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1) Bečva, zkapacitnění toku                    
(varianta protipovodňové ochrany bez poldrů) 
Technická studie; 2006 

2) Bečva – zkapacitnění toku (optimalizace)            
1. a 2. etapa; studie 2006/2007 

3) Bečva, Teplice – suchá nádrž
Investiční záměr; 2008 (aktualizace IZ)



Přerov – protipovodňová opatření

Studie „zkapacitnění toku“ navrhuje použití mobilních 
stěn po obou stranách nábřeží, a to v celé jeho délce

Mobilní hrazení má být vysoké od 0,8 do 3,0 m

Obvykle však nemá přesahovat výšku 1,4 m



Přerov – protipovodňová opatření

Km  8,220 - 11,440 – rozšíření koryta řeky Bečvy
Km 11,440 - rekonstrukce pohyblivého jezu Přerov
Km 11,590 - rekonstrukce železničního mostu
Km 11,440 - 13,700 – prohrábka dna koryta
Km 10,205 - 14, 500 – ochranná opatření na LB
Km 9,572 - 12,300 – ochranná opatření na PB
Km 13,085 – ochrana na PB před vodou z inundace 



Přerov – protipovodňová opatření





Přerov – protipovodňová opatření











Hranice – protipovodňová opatření

Studie „zkapacitnění toku“ navrhuje ochranu města na dvou 
principech:
- snížení úrovně hladiny velkých vod
- zvýšení úrovně koruny ochranných prvků
Přístavba pohyblivého jezu a navrhovaný obtok kolem ČOV jsou 
finančně i územně náročné investice a tím obtížně realizovatelné. 



Hranice – protipovodňová opatření

Km 38,640 – boční přeliv na pravém břehu (PB)
Km 38,750 – pravobřežní hráz proti zpětnému vzdutí
Km 38,690 - 39,041 – zvýšení úrovně stávající hráze na PB
Km 39,041 - 40,400 – protipovodňová ochrana PB
Km 38,640 - 39,041 – zvýšení úrovně stávající hráze na LB
Km 39,041 - 39,800 – protipovodňová ochrana LB
Km 38,300 - 40,821 – prohrábka dna koryta



Zvýšení kapacity Bečvy u jezu Hranice



Zvýšení kapacity Bečvy u jezu Hranice – příčný řez A – A´





Poldr Teplice (suchá nádrž)



Poldr Teplice – hlavní technické parametry



Poldr Teplice – hráze



Bečva pro život ???





Bečva pro život !!!











Bečva pro život - závěry

Přírodě blízká protipovodňová ochrana:
- opatření Přerov, Hranice, Lipník n/B.
- hrázování obcí (např. Troubky)
- revitalizace říčního koryta
- využití přirozených fluviálních procesů
- obnova říčního kontinua (migrace ryb)
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