bečvě, ale i na středním toku Moravy. Karpatským povodňovým 

režimem se tu například vyznačují Moštěnka, Bystřička (levostranný přítok Moštěnky), 

Rusava a Dřevnice. Určitou měrou se na povodních v Bečvě (na jejím dolním toku) mohou 

podílet i srážky v Oderských vrších,které náleží pod Nízký Jeseník (provincie České 

vysočiny). Důležitými povodňovými zdroji, jež ovlivňují odtokový režim Moravy pod 

soutokem s Desnou, jsou další pohoří České vysočiny. Zvláště Moravská Sázava se svým 

povodňovým režimem blíží tokům, které pramení v Jesenické podsoustavě. Moravská Sázava 

odvádí vody z oblastí Bukovohorské hornatiny (součást Orlických hor) a Hanušovické 

vrchoviny. Hrozba povodní však může pocházet i z dalších pohoří a toků. Mezi tyto pohoří 

patří Moravskotřebovská pahorkatina, Zábřežská vrchovina, Nízký Jeseník a jeho podcelek 

Oderské vrchy. Toky z těchto oblastí jsou Třebůvka, Oskava, Trusovický potok, Bystřice 
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(protéká městem Olomouc). Povodněmi bývá málo postižená i Drahanská vrchovina, odkud 

odtékají řeky Valová (jejímiž přítoky jsou Romže a Hloučela) a Haná. Většinu uvedených 

pohoří charakterizuje poměrně značná členitost i sklonitost terénu, kde až na pahorkatiny a 

některé vrchoviny bývá sklon svahů často větší než 25o a kde většina území je pokryta 

jehličnatými či smíšenými lesy. Zemědělské pozemky, terasy, průlehy či meze jsou v územích 

s nadmořskou výškou nad 600 metrů nad mořem výjimkou. A přitom retenční schopnost 

krajiny se výrazně snižuje již při sklonech terénu nad 5 až 7o. 

Pouze výjimečně spadnou srážky, způsobující větší povodně na řece Moravě, v oblasti 

s příznivými retenčními i morfologickými podmínkami, jež je charakterizována méně 

členitým terénem, přibližnou rovnováhou mezi zemědělským a lesnickým hospodařením, 

menší četností ploch s vyššími sklony svahů a ploch s vyšší erodibilitou. Pokud zde k povodni 

dojde, mívá většinou jen místní charakter nebo její důsledky nejsou rozsáhlé či destruktivní 

pro velká území. 

Specifické vlastnosti mají zimní a jarní podmínky povodňových jevů v celém povodí Moravy. 

Jedná se především o zhodnocení režimu povodní, které vznikly během zimního a jarního 

tání, souvislost s režimem sněhových srážek, režimem tání i časových souvislostí dešťových 

srážek  a tání, režimem ledových jevů. U těchto jevů hraje důležitou roli zásoba sněhu 

v povodí, která společně se zvýšením teploty nad bod mrazu, nebo s případnými dešťovými 

srážkami a dobou trvání jednotlivých jevů může vyvolat povodňovou situaci. Nejméně 

příznivým jevem je kombinace tání a deště v horských oblastech. To má za následek rychlý 

nárůst hladin a vznik povodní. Je známo, že oblasti jako Hrubý Jeseník a Moravskoslezské 

Beskydy patří mezi pohoří, kde spadne každý rok spousta sněhu a bývá zde vysoká sněhová 

pokrývka. Ledové jevy, které se v minulosti negativně podílely na průběhu povodní, nebo 

samy povodňovou situaci způsobily, se v současné době tolik nevyskytují. Je to zapříčiněno 

antropogenní činností, zvláště pak vypouštěním odpadních vod a tepelným znečištěním toků. 

Povodňový režim ovlivňují také morfologické charakteristiky území, nejvýznamnější jsou 

potom sklonitost terénu a sklon vodních toků a charakteristiky údolních niv. Důležité jsou 

také rozměry aluvií a jejich vybavení hydrografickou sítí (včetně přirozených , umělých a 

slepých ramen, tůní apod.), hydrogeologickými strukturami (včetně štěrkovištích jezer) a také 

přirozenou inundační kapacitou. S tímto souvisí i faktory vegetačního pokryvu podél toků a 

v inundačních oblastech (lužní lesy, louky, různé zemědělské pozemky), kapacity a 

vybavenosti koryt i inundačních ploch (včetně ohrázování podél toků), jiné vodohospodářské 

objekty a zařízení (poldry, nádrže, jezové zdrže apod.) dopravní infrastruktura, hospodářské 

objekty a zařízení. To jsou věci, které nemohou být opomenuty. 
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Při větších povodních dochází k tomu, že se výrazně snižuje podíl infiltrace vody, jako jedné 

z hlavních fází a složek hydrologického cyklu. V závislosti na nasycenosti půdy a 

hydrogeologických struktur v inundačním území i na stoupání hladin rozvodněných toků a 

míře nasycenosti okolních ploch i svahů dochází za těchto povodní až k mezním stavům. 

V praxi se to projeví tak, že voda prosakuje pouze po stranách údolního profilu, tj. podél 

nových břehů. 

Neméně důležitý je i povrchový odtok v tocích a krajině (ron). Změny odtoku v čase závisí na 

minulém i dalším průběhu a intenzitě srážek, na dimenzích i hydraulických vlastnostech koryt 

a inundačních územích, na morfologických vlastnostech krajiny a erodibilitě půdy, na 

kapacitách ohrázování podél vodních toků. Závislost je i na hydrotechnické vybavenosti 

povodí (údolní nádrže, odlehčovací kanály atp.), s podzemním odtokem a na míře rozlivu 

v inundačních územích. Ke zpomalení může dojít ucpáním úzkých profilů, kterých je 

v povodí Moravy celá řada. Jedná se především o profily mostů, propustků, soutěsek i jiných 

zúžení, místa s hustou a vzrostlou vegetací. Mezi nejvýznamnější zrychlující faktory patří 

protržení hrází, náhlé uvolnění ucpaných profilů, atd. 

Velice důležitou složkou v koloběhu vod je retence vody v krajině. Jedná se vlastně o 

akumulaci vod v údolních nivách,v prohlubních, na zemědělských a lesních půdách, ale i na 

urbanizovaných plochách. Také tato voda představuje dynamický prvek hydrologického cyklu 

a vyznačuje se menší či větší proměnlivostí v závislosti na odtokových poměrech v toku, na 

intenzitě ronu, vsaku  a stupni inundací, na sklonitosti terénu, vegetačním krytu, atd. 

Při déletrvajících či intenzivních srážkách se v povodí Moravy zásadně mění podmínky a 

kapacity, které jsou nezbytné pro retenci vody v horské krajině. Bylo by zapotřebí, aby voda 

z těchto území co nejméně odtékala a co nejvíce se vsakovala či akumulovala. Voda se běžně 

akumuluje v lesní hrabance, půdě, podzemních hydrogeologických a geologických 

strukturách. Retenční schopnost plní svou nezastupitelnou funkci v období, kdy vláhová 

potřeba rostlin není uspokojena. V tomto období je intenzita deště nižší než intenzita vsaku do 

půdy. Díky tomu jsou volné nenasycené prostory v opadaném jehličí a listí, ve vrstvě lesní 

hrabanky, podél kořenů rostlin, v průlinách a puklinách hornin. Za nadměrných dešťových 

srážek se však od určitého okamžiku nemohou podzemní póry i dutiny vyplňovat vodou a ani 

rostliny nemohou využít svou tlumící schopnost. Jedná se o stav nasycení a vodě v podstatě 

nezbývá nic jiného než rychle odtékat směrem do nejbližšího údolí a vodního toku. 

Jiný způsob retence vod nastává při povodni v inundačních územích údolních niv. Tato 

retence závisí na průtocích v tocích, na charakteristikách aluvií a míře rozlivů v daném území. 
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Stupeň retence v povodí Moravy se během povodně většinou zvyšuje směrem po toku a velice 

významně se na dolních tocích projevuje časový faktor (doba trvání rozlivů). 

Horní tok Moravy a například řeky Krupá, Branná, Divoká Desná, Hučivá Desná, Trusovický 

potok se vyznačují horským povodňovým režimem, který je dán bystřinným charakterem toků 

a jejich poměrně úzkými údolími. Energie povodňových průtoků se zde zaměřuje hlavně na 

dnovou i boční erozi. Rozlivy zde nejsou ani příliš rozsáhlé ani dlouhodobé, přestože mohou 

být velmi destruktivní. K větším inundacím dochází nebo může dojít podél většiny středních a 

zejména dolních částech toků. Především se jedná o oblasti podél řeky Moravy, v údolní nivě 

Desné, Oskavy, Sitky, Trudovického potoka, ale i dalších toků. Rozlivy podél řek Moravská 

Sázava, Třebůvka a Dřevnice jsou většinou limitovány jak kapacitou koryta nebo sevřeností 

údolí. K nejrozsáhlejším rozlivům došlo, nebo může dojít hlavně podél řeky Moravy (např. v 

úsecích Bludov – Zábřeh na Moravě, Mladeč – Olomouc, Olomouc – Kojetín). 

Poslední složkou hydrologického cyklu je výpar, který je závislý především na velikosti 

zaplavených ploch a dočasných mokřadů, ale také na teplotě vzduchu a vody. Poměr mezi 

výparem a povrchovým odtokem v horských částech povodí Moravy, kde se nenachází žádné 

rozlehlejší inundační území, s rostoucím průtokem klesá. Vypařené množství v horském 

prostředí může za povodní dosahovat pouze 5 % (často i méně) ve vodní bilanci. Toto 

procento se však směrem níže po toku zvyšuje. K podstatnému zvýšení dochází na středních a 

zvláště pak dolních tocích řek. Jedná se především o místa, kde se nacházejí rozlehlejší údolní 

nivy, u nichž dochází k rozsáhlým a dlouhodobým rozlivům. 

 

9. 3 Hodnocení povodňového režimu v povodí Moravy 

Mezi klíčové úkoly ochrany před povodněmi patří zvláště hydrologická analýza a syntéza, 

která se opírá o získávání kvalifikovaných dat a informací, jež vycházejí ze sledování a 

měření vodních stavů a průtoků během povodní. Dříve zaznamenané informace o zvýšení 

vodních stavů a rozsahu záplav v údolních nivách mohou poskytnout přibližný obraz o 

průběhu povodňových jevů před 150 lety. 

Je zde snaha o detailní a objektivní charakteristiku prostorového a časového uspořádání 

minulých jevů. Včetně povodní zaznamenaných v historických dokumentech, ale i sezónní 

výskyty a výkyvy. Dosavadním sledováním a měřením zjistit a verifikovat hodnoty 

kulminačních průtoků i objemů povodňových vln. Jde o relaci k délce chronologických řad i 

k základním veličinám ( průměrný průtok, zvýšený průtok 0,5 Q1, jednoletá povodeň Q1, 

pětiletá povodeň Q5, atp.) a ostatním složkám hydrologického cyklu (hlavně srážkám a 
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zásobám sněhu). Dále také charakterizovat dobu trvání, dobu odtoku, míru souběhu povodní 

z různých částí povodí. Určit kóty hladin v kritických místech toků, ale i jiné parametry 

typické pro rozlivy a inundační území (včetně doby rozlivu a odtoku ze zaplavených oblastí). 

Zajistit a posoudit hodnoty, které se vztahují ke specifickým zimním a jarním podmínkám. 

Mezi tyto hodnoty patří i retardace srážkoodtokových procesů během tání nebo za časového 

souběhu dešťových srážek spolu s táním a zhodnocení ledových jevů, jež mohou na tocích 

nastat. V neposlední řadě také modelování a simulace povodňových situací a vyhodnocení 

závislosti mezi stupni povodňové pohotovosti a hydrologickými i hydraulickými parametry 

povodní. 

Se všemi výše uvedenými poznatky souvisí potřeba hledat cesty vedoucí k optimalizaci řešení 

povodňové ochrany a k návrhu účinných preventivních i operativních opatření. 

Zkušenosti, jež byly získány zvláště na základě vyhodnocení povodní z července 1997, 

potvrdily, že oproti do té doby běžným postupům se musí věnovat větší pozornost 

srážkoodtokovým procesům, jež souvisí se vznikem povodní, dále také se souběhem povodní, 

ale i souvislostem mezi možnou retencí vody v krajině a odtokovým režimem. Velmi důležitá 

je také postupová rychlost povodňové vlny mezi profily na toku, ale také zhodnocení 

chronologických řad objemů historických povodňových vln i dob trvání povodní. Z praxe 

vyplívá, že by se měly sledovat už i situace, kdy se průtoky pohybují v rozmezí 0,5 Q1 až Q1. 

Postupová rychlost je velice významná z hlediska kvality varovných a havarijních 

povodňových systémů v celém povodí Moravy. Tyto zjištěné početně-grafické charakteristiky 

mohou být základem čar četností, rozdělení a překročení a mohou poskytnout reálný obraz o 

možném výskytu a průběhu povodní v budoucnosti. Je zde snaha získat objektivní obraz o 

pravděpodobnosti výskytu a četnosti povodní během určitého časového období. 

Povodňová situace je výslednicí celé řady stochastických jevů, což samozřejmě platí i pro 

povodí Moravy. Hydrologická měření, započatá před 70 až 120 lety, naznačují, že výskyt 

velkých povodní v povodí Moravy není ničím výjimečným. Důležitým kritériem je především 

kulminace povodňových průtoků, ta byla výrazná v letech 1880, 1903, 1919, 1925, 1930, 

1937, 1940, 1949, 1960, 1965, 1981, ale i hodnoty povodně z roku 1997. Dalším kritériem 

jsou objemy povodňových vln, jež často závisí na dalších faktorech podmiňujících vznik 

povodně. Mezi tyto faktory se řadí doba trvání srážek a tání, intenzita srážek, míra souběhu 

povodní z jednotlivých částí povodí, postupová rychlost povodně (ta byla negativně ovlivněna 

antropogenní činností v krajině, hlavně v letech 1948 – 1989), rychlost rozliv v krajině a 

retenční potenciál (ať již v údolních nivách nebo nádržích). 

Mezi další časové faktory patří sezónní výskyt povodňových jevů.  
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- v tocích jež jsou napájeny z horských částí Jesenické podsoustavy (Morava, Krupá, 

Branná, Desná) se povodně nejčastěji vyskytují v letních měsících (červen, červenec, 

srpen) a to z 25 až 50 %, hned poté následují povodně během zimního a jarního tání 

(únor, březen, duben) cca 25 až 40 %, 

- v tocích jež jsou napájeny z oblasti Nízkého Jeseníku (Oskava, Sitka, Bystřice) se 

povodně nejčastěji vyskytují za zimního a jarního tání (únor, březen, duben) a to z 55 

až 70 %, v letních měsících (červen, červenec, srpen) pak pouze 10 až 15 %, 

- v tocích jež jsou napájeny v Orlických horách, Hanušovické a Zábřežské vrchovině 

(Moravská Sázava, Třebůvka) se povodně nejčastěji vyskytují za zimního a jarního 

tání (únor, březen duben) a to z 45 až 50 %, podstatně méně pak v letních měsících 

(červen, červenec, srpen) cca 10 až 18 %, 

- nížinný úsek řeky Moravy má svá specifika, jež jsou vyjádřena procentním podílem u 

těchto tří vybraných profilů: 

o Moravičany: nejvíce povodní je během zimního a jarního tání (únor, březen, 

duben … 40,7 %, popřípadě leden, únor, březen, duben … 52,6 %, nejvíce 

v březnu 18,6 %) během léta (červen, červenec, srpen) jen 18,7 %, 

o Olomouc: nejvíce povodní je během zimního a jarního tání (leden, únor, 

březen, duben … 54,3 %, nejvíce v březnu 22,0 %), během léta (červen, 

červenec, srpen) jen 18,7 %, 

o Kroměříž: zde se již projevuje míšení vod z Karpatské soustavy a z České 

vysočiny, což má za následek poměrně rovnoměrnější rozdělení výskytu 

povodní – únor, březen, duben … 43,5 % (nejvíce březen 23,2 %), červen, 

červenec, srpen … 27,5. 

Bylo zjištěno, že velké vody na přítocích často přispívají k vzniku povodně na řece Moravě. 

V povodí Moravy nad soutokem s Bečvou jde nejčastěji o Moravskou Sázavu (80 %), dále 

pak o Třebůvku ( 70 %), horní Moravu (včetně Krupé a Branné … 65 %) a Desnou (60 %). 

Velmi významná je v tomto ohledu samozřejmě i samotná řeka Bečva, kde povodňové 

průtoky jsou často vyšší než v řece Moravě nad soutokem. 

Četnost výskytu povodní, mezi něž jsou řazeny i situace kdy průtoky mohou být nižší i než 

Q1, můžeme charakterizovat hodnotami: Vlaské na Moravě (od roku 1950) 11x, Jindřichov na 

Branné (od roku 1958) 17x, Raškov na Moravě (od roku 1920) 78x, Šumperk na Desné (od 

roku 1926) 60x, Moravičany na Moravě (od roku 1920) 89x, Šternberk na Sitce (od roku 

1956) 44x, Olomouc – Nové Sady na Moravě (od roku 1920) 68x. 

 



 32 

10 Protipovodňová opatření v povodí Moravy 

 

10. 1 Horní část Moravy (od pramene po Mohelnici) 

10. 1. 1 Stávající stav 

Řeka Morava 

Morava pramení pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1400 metrů nad mořem a výškový 

rozdíl pramene a profilu zaústění Třebůvky je 1153 metrů. Povodí je ze 40 % zalesněno. 

Podélný spád horního úseku (3 km od pramene) je 10 %, u zaústění Desné 3,5 ‰ a u 

Třebůvky pak 1 ‰. 

Úpravy: 

Říční kilometr 272,370 – 273,230 Doubravice-Moravičany, 

Délka 860 metrů, sklon 0,9 - 1,3 ‰, jedn.lich. šířka dna 16 m, 1:2,5, kapacita neuvedena, 

rovn.proud. 144-174 m3/s. 

 Říční kilometr 275,134 – 276,750 Mohelnice, 

Délka 1616 metrů, sklon 0,95 ‰, kapacita 280 m3/s, jedn.lich. šířka dna 8 m, 1:2, úprava 

provedena pod stupněm (km 276,600) na 175 m3/s a nad stupněm na 97 m3/s, výška po 

hladinu 97 m3/s je 3,35 metru. 

 Říční kilometr 290,065 – 290,699 Zvole, 

Délka 634 metrů, sklon 1,2 ‰, jedn.lich. šířka dna 14 m, 1:2,5, kapacita 167 m3/s. 

 Říční kilometr 295,032 – 296,432; 297,232 – 298,600 Leština – Lesnice, 

Délka 2768 metrů, sklon 2,07 ‰, jedn.lich. šířka dna 10 m, 1:2,5, hloubka 2,5 m, kapacita 

neuvedena, rovn.proud. 80 m3/s. 

 Říční kilometr 1) 302,485 – 303,620; 2) 304,039 – 306,000 Bludov – Postřelmov, 

1) Délka 1135 metrů, sklon 1,6 ‰ po 500 m a 3,8 ‰ po 635 m, jedn.lich. šířka dna 8 m, 

1:2,5, hloubka 2,5 m, kapacita neuvedena, rovn.proud 60 - 93 m3/s. 

2) místní úpravy toku. 

 Říční kilometr 313,261 – 313,711 Bartoňov, 

Délka 450 metrů, sklon 3,7 ‰, kapacita 100 m3/s, jedn.lich. šířka dna 11 m, 1:2,5, hloubka    

3 m, oboustranné hráze na výšku 3 m nade dnem. 

Hráze: 

 Říční kilometr 276,000 – 278,620 levý břeh, délka 1343 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,5 m, Stavebnice. 
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 Říční kilometr 278,620 – 283,000 levý břeh, délka 2134 m, zemní sypaná hráz, výška 

2,0 m, Třeština – Háj. 

 Říční kilometr 280,883 – 283,200 pravý břeh, délka 1867 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,0 m, Mohelnice - Libivá. 

 Říční kilometr 283,500 – 287,880 levý břeh, délka 2390 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,0 – 1,5 m, Háj – Bohuslavice. 

 Říční kilometr 286,700 – 287,050 pravý břeh, délka 336 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,5 m, Lukavice. 

 Říční kilometr 287,880 – 293,300 levý břeh, délka 3480 m, zemní sypaná hráz, výška 

2,0 m, Bohuslavice – Vitošov. 

 Říční kilometr 292,320 – 295,300 levý břeh, délka 1840 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,5 m, Leština – Vitošov. 

 Říční kilometr 296,100 – 298,300 levý břeh, délka 1983 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,8 m, Leština. 

 Říční kilometr 295,630 – 296,400 pravý břeh, délka 735 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,2 m, Leština. 

 Říční kilometr 298,300 – 299,300 levý břeh, délka 1030 m, zemní sypaná hráz, výška 

2,0 m, Lesnice. 

 Říční kilometr 297,300 – 298,500 pravý břeh, délka 1100 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,6 m, Lesnice – Nový Dvůr. 

 Říční kilometr 298,500 – 300,000 pravý břeh, délka 1790 m, zemní sypaná hráz, výška 

2,5 m, Postřelmov. 

 Říční kilometr 304,500 – 306,200 pravý břeh, délka 2100 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,2 m, Postřelmov – Chromeč. 

 Říční kilometr 306,963 – 310,000 pravý břeh, délka 2527 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,0 – 2,5 m, Chromeč – Bohumín. 

 Říční kilometr 313,711 – 314,700 pravý břeh, délka 1000 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,0 – 1,2 m, Ruda nad Moravou. 

 Říční kilometr 320,600 – 320,815 pravý břeh, délka 215 m, kamenná hráz, Raškov. 

 Říční kilometr 327,707 – 327,850 pravý břeh, délka 143 m, zemní sypaná hráz, výška 

1,5 m, Hanušovice. 

 Říční kilometr 327,850 – 327,960 pravý břeh, délka 110 m, zídka, výška 1,5 m, 

Hanušovice. 
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 Říční kilometr 327,200 – 327,835 levý břeh, délka 635m, zemní sypaná hráz, výška 

1,0 m, Hanušovice. 

 

V horním úseku řeky Morav nad Hanušovicemi je kapacita toku asi 40 – 50 m3/s. Při povodni 

z července 1997 zde byla kulminace až 200 m3/s. Povodní byly zasaženy Hanušovice a další 

obce, jež se nachází v sevřeném údolí pod soutokem s Brannou. V tomto úseku je kapacita 

toku od Q1 po Q10. Kulminace povodně u Raškova dosáhla 300 m3/s.  

Pod Rudou nad Moravou se šířka údolí zvětšuje, dochází zde pravidelně k rozlivům na okolní 

zemědělské pozemky. Povodní v roce 1997 byla postižena však také zástavba obcí Olšany, 

Bohumín, Chromeč a další. Šířka inundace se v tomto úseku pohybovala mezi jedním až 

dvěma kilometry. Pod soutokem s Desnou byla postižena obec Postřelmov. Kapacita koryta 

se zde pohybuje od Q1 po Q10. V řadě míst se voda dostala za stávající hráze, což mělo za 

následek, že se voda dostala do obcí Leština, Zvole, Lukavice, Bohuslavice apod. Šířka 

inundace zde dosahovala dva až tři kilometry a kulminace při povodni byla až 600 m3/s. 

 

Řeka Krupá 

Lesnatost povodí je 0,6 % a průměrný spád dna je v úsecích ústí – Stříbrnický potok       2 ‰, 

Stříbrnický potok – Zrcadlový potok 2,1 ‰, Zrcadlový potok – Hraniční bouda 4,4 ‰, 

Hraniční bouda – pramen 5,5 ‰. 

Úpravy: 

 Říční kilometr 11,700 – 12,800 Staré Město- Květná, 

Délka 1100 metrů, sklon 7 ‰, jednoduchý lichoběžník šířka dna 7 m, 1:1,5, hloubka 1,5 m, 

kapacita 57,9 m3/s. 

 Kapacita Krupé je ve výustní trati cca Q1. Za povodně v roce 1997 byla postižena část 

zástavby ve Starém Městě, spodní část toku tvoří úzké údolí bez míst osídlení. 

 

 Řeka Branná 

Lesnatost je zde 0,5 %. 

Úpravy: 

 Říční kilometr 6,110 – 6,370 Jindřichov. 

 Říční kilometr 11,145 – 12,000 úprava v rámci přeložky silnice. 

 Říční kilometr 0,000 – 11,800 úprava Branná – Hanušovice, 

Délka 11800 metrů, sklon 12 ‰, šířka dna 6 – 8 m, 1:1, hloubka 2,5m. 

 Říčný kilometr 11,800 – 12,404 přeložka silnice,  
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Délka 604 metrů, sklon 1,1 ‰, dvojitý lichoběžník šířka dna 4 m, sklon svahů 1:1,5, kapacita 

34 m3/s, v úpravě 10 stupňů výšky 30 cm. 

 Říční kilometr 12,600 – 14,924 levý břeh zdi, pravý břeh dlažba, 10 stupňů z kulatiny 

výšky 0,3 m, 7 stupňů skluzových. 

 Říční kilometr 18,114 – 19,400 Ostružná, opevnění břehů dlažbou, 12 kamenných 

stupňů. 

Kapacita toku Branné se pohybuje v rozmezí od asi Q2 ve výustní trati až po asi Q10. Při 

povodni z roku 1997 byl zasažen hlavně Jindřichov a Branná, kulminace na Branné dosáhla 

asi 120 m3/s. 

 

Řeka Desná 

Desná má dva pramenné toky (Divokou a Hučivou Desnou), které se stékají v Koutech nad 

Desnou. Celý tok je dlouhý 40,8 km, plocha povodí 326,9 km2. Průměrný sklon Desné je 

v úsecích 0,0 – 10,0 km 2 ‰, 10,0 – 20,0 km 7,3 ‰, 20,0 – 32,1 km 14,7 ‰. 

Úpravy: 

 Říční kilometr 3,920 – 4,080 průpich se stupněm v Sudkově, koryto je jednoduchý 

lichoběžník s šířkou dna 4 metry. 

 Říční kilometr 7,200 – 7,813 jednoduchý lich. s šířkou dna 12 m, 1:2, hloubka 4 m. 

 Říční kilometr 11,800 – 11,900 jedn. lich. s šířkou 12 m , 1:2, hloubka 4 m. 

 Říční kilometr 12,150 – 12,330 pravý břeh, kamenná zídka výšky 0,8 m, nad ní 1:2. 

 Říční kilometr 12,918 – 13,262, v km 12,918 – 13,162 jedn.lich. 1:2,km 13,162 – 

13,262 kamenná zídky výšky 0,8 m, nad ní svahy 1:2, hloubka 2 m, v km 12,970 – 13,122 je 

na pravém břehu hráz výšky1,5 m. 

 Říční kilometr 13,262 – 14,510 jedn.lich. s šířkou dna 13 m, 1:2, hloubka 3 m, sklon 

7,44 ‰, v současné době jsou břehy porostlé vzrostlými stromy a opevnění je místy porušené. 

 Říční kilometr 28,758 – 28,931 úprava jezu na 28,820 km, koryto pod jezem je 

neupravené, šířka dna 11 m, sklon 13,5 ‰, těsně pod jezem jsou oboustranné kolmé zdi, nad 

jezem je pak jedn.lich s šířkou dna 13,3 m, 1:1,5, sklon je zde 20,23 ‰. 

 Říční kilometr 29,550 – 30,385 zdi o výšce 1 – 3 metry, šířka dna je 12 m. 

 Říční kilometr 30,385 – 31,080 zdi o výšce 1,5 – 3 metry, šířka dna je 14 m. 

 Říční kilometr 31,500 – 31,750 je na pravém břehu zeď výšky 2,0 – 6,0 m, levý břeh 

má svahy 1:2, šířka dna je 10 m. 

 Říční kilometr 31,950 – 32,100 pod soutokem Divoké a Hučivé Desné je na pravém 

břehu zeď výšky 2 m, levý břeh neupraven, šířka dna je 12 m. 
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 Desná byla při povodních v roce1997 také značně postiženým tokem. Inundace nad 

Šumperkem dosahovala šířky až 1 kilometr, přesto že se zde jedná o prakticky zastavěnou 

část. Zasaženy byly všechny obce na toku. Kapacita koryta se pohybuje od asi Q2 ve výustní 

trati až po úseky s kapacitou asi Q20,jež jsou v některých obcích. Kulminace za povodně 

dosáhla na Desné téměř 200 m3/s. 

 

Řeka Merta 

Merta je levostranný přítok Desné s kapacitami toku od Q1 v extravilánech až po místní úseky 

s kapacitou Q20.   

 

 Řeka Moravská Sázava 

Tato řeka má podélný spád v horní polovině 10 ‰ a ve své dolní části pak 2 ‰. 

Úpravy: 

 Říční kilometr 1,713 – 3,015 Rájec, dvojitý lichoběžník se šířkou dna 13,6 m, sklon 

svahů 1:3, podélný spád 1,6 ‰, kapacita plného koryta 210 m3/s, hloubka koryta 3,86 m, 

 Říční kilometr 3,100 – 3,333 Zábřeh, na pravém břehu je tok upraven dlažbou sklonu 

1:1 na šikmou výšku 4 – 5 m. 

 Říční kilometr 4,825 – 5,525 Zábřeh, jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 10 m, 

1:1,75 po železniční most, dále pak 1:2, sklon 2,68 ‰, návrhová kapacita koryta je 210 m3/s. 

 Říční kilometr 19,860 – 20,270 Tatenice, jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 10 m, 

1:2, hloubka koryta je 1,5 m, sklon 4,5 ‰, kapacita koryta 58 m3/s. 

 Říční kilometr 24,976 – 26,295 Krasíkov, jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 15 m, 

1:3, hloubka 2 m, sklon 1,1 ‰, kapacita koryta 80 m3/s. 

 Říční kilometr 27,140 – 29,090 Třebářov, jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 3,2 m, 

1:2, hloubka 1,6 m, sklon 1,5 ‰, kapacita koryta 15 m3/s. 

 Říční kilometr 29,090 – 29,850 šířka dna 2,6m, 1:2, hloubka 1,5 m, sklon toku 2,6 ‰. 

 Říční kilometr 29,850 – 30,550 šířka dna 1,5 m, 1:2, 

 Říční kilometr 38,285 – 38,435 Sázava, na levém břehu je tok upraven kamennou 

dlažbou sklonu 1:1,5 na šikmou výšku 2 m. 

 Říční kilometr 40,510 – 40,920 Albrechtice, šířka dna 6 m, 1:2, hloubka 1,35 m, sklon 

5 ‰, kapacita koryta 32 m3/s. 

Ochranné hráze 

 Říční kilometr 0,000 – 0,800 pravý břeh, délka 750 m, zemní sypaná hráz, výška 2,2 

m, šířka koruny 2,4 m návodní strana zpevněna kamenným záhozem. 
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 Říční kilometr 0,800 – 1,400 pravý břeh, délka 660 m, zemní sypaná hráz, šířka 

koruny 3,5 m. 

V květnu 2006 byla zahájena jedna z nejvýznamnějších staveb protipovodňové ochrany 

v České republice a to poldr Žichlínek. Tento poldr se nachází na území Pardubického kraje, 

ale měl by významně pozitivně ovlivnit průběh povodní na celém toku Moravské Sázavy a po 

jejím soutoku s řekou Moravou až po město Olomouc. 

Tato stavba se nachází v údolní nivě Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Objem zátopy 

navrhovaného poldru dosahuje hodnoty 5,9 milionů m3 a plochy zátopu 166 ha. Dílo by mělo 

mít výrazný transformační účinek a při automatickém provozu dosáhne transformačních 

průtoků Q100 ze 126 m3s-1 na 59 m3s-1. Jde o největší poldr v České republice a 

pravděpodobně i ve střední Evropě. 

Výstavba poldru Žichlínek, záchytné retenční nádrže, je důležitým prvkem systému 

protipovodňové ochrany horní části povodí Moravy. Hlavní funkcí poldru je zachycení 

povodňové vlny v retenčním prostoru za povodňových situací. 

Hlavní stavbou budou sypané zemní hráze o celkové délce asi 2270 m a maximální výšce 7,3 

m. Na stavbu hrází bude zapotřebí asi 320 000 m3 zeminy. Povrch hrází bude zatravněn, aby 

nedocházelo k půdní erozi a sjíždění svahů. Odtok vody při povodni bude přes základovou 

výpusť, popřípadě přes bezpečnostní přeliv. 

Součástí poldru je také komplexní revitalizace území v jižní části plánovaného retenčního 

prostoru. Revitalizace spočívá v obnově přirozené geomorfologie vodních toků Moravské 

Sázavy a Lukovského potoka, výstavbu 15,6 ha vodních nádrží a vegetační úpravy v celé 

ploše retenčního prostoru. Vegetační úpravy spočívají ve stabilizační výsadbě kolem břehů 

vodních toků (16,35 ha), standardní výsadbě (což je zalesnění) na pozemcích údolních niva 

přilehlých svazích (35,33 ha) a zatravnění orné půdy (83,96 ha).  

Největším přínosem této stavby je protipovodňová ochrana měst Litovel a Olomouc, ale dojde 

také ke zlepšení ekologické stability územního systému a zvýšení rozmanitosti živočišných a 

rostlinných druhů. 

Na Moravské Sázavě dosáhla kulminace během povodně průtoku přes 200 m3/s. postiženy 

byly téměř všechny obce ležící na toku. 

10. 1. 2 Navrhovaná protipovodňová opatření 

Veškeré zde zmiňované návrhy představují určitou maximální variantu, která by při své 

realizaci znamenala úplnou ochranu sídel obyvatelstva před povodní charakteru a velikosti 
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z července roku 1997, jež vysoce překročila stoletou vodu, která se standardně považovala za 

krajní mez návrhu protipovodňových opatření. Jedná se o současné návrhy Povodí Moravy. 

 

 Řeka Morava 

Na řece Moravě jsou první lokality vhodné k vytvoření určité retence pod Dolní Moravou, 

kde se údolí rozšiřuje. V tomto prostru by bylo možné vybudovat dvě suché nádrže o 

celkovém objemu až 1 milion m3 vody. Horní suchá nádrž by mohla mít při hloubce vody 10 

m objem 750 000 m3, dolní při hloubce vody 8 m pak 250 000 m3. Zemní hráze by měly být 

opatřeny zařízením sloužícím k vypouštění, ale také bezpečnostním přelivem. Existence 

těchto retenčních nádrží by však měla pouze lokální význam pro úsek Moravy pod tímto 

vodním dílem. Další lokalita vhodná pro vodní nádrž je v profilu nad Hanušovicemi. Muselo 

by se však jednat také o retenční nádrž. Bylo spočteno, že pokud aby nádrž měla významný 

protipovodňový efekt, musela by využívat celý svůj objem pouze pro retenční účinky. Nikoliv 

pro kumulaci vody během roku, jako například přehrady. Jsou zde dvě varianty. První 

s maximální výškou hladiny 60 metrů, kdy objem zadržené vody by dosáhl asi 30 milionů m3 

a druhá s výškou vodní hladiny 70 m a možným objemem až 40 milionů m3 vody. Retenční 

prostor takovéto velikosti by měl už významný vliv na průtok v řece Moravě pod tímto dílem. 

Podle výpočtů zveřejněných povodím Moravy by nádrž s objemem 40 milionů m3 mohla 

převést povodeň s podobným množstvím vody jako povodeň z roku 1997 (kulminace asi 200 

m3/s) na neškodný průtok cca 30 m3/s. To by znamenalo významné snížení průtoku a ochranu 

celého údolí Moravy až k soutoku s Desnou, ale vliv by takové snížení mohlo mít i dále na 

toku. 

V případě, že by stavba nádrže nad Hanušovicemi byla zamítnuta je zapotřebí vybudovat 

ochranné hráze na pravém břehu Moravy, čímž by se zamezilo rozlivu řeky do městské 

zástavby. Rizikovým místem v Hanušovicích je sídliště Na Holbě, které se nachází pod 

silničním a železničním mostem. Pro zabránění vylití by bylo nezbytné vybudovat hráze na 

obou březích řeky v závislosti na místních podmínkách. Předpokládá se, že ani poté by se 

nedosáhlo ochrany proti povodni z roku 1997. Celková délka hrází byla spočítána na 3 km. 

V rámci ochrany přírody a ohrožených živočichů byl v úseku mezi říčními kilometry 325,246 

a 321,080 pod Hanušovicemi vyhrazen úsek pro ponechání v původním stavu jako vzácný 

říční ekosystém. I přesto by bylo možno zlepšit ochranu lokality Raškov – Dvůr a to 

zvýšením stávající silnice na pravém břehu řeky v délce asi 600 metrů. 

U obce Bohdíkov je možné dosáhnout lepší ochrany vybudováním hrází na levém břehu 

v délce asi 2,3 km. U obce Ruda nad Moravou se otevírá širší inundace, což v konečném 
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důsledku ohrožuje zástavbu.  Navrhovaná ochrana je hráz na pravém břehu, která by zabránila 

rozlivům do obce. Velikosti současné inundace by se to dotklo minimálně. Délka hrází se 

odhaduje asi na 2 km. 

Ochrana dalších povodněmi postihovaných obcí jako jsou Olšany a Bohutín by se řešila 

obdobně jako ochrana Rudy nad Moravou. Hráze by byly opět vedené kolem zástavby 

v délkách 1,5 km a 0,75 km. Muselo by také dojít k ohrázování místních drobných přítoků , 

aby svým vzdutím nemohly způsobit rozlivy v chráněných lokalitách. Také náhony by se 

v případě povodně museli uzavírat v hrázových propustech ze stejných důvodů. Pro odvedení 

vnitřních vod by bylo možné využít mobilní či trvalé čerpací stanice. 

Dalším ohroženým městem je Chromeč. Ta je v současné době částečně chráněna stávající 

moravní hrází, která se nachází na pravém břehu. Mohou však přijít extrémní průtoky, kdy 

stávající stav hrází nepostačí (rok 1997). Proto je v plánu vybudovat řízený přeliv, který by 

vyšší průtoky kontrolovaně převedl do prostoru za hrází. Bylo by nutné vybudovat další hráz 

kolem obce, ale také upravit silnici Chromeč – Bludov a zvětšit kapacitu inundačních mostů 

na pravém břehu. 

K ochraně obce Postřelmov by byla nejlepší opět hráz kolem zástavby na pravém břehu 

v délce asi 3 km. 

Dalším prostorem pro zřízení ovladatelné inundace je oblast za hrází, která se nachází pod 

Postřelmovem. Tato inundace by vznikla vybudováním řízeného přelivu na pravém břehu. 

Výhodné by bylo zřídit přeliv na levém břehu řeky nad obcí Lesnice. 

Ochranu obce Leština lze zlepšit zvýšením stávajících hrází a vybudováním nových hrází na 

levém břehu. 

Pod soutokem Moravy s Moravskou Sázavou se nachází poldr, který tvoří přirozenou a 

rozsáhlou inundaci. Toto území by bylo výhodné využít ke zřízení suché nádrže. Její hráze by 

vedly nad obcemi Dubicko, Bohuslavice a Lukavice a na pravém břehu podél stávající 

železniční trati. Při výšce hladiny asi 6 m by měla nádrž objem minimálně 11 milionů m3 

vody. Předpokládaná délka hrází by dosáhla 3 km, současně by muselo dojít k ohrázování 

obce Bohuslavice, jež se nachází pod hrází.  

Další navrhovanou nádrží je suchá nádrž poblíž Mohelnice. Pokud by zde byla hráz ve výšce 

10 metrů pak předpokládané množství zadržené vody je 30 milionů m3. Bylo by nutné 

zbudovat, kromě hrází nádrže, také hráze, které by chránily obec Třeština. Zvláště pak kolem 

železniční tratě na pravém břehu.  Dle předběžných výpočtů by suchá nádrž Mohelnice mohla 

transformovat povodňový průtok o 50 – 100 m3/s. Samozřejmě, že ve spolupráci se suchou 

nádrží u Bohuslavic by tento efekt byl daleko větší. 
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Pokud porovnáme velikosti nádrží zjistíme, že nádrže Mohelnice a Hanušovice mají přibližně 

stejný objem. Nádrž Mohelnice je však schopna ovládat větší povodí, proto by měla mít její 

realizace přednost před nádrží Hanušovice. 

 

 Řeka Krupá 

Jedná se o tok, jež by měl ústit do budoucí nádrže Hanušovice. To znamená, že veškeré jeho 

povodňové průtoky by bylo možno touto nádrží eliminovat. K ochraně Starého Města by bylo 

nutné zkapacitnění toku v jeho horní části i v části protékající městem. Oblasti, kde by bylo 

možno zadržet vodu jsou na této řece minimální. V úvahu zde připadají pouze dvě lokality 

poblíž Chrástic. Díky terénu je zde možno vybudovat suché nádrže, jejichž hloubka bude 

maximálně 5 metrů což by zajistilo objem 150 000 a 180 000 m3. Účinek těchto nádrží by byl 

pouze lokální. Na řece Krupé je určen úsek k ponechání v přirozeném stavu z důvodu ochrany 

přírody. Tento úsek se nachází pod Starým Městem na říčních kilometrech 9,376 – 5,000. 

 

 Řeka Branná 

Tento tok má podobný charakter jako řeka Krupá. Jsou pro něj typické úzké sevřené údolí, 

která jsou nevhodná na retenci vody. To je částečně způsobeno také roztroušenou zástavbou. 

Prostor vhodný pro zřízení suché nádrže byl nalezen v horním úseku Branné (nad obcí 

Branná). Maximální předpokládaná hloubka vody by byla 10 metrů, čímž by se získal objem 

asi 350 000 m3. To by však opět mělo pouze lokální význam. K ochraně obce Jindřichov a její 

zástavby by bylo nutné zkapacitnit některé úseky. 

 

 Řeka Desná 

Přestože se řeka Desná dá považovat za relativně velký tok nachází se na ní jen jedno místo 

vhodné pro retenci. V dané lokalitě (Hřbety) by bylo možné vybudovat nádrž s hrází o výšce 

50 metrů a s retenčním objemem 2,5 milionů m3. V Loučné nad Desnou je navrhováno 

vybudování 2 kilometrů ochranných hrází, které zajistí dostatečnou ochranu městské 

zástavby. Dalším místem pro uchování přírodního ekosystému je úsek pod Loučnou na 

říčních kilometrech 26,240 – 19,150. V tomto úseku bude řeka bez jakýchkoliv dalších 

zásahů.  

Problémovým úsekem na Desné je úsek od Rapotína po Šumperk. Ten je typický prakticky 

souvislou zástavbou. Ke zvýšení ochrany osídlených oblastí by přispělo zkapacitnění toku 

v délce asi 8 kilometrů. Tato úprava by musela sahat až po zástavbu v Šumperku a její 

součástí by musely být i hráze na ochranu Šumperku z rozlivu v inundaci pod úpravou. Pod 
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Šumperkem by pak zůstaly zachovány přirozené inundace, pouze s lokální ochranou obcí 

Dolní Studénky a Sudkov. 

 

 Řeka Merta 

V úseku mezi obcemi Sobotín a Vernířovice se údolí řeky Merty otvírá do šířky asi 300 – 400 

metrů. Což tvoří ideální místo pro vytvoření umělé retence. Pokud by výška hráze dosahovala 

asi 16 metrů pak by objem této suché nádrže dosáhl 2 milionů m3. Tím by byla zajištěna 

ochrana pro obec Sobotín a pro okolí řeky Merty od nádrže až po soutok s Desnou. 

 

 Řeka Moravská Sázava 

Tok vede většinou úzkým údolím a pro zvýšení ochrany Zábřehu je navrhováno zkapacitnit 

vyústní trať Moravské Sázavy v celkové délce asi 2,3 km. 

 

10. 2 Střední část řeky Moravy (úsek od Mohelnice po Tlumačov) 

10. 2. 1 Stávající stav 

Povodně, jež se vyskytují na řece Moravě vznikají velmi často za různých srážkových situací. 

Mohou vznikat v různých částech celého povodí. Nejvíce se však na jejich vzniku podílí 

plocha vyšších částí povodí Jeseníků a Beskyd. 

Plocha jež spadá pod povodí Moravy má v horní části vějířovitý tvar, ve střední a dolní části 

je tvar podélný. Tvarem povodí jsou významně ovlivněny povodně a jejich průběh. Jednak 

jejich vývoj, ale také postup, střetávání a tím i kulminace povodňových průtoků. 

Při povodni v oblasti horní Moravy nastane její vrchol při střetnutí vod z Moravy, Desné, 

Moravské Sázavy a dalších menších přítoků. Tato povodňová vlna postupuje v bystřinných 

tratích velmi rychle až dorazí k Zábřehu, kde se rozlije do široké údolní nivy. Tím dojde 

k výraznému zpomalení postupu povodňové vlny. Dle odhadů jež byly provedeny po povodni 

z roku 1997 se v úseku od Mohelnice po Olomouc zachytilo při kulminaci asi 68 milionů m3 

vody. Největší škody povodeň napáchala v Litovli, kde je kapacita koryta asi Q5 a 

v Olomouci, kde koryto řeky Moravy má kapacitu Q = 420 m3/s (a skutečný průtok byl dle 

odhadů Povodí Moravy 860 m3/s).  

Při povodních velmi často dojde k tomu, že postup povodňové vlny je rychlejší na řece Bečvě 

než na horní Moravě. Na soutoku těchto řek proto kulminuje Bečva o dva i více dní dříve než 

Morava. 
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Další průběh povodně pod soutokem z Bečvou, je výrazně ovlivněn strmým vrcholem 

z Bečvy. Při povodni v roce 1997 však vlivem extrémních průtoků došlo k tomu, že se dost 

povodňové vody zachytilo v inundacích Bečvy, která díky tomu měla pomalejší pokles. Došlo 

k tomu, že se sečetly kulminační průtoky povodňové vlny z Moravy s ještě stále vysokými 

průtoky na Bečvě. 

Rozsáhlé inundační území se nachází nad jezem v Kroměříži. Toto území má velký retenční 

účinek. Kulminační průtok se na řece Moravě dále snižuje i vlivem inundací dále po proudu 

až k soutoku s Dyjí. Pod Kroměříží ovlivnila další zmenšení povodňové vlny kapacita koryta 

řeky Moravy, jež se zde pohybuje okolo 600 m3/s. Byly zde průtoky jež přesahovaly kapacitu 

koryta. Ty však přepadly přes korunu nasedlaných hrází a plnily široké inundační prostory. 

Tím došlo k tom, že povodeň, která dále pokračovala v korytě řeky měla setrvalý průtok 550 

– 600 m3/s ve Strážnici. K opětovnému navýšení průtoku došlo až v důsledku protržení 

železniční trati Bzenec – Strážnice, která fungovala jako hráz. 

Podle dosavadního sledování předbíhá kulminační vlna z Moravy vlnu z Dyje. To je 

způsobeno také množstvím vodních děl, jež se na Dyji nachází. Je zde možnost zadržet 

obrovské množství vody v přehradách a nádržích. 

10. 2. 2 Navrhovaná protipovodňová řešení 

Úvod 

Po zhodnocení stavu odtokových poměrů vyplívá důležitost funkce inundačních prostor i 

časového posunu střetávání povodňových vln z horní Moravy a Bečvy, jakož i střetávání vlny 

moravní s dyjskou. Z tohoto důvodu se musí každé protipovodňové řešení posuzovat, tak aby 

nezpůsobilo zmenšení inundačních prostor, nebo nepříznivě změnilo postupovou dobu 

povodní. 

Na horní Moravě je převážná část údolní nivy chráněna v rozsahu Q1 až Q50. Některé obce a 

města mají velmi nízký stupeň ochrany. Velmi špatně je na tom například město Litovel, které 

je chráněno pouze do průtoků Q5, což je nedostačující. V polních tratích je protipovodňová 

ochrana vyhovující. Návrhy nových opatření, jež mají chránit pouze sídla a zástavbu, jsou 

spočítány na kulminační průtoky obdobné těm z roku 1997. Je zde také pro zvýšení 

bezpečnosti převýšení oproti výsledkům o 50 až 100 cm. 

 

Koncepce řešení 

1) Na soutoku řek je snaha zachovat, případně vytvořit lepší podmínky pro časové předbíhání 

povodňové vlny Bečvy před Moravou. 
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- zpoždění kulminací na horní Moravě v rozsáhlých inundačních prostorech, které by se 

nacházely nad soutokem z Bečvou. Zde by se mělo v úsecích, kde nejsou ohroženy lidská 

sídla upustit od intenzívní údržby koryt a inundačních hrází a vytvořit podmínky pro 

přirozené korytotvorné procesy. V návrhu Povodí Moravy jsou řízené inundace nad 

Olomoucí, kterými by se zvýšil objem inundací ze 68 na 95 milionů m3 vody. 

- uvolnění průtoků z Bečvy zvýšením kapacity koryta pod Přerovem. 

- dalším krokem by mohlo být zvýšení retenčního objemu v inundačním prostoru nad 

Kroměříží, nebo alespoň ponechání a využívání jeho stávajícího objemu. 

- doplnit stávající hrázový systém řeky Moravy a srovnat úroveň koruny inundačních hrází 

pod Kroměříží na kapacitu 650 – 700 m3/s. Vyšší průtoky by potom přepadávaly přes 

nasedlané hráze a budou zachyceny v inundačních prostorech. Tato zachycená voda by se 

poté vypouštěla ovladatelnými objekty dle momentální povodňové situace na Moravě a Dyji. 

2) Protipovodňová ochrana měst a obcí je navržena v několika variantách.  

V základní variantě číslo 1 od Povodí Moravy se počítá s ohrázováním měst a obcí a se 

zkapacitněním koryta Moravy (Q  = 350 m3/s) a Malé Vody (Q = 250 m3/s) v Litovli. 

V Olomouci pak zvednutím průtoku v korytě až na Q = 836 m3/s. 

V základní variantě číslo 2 předložené Atelierem Fontes je navrženo převedení povodňových 

průtoků přesahujících kapacitu koryta řeky Moravy v Litovli Q = 130 m3/s severním obtokem 

o kapacitě 230 m3/s a jižním obtokem s kapacitou 240 m3/s. 

V základní variantě číslo 3 navrhla firma Aquatis převedení průtoků jež převyšují kapacitu 

koryta Moravy v Olomouci (Q = 420 m3/s) do obtoku Olomouce. 

Vnitřní ochrana Olomouce před povodňovými průtoky , jež by byly převáděny kanalizačním 

systémem řeší firma Hydroprojekt Brno ve dvou variantách na průtok Q20 a průtok Q50.  

Kroměříž by mělo ochránit zvýšení kapacity koryta na 700 m3/s, ale také vybudováním 

vnějšího ohrázování města. Vyšší průtoky budou převáděny inundací na levém břehu. Počítá 

se také jak bylo uvedeno výše se zvýšením retenčního účinku inundace nad Kroměříží. 

K tomu by bylo využito pohyblivého jezu na Moravě a nového pohyblivého jezu na Roštěnce 

na něž navazuje navržený hrázový systém Kroměříže. Oba jezy by měly zabránit vniknutí do 

města větším průtokům než je kapacita koryta. 

3) Další návrh Atelieru Fontes je pro úsek řeky Moravy mezi Mohelnicí a Olomoucí. Jedná se 

o řadu prostorů řízených inundací, jejichž objem by byl dle výpočtu cca 95 milionů m3 (oproti 

současným 68 milionům m3) 

Z doporučení Povodí Moravy jsou na Třebůvce navrženy poldry nad Moravskou Třebovou a 

nad Vranovou Lhotou. Také byl převzat návrh od VÚV Brno na poldr nad Lošticemi. Pro 
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návrh poldrů na Bystřici a Důlním potoce byla použita dokumentace Hydroprojektu Brno 

z roku 1984. Návrh na poldr nad Hulínem zaslal Městský úřad Hulín, dále byly navrženy ing. 

Legátem dva poldry u obce Skrbeň.  

 

tabulka 1, Plánované poldry  [4] 

Přehled poldrů Objem milionů m3 

na Třebůvce nad Moravskou Třebovou 1,2 

na Třebůvce nad Vranovou Lhotou 3,2 

na Třebůvce nad Lošticemi  8,6 

na Bystřici – Ondrášov 7,0 

Na Bystřici – Petrovická I 2,2 

na Bystřici – Petrovická II 1,4 

na Důlním potoce nad Mor. Berounem 10,0 

Na Rusavě nad Hulínem 0,3 

na Moravě u obce Skrbeň I 1,6 

na Moravě u obce Skrbeň II 1,0 

 

Správné určení retenčních funkcí nádrží je dosti složité. Tento jev je zatížen nejistotami 

klimatického scénáře i hydrologických modelů. To znamená , že přesné závěry se nedají 

udělat z jedné povodně. Povodně vznikají na základě různého časového i plošného rozložení, 

různých intenzit a objemů srážek i odlišného stavu území, resp. odlišných odtokových 

poměrů. 

Vzhledem k velkému přirozenému retenčnímu objemu nad Olomoucí je otázkou efektivnost 

poldrů. 

4) V návrhu se počítá s ponecháním několika set km2 v inundaci. To by však znamenalo také 

uplatnit na těchto plochách režim, jenž by upravoval činnost v této ploše. Hlavní důvod je 

hladký odtok vody a tím snížení rozsahu škod při povodni. 

- u průtočných inundací, kde vzdouvání vody ohrožuje sídla odstranit překážky, které brání 

průtoku vody. To znamená také, že se nemohou místní komunikace vyvyšovat nad úroveň 

terénu. Důležité komunikace pak musí být umístěny na estakádách, nebo být opatřeny 

dostatečnými průtočnými otvory. Kapacitními propustky je třeba opatřit i již stávající tělesa 

komunikací (např. železniční trať Kroměříž – Hulín). 
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- v místech, kde při povodni dochází k přelivu hráze upravit tvar, respektive opevnit vzdušnou 

líc hráze, aby se předešlo jejímu protržení. 

- umožnit vypouštění inundačního prostoru po opadnutí povodňové vlny, nebo při vhodné 

situaci. 

- nepřipouštět zástavbu v zaplavovaném území, pokud stavitel neprokáže, že na objektu 

nedojde povodní ke škodám a k ohrožení životů. Daná stavba nesmí také bránit hladkému 

průtoku vody či jinak zhoršovat povodňovou situaci. 

- hospodaření na zemědělské půdě v inundaci je sice možné, ale mělo by se přizpůsobit 

režimu záplav. Tím je míněno období záplav, četnost záplav, rychlost pohybu vody a hloubka 

vody). 

- na nejčastěji zaplavovaných plochách se doporučuje obnovit louky a lužní lesy. 

- z inundace se musí také odstranit provozy při jejichž zatopení může dojít ke kontaminaci 

povrchové vody. 

 

Návrh řešení protipovodňové ochrany Olomouce 

Územně nejnáročnější a nejnákladnější je řešení protipovodňové ochrany města Olomouce. 

Stávající kapacita koryta je přibližně 420 m3/s. Při povodni v roce 1997 zde byl průtok až 860 

m3/s. Což znamená velké převýšení kapacity koryta.  

Při již zmiňované povodni byla voda vzdouvána především na těchto třech místech: 

- u železničního mostu v Nových Sadech, 

- úzkým průtočným profilem v úseku, který se nachází v opěrných zdech mezi 

pohyblivým jezem a železničním mostem pod kasárnami. Situace je dále 

komplikována dalšími mosty ( zvláště silniční most nad jezem výrazně zužuje 

průtočný profil. 

- v úseku mezi zaústěním Bystřice a mostem na ulici Komenského, který je zde zúžen 

opěrnými zdmi. Do průtočných profilů zasahují mostovky na ulici Komenského a 

Masarykově. 

 

Protipovodňová ochrana Olomouce byla řešena ve dvou variantách: 

1) navrhovatelem této varianty je Povodí Moravy a jde o zvýšení kapacity koryta Moravy až 

na průtok 650 m3/s. 

2) navrhovatelem této varianty je firma Aquatis a jde o převedení průtoku nad Q = 420 m3/s, 

které nepojme stávající koryto řeky Moravy v Olomouci do obtoku kolem Olomouce. 
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 Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci dle varianty 1 

 Úprava je rozdělena do šesti etap: 

Etapa I 

První etapa budování protipovodňových opatření zahrnuje úpravy v úseku mezi jezem u 

plynárny a železničním mostem trati Olomouc – Nezamyslice. Úprava spočívá v tom, že se 

umožní plynulejší nátok velkých vod do inundačního území. To je velmi důležité pro 

zkapacitnění nejproblematičtějšího úseku nábřeží mezi mosty na Masarykově a Komenského 

třídě. V rámci první etapy dojde k ohrázování kojeneckého ústavu a budov Povodí Moravy. 

To bude provedeno zčásti hrázemi a zčásti nábřežními zdmi. Následně bude snížen terén 

v prostoru mezi novými hrázemi a zahrádkami v lokalitě u rybářských stavů – vlastní nátok. 

Plynulý nátok do prostor na jih od zástavby bude zajištěn novým inundačním mostem pod 

železniční tratí. V případě neprovedení stavby tohoto mostu je zde méně výhodná alternativa. 

Tou je rekonstrukce stávajícího železničního mostu přes řeku Moravu. Hráze na pravém břehu 

by měly být zvyšovány až po most na Velkomoravské ulici. Na levém břehu bude 

vybudována ochranná zídka o výšce 60 – 70 cm. 

Výsledkem bude lokální zvýšení četnosti zaplavení v prostoru nátoku do inundace u 

kojeneckého ústavu. Dle propočtů by se zde měla rozlévat již pětiletá voda, dále směrem po 

proudu četnost zaplavení klesá na současnou úroveň, což je asi desetiletá voda. 

 

 

Obrázek 7, Etapa I [5] 
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Etapa II 

Navazuje na první etapu úprav a zabývá se nejdůležitějším úsekem: Jedná se o oblast mezi 

mosty na Masarykově a Komenského třídě. V současné podobě tvoří tento úsek při povodni 

jakési hrdlo. V úseku nad těmito mosty je koryto řeky Moravy širší a má větší kapacitu. 

Rekonstrukce je proto z pohledu ochrany města před povodněmi zásadní. Je zde nutné 

posunout nábřežní stěny do vzdálenosti 6 metrů od paty budov na obou stěnách kolem 

Moravy a znovu vybudovat oba mosty. Zároveň si tato opatření vyžádají přeložky některých 

sítí. Kritický úsek má délku 600 metrů. Vzdutí hladiny, které by po rekonstrukci způsobily 

tyto dva mosty je 1,8 metru při průtoku 650 m3/s. To ovšem za předpokladu, že se nebudou 

tyto mosty ucpávat splaveninami. 

Nově navržené mosty budou moci mít pouze jedno pole, střední pilíř by totiž snížil kapacitu 

koryta. 

I přes tyto úpravy bude i nadále toto místo pro Olomouc nejkritičtější. Při průtoku 650 m3/s 

bude hladina vody dosahovat spodní hrany mostních konstrukcí a bude tu hrozit nebezpečí 

snížení kapacity v důsledku ucpání profilu splaveninami. Z pohledu protipovodňové ochrany 

je celý tento úsek velmi nevhodně zastavěn až do blízkosti vodního toku. Jako alternativní a 

dlouhodobé řešení se jeví rozšíření nábřeží vybouráním bloku domů na levém břehu. 

Takovéto rozšíření koryta by ovšem znamenalo opětovnou změnu mostů. Důležitá je však 

efektivita takového opatření a ta je vzhledem k zásahu do vzhledu města, ale také finanční 

náročnosti, dosti sporná. 

 

 

Obrázek 8, Etapa II [5] 
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Etapa III 

V této fázi je v plánu úprava koryta Moravy ve zbývajícím úseku mezi realizovanými etapami 

I a II. Úpravy se týkají vybudování hráze a snížení terénu na levém břehu v prostoru mezi 

jezem u Plynárny a mostem na Velkomoravské ulici. Dále pak vytvoření pohyblivého uzávěru 

na Mlýnském potoce. Ten by měl sloužit k uzavření zpětného vtoku do regulovaného koryta 

náhonu, které nebude pro převedení povodňových vod užíváno. Dle výpočtů bylo stanoveno, 

že množství vody, které by mohl tento tok odvést je po všech úpravách asi 30 m3/s, což je 

dosti zanedbatelné. Také hladina spodních vod by byla zvýšena do daleko větší vzdálenosti od 

samotné řeky Moravy a samotné sklepní prostory by byly zasaženy průsaky až do vzdálenosti 

700 metrů. 

Dále je ve studii návrh na rozšíření jezu o jedno pole směrem k objektům Severomoravských 

plynáren. Za jezem by mělo dojít k posunutí zdi na pravém břehu tak, aby byl zvětšen 

poloměr oblouku koryta, který v současné době způsobuje nepříznivé změny v proudění vody. 

Další most, který bude muset projít rekonstrukcí je most na Holické ulici. Ostatní stavby 

v jeho blízkosti (potrubní lávka a železniční most) přestavbu nevyžadují, byla by však 

vhodná. Nad nimi je koryto řeky rozšiřováno bermami. Nad mostem v ulici Kosmonautů je 

kombinován systém berem a ochranných zídek. Na bystřičce zasahují ochranné hráze až 

k mostu na Masarykově třídě. 

 

 

 

Obrázek 9, Etapa III [5] 
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Etapa IV 

V této etapě je navrženo severní ohrázování Olomouce. Na Mlýnském potoku by byl 

vybudován pohyblivý uzávěr stejně jako na soutoku s Moravou pod plynárnou. Tím by bylo 

možné úplné uzavření Mlýnského potoka při výskytu povodně. Pro stávající hráze podél 

Trusovického potoka až k železniční trati Olomouc – Česká Třebová je navrženo zvýšení. 

Další možností je přeložka Trusovického potoka a vybudování nové hráze podél přeloženého 

toku tak, aby ochranné hráze nebyly v těsné blízkosti zástavby v Černovíře. 

 

 

Obrázek 10, Etapa IV [5] 

 
Etapa V 

Pátá etapa spočívá v úpravách prostoru pro inundaci na jihu pod železnicí Olomouc – 

Nezamyslice. Na pravém břehu by měl být rozliv vody omezen hrází jež kopíruje komunikaci 

Nové Sady – Kožušany. Nové hráze mezi tělesy železničních tratí Olomouc – Přerov a 

Olomouc – Senice na Hané je třeba vybudovat také v lokalitě Šlechtitelů. Dále je v plánu 

úprav vyčištění koryta. V úvahu také přichází inundační most na silnici Nové Sady – Holice, 

ale po podrobném zaměření se ukázal jako nepotřebný, pokud zůstane zachováno výškové 

uspořádání stávající silnice. 

Etapa VI 

V šesté etapě se počítá s ohrázováním Chomoutova. Tato etapa nemá žádnou souvislost ve 

vztahu k předchozím etapám, protože se jedná o samostatně ležící obec a tak zde není přímá 

návaznost na etapy I až V. 
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Obrázek 11, Etapa VI [5] 

 

 Obtok kolem Olomouce dle varianty 2 

Řešení předpokládá zachování stávající kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci (již dříve 

zmiňovaných 420 m3/s). Vyšší průtoky, které se mohou za povodní vyskytovat, by byly 

převáděny levostranným obtokem kolem Olomouce. Do obtoku by byla voda vpouštěna 

pohyblivým jezem u Chomoutova. Trasa obtoku využívá je zaústěna zpátky do řeky Moravy 

u Nového Dvoru. Délka navrženého obtoku je 19 km. 

Šířka dna obtoku by se měla pohybovat od 80 do 240 metrů, svahy budou sklonu 1:3 až 1:5. 

Pozemky dna obtoku budou obdělávané,kromě koryta,kterým budou převáděny povodňové 

průtoky Bystřice, Trusovického potoka, Grygavy, Hůzovky, Oskavy a dalších drobných 

vodních toků. Přes obtok budou tyto vodní toky (jejich průměrné průtoky) převáděny 

tlakovým potrubím – shybkou. 

Přes obtok je vedena celá řada komunikací. Železnice a významné silnice by se měly převést 

přes obtok inundačními mosty (4 železniční a 4 silniční). Místní komunikace by přecházely 

přes obtok po jeho dně. 

Aby nedošlo k zaklesnutí podzemní vody, v důsledku zaříznutí obtoku do terénu, bude 

propustná vodonosná vrstva utěsněná podzemní těsnící stěnou. 

 

Porovnání variant číslo 1 a 2 

Pro variantu číslo 1 svědčí to, že odhadované náklady budou nižší. Dle předběžných propočtů 

dosáhnou asi jedné šestiny druhé varianty. Také možnost etapové výstavby, ale také to, že se 
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nahradí některé již fyzicky dožité mostní konstrukce a opěrné zdi. Také dojde při 

zkapacitňování koryta k revitalizaci řeky, zhodnocení její funkce ve městě a zvýraznění její 

estetické hodnoty. 

Pro variantu číslo 2 hovoří vyšší bezpečnost protipovodňové ochrany. Obtok je totiž schopen 

převádět vyšší průtoky a je zde větší masivnost inundačních hrází. Také to, že trasa prochází 

nezastavěným územím a proto stavba nezatíží životní prostředí. 

Nevýhoda varianty číslo 1 je zábor městských pozemků. Také by nastaly velké problémy 

s provozem města při rekonstrukci mostů. Dále zhoršení životního prostředí ve městě během 

stavby. Nevýhodou je také větší složitost a komplikovanost stavby. 

Nevýhodou varianty číslo 2 je kromě vysoké ceny také problém s převáděním vodních toků 

shybkami. Také je nepříznivý značný zásah do krajiny (obtok bude až 12 metrů hluboký) a 

negativní působení na hladinu podzemní vody  v území mezi obtokem a Olomoucí. 

V neposlední řadě pak provozní problémy na silnicích a železničních tratích při přemosťování 

obtoku. 

Z porovnání obou variant vychází jednoznačně lépe varianta číslo 1. Pro tu se také rozhodlo 

Povodí Moravy a město Olomouc. V současné době byla již jedna část dokončena. 

Pro první etapu byl vybrán úsek Moravy v jižní části města Olomouce. V prostoru dnes již 

existujícího jezu byl mezi 233,254 – 233,800 km navržen odtokový kanál o délce 520 m 

s maximální kapacitou 180 m3s-1, který zvýší celkový průtok v tomto úseku na 650 m3s-1. 

Součástí koryta kanálu o šířce 12 m (ve dně) je i nový jezový objekt, který udržuje hladinu 

vzdutí na stejné úrovni jako stávající jez v hlavním korytě. Pro zajištění migrace ryb byl 

postaven v prostoru nového jezu i rybochod. Vzhledem k tomu, že na ostrově vzniklém mezi 

hlavním korytem a obtokovým kanálem se nacházejí podnikatelské subjekty a zařízení pro 

ovládání stávajícího jezu, byla vybudována přes obtokový kanál nová příjezdová cesta a most. 

 



 52 

 
Obrázek 12, Jez na obtokovém kanálu s rybochodem [18] 

 

11 Posouzení stávajícího stavu 

V současné době jsou desítky míst na Olomoucku chráněny před velkou vodou nedostatečně. 

Vždyť jen pro příklad město Litovel má kapacitu koryta jen na 5-ti letou vodu. Po povodních, 

které postihly Moravu v roce 1997 se započalo s plánováním a výstavbou nových a 

účinnějších protipovodňových opatření. Opatření, která jsou již postavena, ale i ty co jsou 

v plánu jsou uvedena v předchozí kapitole. V mnoha případech je však jejich realizace velmi 

obtížná. Jeden z problémů jsou finance. Tyto stavby jsou mnohdy velmi nákladné, např. 

rekonstrukce mostů (jejich zvednutí a provedení bez středového pilíře) v Olomouci. Dalším 

problémem je také neochota lidí prodat své pozemky u řeky, aby se měly kde protipovodňové 

opatření postavit. Také snaha různých nevládních organizací o co nejmenší zásah do vzhledu 

krajiny mnohde komplikuje situaci.  

Protipovodňová opatření se budují v místech, kde je potřeba chránit lidská obydlí či objekty. 

Proto se v současné době Povodí Moravy snaží přijít s koncepčním řešením tohoto problému. 

Prvotní je ochrana měst a vesnic. Ovšem samy města musí k této ochraně přistoupit 

zodpovědně. Pro příklad bych zde uvedl obec Troubky, která byla zničena povodní. 

Obyvatelé zde velmi podcenili nebezpečí povodně, protože jejich obec se nenachází na žádné 

řece. Byla však v plánech povodí naznačena jako záplavová oblast, kde se mohou spojit 
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povodňové vlny z řek Moravy a Bečvy. Tím se objevil problém chránit i obce, které na 

žádném toku neleží. V současné době je v plánu ohrázování obce Chomoutov, která se 

nachází v inundačním území na sever od Olomouce. V současných návrzích se pro převádění 

nízkých až středních N – letých průtoků využívá tzv. vnitřní záplavová zóna, která se nachází 

v již existujícím ohrázovaném průtočném profilu. Při extrémních průtocích se pak užije tzv. 

vnější záplavová zóna, která je za stávajícími ochrannými hrázemi v dnešní době tvořena 

především zemědělsky intenzívně využívanou půdou. 

Pokud budou vybudovány všechny stavby, které jsou na horním a středním toku Moravy 

v plánu, mělo by se napříště zabránit takovým povodňovým škodám. Ovšem jen za 

předpokladu, že nepřijde větší povodeň než v roce 1997. Což nelze nikdy zcela vyloučit. 

Podle mne je budování nových a lepších protipovodňových opatření dosti omezené. Nikdo 

totiž není schopen předpovědět jaká největší povodeň dané místo zasáhne. Také porovnání 

nákladů vložených do protipovodňových opatření by mohly přerůst únosnou míru. 

 

tabulka 2, Změny hodnot stoletých průtoků  [6] 

Profil řeky Moravy Q100 před povodní 1997 

(m3/s) 

Q100 od roku 1999 (m3/s) 

Raškov vodočet 146 189 

pod Desnou 213 314 

nad Moravskou Sázavou 218 318 

pod Moravskou Sázavou 292 394 

pod Třebůvkou 354 479 

Olomouc vodočet 470 551 

 

11.1 Dosud neřešené záplavové oblasti 

V současné době jsou v Olomouci a okolí místa, která jsou proti povodni velmi málo 

chráněna a návrh na zlepšení tohoto stavu není zpracován. Jedná se například o městskou 

čtvrť Nové Sady, která je sice zmíněna v V. etapě protipovodňových opatření Olomouce, ale 

není zde řešena ochrana jižní části Nových Sadů.  

Tato městská čtvrť se nachází na jihu Olomouce a je poslední čtvrtí Olomouce na Moravě. 

Čtvrť byla postavena v naprosto nevhodné zóně na pravém břehu řeky Moravy. Je v přirozené 

záplavové oblasti. Téměř každý rok je tato čtvrť postižena povodněmi. Stačí i takový průtok, 

který jinde po proudu v Olomouci žádné škody nenapáchá a zde dojde k vylití řeky z koryta a 
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zaplavení zahrad, které se nachází nejblíže řeky. Při větších stavech řeky dojde i k zaplavení 

obydlí jež se nachází na ulici Dolní Novosadská a Střední Novosadská. 

V současné době koryto splňuje požadavky pouze v úseku od mostu na Velkomoravské ulici 

až k mostu U dětského domova. Most U dětského domova nesplňoval protipovodňové 

požadavky a proto byl strhnut. K dnešnímu dnu je v poslední fázi výstavby a jeho 

znovuotevření je jen otázkou několika týdnů. V tomto úseku nejsou žádné objekty 

v nejbližším okolí řeky. Proto se zde řeka může na omezené území vylít z koryta a proto má 

dostatečnou kapacitu. Přesto je v plánu postavit na pravém břehu, v úseku již zmiňovaném, 

hráz. Plán však byl zastaven místními obyvateli, kteří se nechtějí vzdát části svých pozemků. 

Dojde proto asi ke změně a zemní sypaná hráz bude nahrazena kamennou zídkou.  

Mnou vytipovaný úsek se nachází mezi železničním mostem na trati Olomouc – Prostějov a 

silničním mostem, který spojuje městské čtvrti Nové Sady a Holice. Na pravém břehu je 

souvislá zástavba, zatímco na levém břehu se nachází pouze pár jednotlivě stojících objektů, 

ale i několik rozestavěných budov. V současné době, pokud si někdo chce postavit dům 

v záplavovém území, musí mít povolení od Povodí Moravy. To jednak posoudí, zda stavba 

nezhorší průběh povodní, ale také musí schválit konstrukci objektu, aby jej povodně 

nepoškodily. To znamená, že takový objekt nemůže obsahovat podzemní podlaží a například 

okna a dveře musí mít vybaveny protipovodňovými uzávěrami. Stávající ochranné opatření je 

tvořeno sypanou a zatravněnou hrázkou na pravém břehu Moravy. Tato hrázka je 

nedostatečná a větší vodu nedokáže zastavit. Na levém břehu pak žádné protipovodňové hráze 

nejsou. Je to způsobeno tím, že na této straně je přirozený inundační prostor. To znamená, že 

v případě povodně se zde vylije voda z koryta a zaplaví pole, která se zde nachází. Při 

povodni v roce1997 dosahovala voda až k železniční trati Olomouc – Přerov, která posloužila 

jako hráz a ochránila před vodou městskou čtvrť Holice. Nevýhodou tohoto inundačního 

prostoru je, že není vyspádován směrem k řece, proto po jeho zaplavení zde voda zůstává i 

dlouho po povodni a případné zemědělské plodiny jsou znehodnoceny. V současné době se 

vyskytl další rizikový prostor v této lokalitě. Jedná se o oblast v inundačním území na ulici 

Šlechtitelů. Toto místo je pro Olomouc rozvíjející se průmyslová zóna, jež sahá z ulice 

Šlechtitelů přes Holici až po Velký Týnec. Objekty v Holici jsou chráněny železničním 

náspem, ale objekty na ulici Šlechtitelů nejsou v současné době nijak chráněny.  

Dalším doposud neřešeným územím je obec Nový Dvůr jež se nachází asi 3 km jižně od 

Olomouce. Přestože se tato obec nachází asi 400 metrů od řeky Moravy při velkých 

povodních bývá ohrožena vodou. Nalézá se totiž v inundačním prostoru na levém břehu řeky 

a je zcela nechráněna před povodněmi.  
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11. 2 Posouzení potřeby protipovodňové ochrany 

V oblasti Nových Sadů bývají povodní postiženy veškeré objekty nacházející se v zátopové 

oblasti. To znamená nejen rodinné domy, ale i různé prodejny a menší podniky. Škody, které 

zde může povodeň napáchat, jsou velké. Jediným pozitivem je, že se zde nenachází žádná 

továrna. To znamená, že škody budou pouze materiální, bez případných úniků nebezpečných 

látek, které by hrozily z továren. 

V oblasti ulice Šlechtitelů je, jak jsem již psal, průmyslová zóna. To znamená, že povodeň by 

mohla způsobit nejenom velké materiální škody, ale zároveň by mohla poškodit životní 

prostředí. Dále je zde ve výstavbě budova fakulty Univerzity Palackého. To znamená, že 

v této oblasti se nachází objekty, které je nutno chránit před účinky povodní. 

V oblasti obce Nový dvůr se jedná pouze o rodinnou zástavbu a několik objektů sloužících 

pro zemědělské účely. Také tuto oblast je zapotřebí chránit z důvodu zamezení vzniku 

povodňových škod na objektech. 

 

12 Soubor plánovaných staveb a stavebně technické řešení objektů 

Navrhovaná technická opatření by měla dle vytčeného cíle jednak ochránit i doposud 

nechráněné části Olomouce podél toku řeky Moravy proti povodním, umožnit odlehčování 

vyšších povodňových průtoků do odlehlejších a nových záplavových území za navrhovanými 

podélnými ochrannými hrázemi. Přehled jednotlivých navrhovaných a plánovaných staveb, 

seřazených ve směru toku řeky Moravy v městské části Nové Sady a Holice, je uveden níže i 

s přehledem jednotlivých stavebních objektů. 

Základním kritériem pro navrhované stavby byly výškopisné hodnoty hladiny řeky Moravy a 

chráněných území vzhledem k předpokládané výšce hladiny záplavových vod v daném místě. 

Nadmořská výška hladiny řeky Moravy je v daném úseku 206,47 m. 

Stavba číslo 1 řeka Morava  v úseku mezi mostem U Dětského domova a železničním mostem 

na trati Olomouc – Prostějov – pravobřežní ochranná zídka v celém uvedeném úseku, 

levobřežní ochranná zídka místně chránící objekty kojeneckého ústavu a Povodí Moravy. 

Stavba číslo 2 inundační území řeky Moravy na ulici Šlechtitelů – místní ochranná hráz 

chránící průmyslové objekty v částech Městský Dvůr a Žákovec. Úprava vozovky v místě 

křížení s místní ochrannou hrází. 
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Stavba číslo 3 řeka Morava v úseku mezi železničním mostem na trati Olomouc – Prostějov a 

silničním mostem spojujícím městské části Nové Sady a Holice – pravobřežní ochranná hráz 

v celém uvedeném úseku.  

Stavba číslo 4 ohrázování obce Nový Dvůr. 

Stavba číslo 5 řeka Morava v úseku mezi mostem U Dětského domova a mostem spojujícím 

městské části Nové Sady a Holice – odstranění nánosů a výsadba dřevin. 

 

12. 1 Navrhované parametry stavebních objektů 

Na základě provedených analýz navrhuji níže stanovené stavby: 

 

Stavba číslo 1 pravobřežní ochranná zídka 

Účinná výška ochranné zídky  1,20 m 

Šířka ochranné zídky    0,30 m 

Celková výška ochranné zídky  1,60 m 
2m 0,486,13,0S =⋅=⋅= vš  

3m 26455048,0V =⋅=⋅= dS  

Celkový objem ochranné zídky  264 m3 

Hloubka založení ochranné zídky  0,90 m 

Šířka založení ochranné zídky  1,50 m 
2m 1,355,19,0S =⋅=⋅= vš  

3m 74355035,1V =⋅=⋅= dS  

Celkový objem založení ochr. zídky  743 m3 

Délka ochranné zídky   550 m 

Nadmořská výška hladiny řeky Moravy je 206,47 m. 

Nadmořská výška u paty pravobřežní ochranné zídky je 208,75 m. 

Nadmořská výška záplavové hladiny je 210,00 m. 

Minimální účinná výška ochranné zídky je 1,20 m 

 

Pozn.detailní konstrukční provedení ochranné zídky dle podrobného statického posouzení.  

Na dispozičním schématu je ochranná zídka naznačena žlutou barvou. 
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Stavba číslo 1 levobřežní ochranná zídka 

Účinná výška ochranné zídky  0,70 m 

Šířka ochranné zídky    0,30 m 

Celková výška ochranné zídky  1,00 m 
2m 0,30,13,0S =⋅=⋅= vš  

3m 1806003,0V =⋅=⋅= dS  

Celkový objem ochranné zídky  180 m3 

Hloubka založení ochranné zídky  0,90 m 

Šířka založení ochranné zídky  0,60 m 
2m 0,549,06,0S =⋅=⋅= vš  

3m 32460054,0V =⋅=⋅= dS  

Celkový objem založení ochr. zídky  324 m3 

Délka ochranné zídky   600 m 

 

Nadmořská výška hladiny řeky Moravy je 206,47 m. 

Nadmořská výška u paty objektů kojeneckého ústavu a Povodí Moravy je 209,35 m. 

Nadmořská výška záplavové hladiny je 210,00 m. 

Minimální účinná výška ochranné zídky je 0,70 m 

 

Pozn.detailní konstrukční provedení ochranné zídky dle podrobného statického posouzení.  

Na dispozičním schématu je ochranná zídka naznačena zelenou barvou. 
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Obrázek 13, Dispoziční schéma stavby číslo 1  

 

Stavba číslo 2 ochranná hráz  

Účinná výška ochranné hráze  2,30 m 

Hlavová šířka ochranné hráze 3,50 m 

Patní šířka ochranné hráze   15,50 m 

Celková výška ochranné hráze   2,30 m 

2m 85,123,2
2

5,35,15
2

S =⋅
+

=⋅
+

= vHšPš  

3m  163 49225085,21V =⋅=⋅= dS  

Celkový objem ochranné hráze   49 163 m3 

Délka ochranné hráze   2 250 m 

 

Nadmořská výška hladiny řeky Moravy je 206,47 m. 

Nadmořská výška u paty ochranné hráze v částech Městský Dvůr a Žákovec je 207,85 m. 

Nadmořská výška záplavové hladiny je 210,00 m. 

Minimální účinná výška ochranné hráze je 2,30 m. 
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Úprava vozovky v místě křížení s místní ochrannou hrází zpevněním a navýšením dle účinné 

výšky ochranné hráze na předpokládanou hodnotu + 2,30 m. 

(pozn.nadmořské výšky jsou uvedeny z důvodu zjednodušení jako jednohodnotové, pro 

přesnější stanovení účinné výšky je nutné využít speciální software např.firmy AQUATIS) 

 

Na dispozičním schématu je ochranná zídka naznačena zelenou barvou. 

 

 

Obrázek 14, Dispoziční schéma stavby číslo 2  

 

Stavba číslo 3 pravobřežní ochranná hráz 

Účinná výška ochranné hráze  2,30 m 

Hlavová šířka ochranné hráze 3,50 m 

Patní šířka ochranné hráze   15,50 m 

Celková výška ochranné hráze   2,30 m 

2m 85,123,2
2

5,35,15
2

S =⋅
+

=⋅
+

= vHšPš  

3m 25128115085,21V =⋅=⋅= dS  



 60 

Celkový objem ochranné hráze   25 128 m3 

Délka ochranné hráze   1 150 m 

 

Nadmořská výška hladiny řeky Moravy je 206,47 m. 

Nadmořská výška u paty ochranné hráze v částech Nové Sady a Holice je 207,75 m. 

Nadmořská výška záplavové hladiny je 210,00 m. 

Minimální účinná výška ochranné hráze je 2,30 m 

(pozn.nadmořské výšky jsou uvedeny z důvodu zjednodušení jako jednohodnotové, pro 

přesnější stanovení účinné výšky je nutné využít speciální software např.firmy AQUATIS) 

 

Na dispozičním schématu je ochranná zídka naznačena zelenou barvou. 

 

 

Obrázek 15, Dispoziční schéma stavby číslo 3  

 

Stavba číslo 4 ohrázování obce Nový Dvůr 

Účinná výška ochranné hráze  2,30 m 

Hlavová šířka ochranné hráze 3,50 m 
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Patní šířka ochranné hráze   15,50 m 

Celková výška ochranné hráze   2,30 m 

2m 85,123,2
2

5,35,15
2

S =⋅
+

=⋅
+

= vHšPš  

3m 42608195085,21V =⋅=⋅= dS  

Celkový objem ochranné hráze   42 608 m3 

Délka ochranné hráze   1 950 m 

 

Nadmořská výška hladiny řeky Moravy je 206,47 m. 

Nadmořská výška u paty ochranné hráze v místě ohrázování obce Nový Dvůr je 207,70 m. 

Nadmořská výška záplavové hladiny je 210,00 m. 

Minimální účinná výška ochranné hráze je 2,30 m 

Úprava vozovky v místě křížení s místní ochrannou hrází zpevněním a navýšením dle účinné 

výšky ochranné hráze na předpokládanou hodnotu + 2,30 m. Úprava vozovky se týká místa 

vjezdu do Nového Dvora a výjezdu z Nového Dvora. 

(pozn.nadmořské výšky jsou uvedeny z důvodu zjednodušení jako jednohodnotové, pro 

přesnější stanovení účinné výšky je nutné využít speciální software např.firmy AQUATIS) 

 

Stavba číslo 5 odstranění nánosů a výsadba dřevin 

Délka toku řeky Moravy v daném úseku 1 700 m 

Předpokládaný objem odstraněných nánosů 10 000 m3 

Předpokládaná výsadba vybraných dřevin osika, vrba, střemcha, jasan, kalina, topol 

 

12. 2 Vliv souboru staveb na životní prostředí 

Z hlediska vytčených cílů popisované studie souboru staveb v daném úseku řeky Moravy a 

vybraných městských částí obce by měly návrhy jak technických, tak i ekologických opatření 

zlepšit nejen odtokové poměry a zvýšit stupeň protipovodňové ochrany městských částí ve 

stávajícím záplavovém území, ale především ekologickými opatřeními by se mělo zlepšit 

životní prostředí nejen pro obyvatele tohoto území, ale i pro místní faunu a flóru.  
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12. 3 Ekologická opatření – návrh změn hospodaření na zaplavovaných pozemcích 

Jedná se o ekologická opatření, spočívající v zalesnění a v zatravnění zaplavovaných 

pozemků. V daném případě předpokládám zalesnění stávajících lučních a polních pozemků, 

především na dnes již téměř každoročně zaplavovaných částech v blízkosti stávajícího koryta 

řeky Moravy. Zatravněné by měly být především odlehlejší polní zemědělsky 

obhospodařované avšak rovněž často zaplavované pozemky v blízkosti toku. Zalesnění a 

zatravnění se týká i vyčleněných vhodných ploch za navrhovanými ochrannými hrázemi. 

Navrhuji také změnu hospodaření na stávajících zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, 

především na územích, kde při častějších záplavách by docházelo k poškození nebo až ke 

zničení úrody v každém roce nebo v periodě s kratším intervalem než je dnes při stávajícím 

stavu a trasách ochranných staveb. V návrhu jde především o to, aby se vhodnějším 

hospodařením na zaplavovaných pozemcích dosáhlo změnou vegetačního pokryvu ke 

zdrsnění povrchu zaplavovaného terénu, ke zpomalení a snížení kulminačních průtoků a 

rovněž ke snížení škod na častěji zaplavovaných pozemcích. Plochy v ohrázovaném 

průtočném profilu, tj. mezi korytem řeky a navrhovanými podélnými ochrannými hrázemi by 

měly být z hlediska hospodaření změněny na lesní plochy a luční plochy. 

 

13 Závěr 

 
Ve své diplomové práci jsem řešil protipovodňovou ochranu horního a středního toku řeky 

Moravy. Předložil jsem některé typy pevných protipovodňových staveb v návaznosti na další 

zlepšení protipovodňové ochrany na mnou vytipovaném území. Dle rozsahu výše uvedeném 

je nutné se zaobírat protipovodňovou problematikou v širším kontextu. Povodně ovlivňují i 

další stavby na řekách, jako jsou jezy, zdymadla atp. Všechny tyto vodní stavby a díla mají 

zamezit škodám od menších povodní a minimalizovat škody při velkých povodních. Zamezit 

vzniku škod způsobených povodní nikdy nelze úplně. Nedá se předpovědět jaká bude největší 

povodeň a na tu dimenzovat protipovodňové stavby. Myslím, že řešením není jen budovat 

nové a stále větší protipovodňové stavby. Vznik povodně nelze nikdy úplně eliminovat, jde 

jen omezit její průběh a následky. Proto bych doporučoval častěji kontrolovat koryta řek, stav 

hrází a přehrad. Protože kapacita koryta může být negativně ovlivněna nánosy bahna, 

překážkami v toku a ledovými zátarasy. Potom stačí menší stav vody a koryto, které bylo 

původně na takový průtok vody dimenzováno, se vylije z břehů a zaplaví okolí. 



 63 

Na základě zkušeností a záplavových map jsem vytipoval oblasti, které v současné době 

nejsou dostatečně chráněny před povodní. Pro tyto území jsem navrhnul protipovodňové 

stavby. Pro zjištění výšek staveb jsem použil mapu s výškovými údaji spolu s mapou 

záplavových oblastí. Rozhodující hladinu záplav jsem zvolil úroveň povodní z roku 1997. 

Poté jsem navrhl  předpokládané umístění, rozsah a velikost těchto staveb. 

Ve své práci jsem, dle cílů jež jsem si stanovil, analyzoval ochranné vlastnosti 

protipovodňových hrází. Na základě těchto analýz jsem navrhl protipovodňové hráze a zdi 

chránící mnou vybrané ohrožené oblasti daného regionu. 

Domnívám se, že moje práce by mohla posloužit pro rozšíření poznatků a zkušeností 

zabývajících se problematikou protipovodňové ochrany 
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