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HistorieHistorie……

15. st. 15. st. –– prvnprvníí ppíísemnsemněě dolodoložženenéé povodnpovodněě
PovodnPovodněě z protrz protržžených hrených hráázzíí v obci, v obci, 
povodnpovodněě ppřřichicháázejzejííccíí od Pod Přřerovaerova……
Obec chrObec chráánněěna pomocna pomocíí valvalůů –– S, V, ZS, V, Z
1903 1903 –– regulace Beregulace Beččvy => rozorvy => rozoráánníí valvalůů



Rok 1997Rok 1997
IntenzivnIntenzivníí „„dlouhotrvajdlouhotrvajííccí“í“ dedeššttěě
1. epizoda: 4. 1. epizoda: 4. -- 8. 7.8. 7.
VyuVyužžititíí dat stanice dat stanice DluhoniceDluhonice
UPS UPS DluhoniceDluhonice 47 mm47 mm
2. epizoda 17. 2. epizoda 17. –– 19. 7.19. 7.
Kulminace : prKulminace : průůtok 838 mtok 838 m³³/s, vodn/s, vodníí stav 779 cmstav 779 cm

PrPrůůmměěrný rný úúhrn (mm)hrn (mm) % norm% normáálu (1961lu (1961--1990)1990)

ČČechyechy 171171 199199
MoravaMorava 301301 317317
ČČRR 214214 240240

Zdroj: Hladný, 1998



ProblProbléém N m N -- letostiletosti

„…„…vyjadvyjadřřuje uje prprůůmměěrnournou dobu opakovdobu opakováánníí
dandanéého hydrologickho hydrologickéého jevuho jevu……..““

100 100 letletáá voda voda ≠≠ voda pvoda přřichicháázejzejííccíí 1 x za 1 x za 
100 let100 let



TroubkyTroubky v roce 1997v roce 1997

Obec zasaObec zasažžena 7. 7. v cca 22 hod.ena 7. 7. v cca 22 hod.
SmSměěr vody r vody –– od Pod Přřerova x hlerova x hlííddáánníí BeBeččvy a vy a 
MoravyMoravy
ŠŠkody:kody:
-- ztrztrááta 9 lidských ta 9 lidských žživotivotůů
-- k demolici urk demolici urččeno 335 domeno 335 domůů



ProtipovodProtipovodňňovováá opatopatřřeneníí
Rok 1997 Rok 1997 –– start diskuzestart diskuze
VodohospodVodohospodáářři x ekologicki x ekologickéé organizaceorganizace
OpatOpatřřeneníí na stna stáátntníí x mx míístnstníí úúrovnirovni

StStáátntníí úúroveroveňň MMíístnstníí úúroveroveňň

ppřřehradaehrada ohrohráázovzováánníí obceobce

poldrpoldr výstavba výstavba ččististíírny odpadnrny odpadníích vodch vod

koncepce UPkoncepce UPŘŘMM zlepzlepššeneníí ppřřipravenosti obipravenosti obččananůů

zlepzlepššeneníí HlHláásnsnéé a protipovoda protipovodňňovovéé sluslužžbyby

zlepzlepššeneníí stavu pstavu půůdd



PPřřehrada Tepliceehrada Teplice

Nevhodnost vNevhodnost vššech profilech profilůů
NNááklady aklady ažž 10 mld. K10 mld. Kčč..
Nutnost vystNutnost vystěěhovhováánníí obyvatel obcobyvatel obcíí
Kamenec a HustopeKamenec a Hustopečče nad Bee nad Beččvouvou
NegativnNegativníí zmzměěna krajinnna krajinnéého rho ráázuzu
Problematika zanProblematika zanášášeneníí



SuchSucháá nnáádrdržž -- poldrpoldr

ÚÚzemzemíí dodoččasnasněě schopnschopnéé zadrzadržžet voduet vodu
V POP zV POP záákladnkladníí prvek prvek protipprotip. Ochrany. Ochrany
NNááklady 3 mld. Kklady 3 mld. Kčč
Nezbytnost výstavby lokNezbytnost výstavby lokáálnlníích PPOch PPO
Problematika zanProblematika zanášášeneníí
Realizovatelnost??Realizovatelnost??
Výkup pozemkVýkup pozemkůů





Koncepce UPKoncepce UPŘŘMM

EkologickEkologickáá varianta PPO varianta PPO –– alternativa k alternativa k 
poldrupoldru
Snaha o navrSnaha o navráácenceníí řřek do ek do „„ppřřirozenirozenééhoho““
stavustavu
ZvyZvyššovováánníí retenretenččnníího potenciho potenciáálu krajinylu krajiny
ZkapacitnZkapacitněěnníí koryta v Pkoryta v Přřeroverověě
Výstavba valVýstavba valůů kolem kolem TroubekTroubek
VVííce ce ččlenovlenovéé UPUPŘŘMM



OhrOhráázovzováánníí obceobce

1997 studie1997 studie
Nedostatek financNedostatek financíí
Výkup pozemkVýkup pozemkůů
Strach ze spodnStrach ze spodníí vody (Veselvody (Veselíí nad Lunad Lužžnicnicíí))
SouSouččáást st úúzemnzemníího plho pláánu obcenu obce



ZZáávvěěrr

ppřřehradaehrada ohrohráázovzováánníí obceobce

poldrpoldr
výstavba výstavba ččististíírny odpadnrny odpadníích ch 

vodvod

koncepce UPkoncepce UPŘŘMM zlepzlepššeneníí ppřřipravenosti obipravenosti obččananůů

zlepzlepššeneníí HlHláásnsnéé a protipovoda protipovodňňovovéé
sluslužžbyby

zlepzlepššeneníí stavu pstavu půůdd



ŘŘeeššeneníí pro pro TroubkyTroubky

Výstavba ochranných hrVýstavba ochranných hráázzíí/val/valůů
PodmPodmíínkou splnnkou splněěnníí 3 p3 přředpokladedpokladůů::
1) souhlas m1) souhlas míístnstníích obyvatel a sch obyvatel a s ttíím  m  

spojený rychlý výkup pozemkspojený rychlý výkup pozemkůů,,
2) vy2) vyřřeeššeneníí problematiky spodnproblematiky spodníí vody      vody      

ss pomocpomocíí geologických studigeologických studiíí, pop, popřř.  .  
spolupracspolupracíí ss daldalšíšími odbornmi odbornííky,ky,

3) z3) zíískskáánníí dotacdotacíí ze stze stáátntníích fondch fondůů, pop, popřř.  .  
zz EvropskEvropskéé unieunie



DlouhodobDlouhodobáá opatopatřřeneníí

SpoluprSpoluprááce zce záástupcstupcůů technických a technických a 
ekologických opatekologických opatřřeneníí
ZmZměěna legislativy, vyvlastna legislativy, vyvlastňňovacovacíí zzáákonkon
VytvoVytvořřeneníí povodpovodňňovovéého fonduho fondu
SpoluSpoluúúččast pojiast pojiššťťovenoven
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