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na prna průůtok  dosatok  dosažžený pený přři povodni v roce i povodni v roce 
19971997
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C. PC. Přřibliblíížžit it řřeku a poeku a pořřííččnníí zzóónu pnu přříírodnrodníímm
podmpodmíínknkáámm



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

SouSouččasnasnáá hydrologickhydrologickáá data nelze povadata nelze považžovat za ovat za 
zcela pzcela přřesnesnáá

nepnepřřesnesnéé je vyhodnocovje vyhodnocováánníí povodpovodňňových prových průůtoktokůů

hydrologickhydrologickéé úúdaje vychdaje vycháázzíí z krz kráátktkéého pozorovho pozorováánníí
20.stol., kter20.stol., kteréé nepatnepatřříí k obdobk obdobíím aktivnm aktivníím na povodnm na povodněě

kulminakulminaččnníí prprůůtoky jsou významntoky jsou významněě ovlivovlivňňovováány ny 
permanentnpermanentníími zmmi změěnami odtokových pomnami odtokových poměěrrůů v povodv povodíí

v praxi se vyskytujv praxi se vyskytujíí nepnepřředvedvíídandanéé kulminace vyvolankulminace vyvolanéé
nahodilými umnahodilými uměělými vlivy (protrlými vlivy (protržženeníím inundam inundaččnníích hrch hráázzíí, , 
čči ni náásypsypůů komunikackomunikacíí))





KONCEPCE TECHNICKKONCEPCE TECHNICKÉÉHO HO 
ŘŘEEŠŠENENÍÍ PPO OLOMOUCEPPO OLOMOUCE

SoustSoustřřededěěnníí povodpovodňňových ových 
prprůůtoktokůů do koryta do koryta řřeky nad eky nad 
OlomoucOlomoucíí pomocpomocíí
inundainundaččnníích valch valůů

ZvýZvýššeneníí kapacity koryta kapacity koryta řřeky eky 
Moravy v Olomouci Moravy v Olomouci 
zvzvěěttššeneníím prm průůtotoččnnéého ho 
profilu a rekonstrukcprofilu a rekonstrukcíí mostmostůů

Ochrana zastavOchrana zastavěěnnéého ho úúzemzemíí
Olomouce proti zpOlomouce proti zpěětntnéé vodvoděě



ZAPOJENZAPOJENÍÍ ŘŘEKY DO MEKY DO MĚĚSTSKSTSKÉÉ
URBANISTICKURBANISTICKÉÉ STRUKTURY STRUKTURY 

ObnovenObnoveníí mměěstotvornýchstotvorných
funkcfunkcíí řřeky tak, aby eky tak, aby řřeka a eka a 
popořřííččnníí zzóóna vytvona vytvořřily zelenou ily zelenou 
ppááteteřř mměěsta navazujsta navazujííccíí na luh na luh 
pod a nad mpod a nad měěstem, a takstem, a takéé aby aby 
se se ččáásti msti měěsta po obou sta po obou 
bbřřezezíích kontinuch kontinuáálnlněě propojily  propojily  
v jeden urbanistický prostorv jeden urbanistický prostor

Koncepce luhu ve mKoncepce luhu ve měěststěě se na se na 
jeho okrajjeho okrajíích vch vííce zamce zaměřěřuje na uje na 
rozvoj prozvoj přříírodnrodníího prostho prostřřededíí, , 
ččíím blm blíížže k centru, te k centru, tíím vm vííce na ce na 
rozvoj obytných funkcrozvoj obytných funkcíí aažž po po 
mměěstskstskáá nnáábbřřeežžíí v centruv centru



ZPZPŘŘÍÍRODNRODNĚĚNNÍÍ ŘŘEKYEKY
KrajinKrajináářřskskéé aspekty navrhovanaspekty navrhovanéého ho řřeeššeneníí
vychvycháázejzejíí z hledz hledáánníí kompromisu mezi kompromisu mezi 
biologickými a kulturnbiologickými a kulturněě spolespoleččenskými enskými 
funkcemi pofunkcemi pořřííččnníí zzóónyny

Z ekologickZ ekologickéého hlediska je hlavnho hlediska je hlavníím m úúččelem elem 
revitalizace revitalizace řřeky a poeky a pořřííččnníí zzóóny obnova ny obnova řřííččnníího ho 
kontinua a to jak podkontinua a to jak podéélnlnéého tak pho tak přřííččnnéého ho 

PodPodéélnlnéé kontinuum kontinuum –– vytvovytvořřeneníím hydraulických m hydraulických 
podmpodmíínek pro vznik nek pro vznik ššttěěrkových lavic, ostrrkových lavic, ostrůůvkvkůů, t, tůůnníí, , 
pepeřřejek a odstranejek a odstraněěnníí baribariééry tvory tvořřenenéé jezemjezem
PPřřííččnnéé litorlitoráálnlníí kontinuum kontinuum –– vytvovytvořřeneníím podmm podmíínek nek 
pro pestrpro pestráá bbřřehovehováá stanovistanoviššttěě, kterými se propoj, kterými se propojíí
vodnvodníí prostprostřřededíí se suchozemskýmse suchozemským



Situace 1:5000
Morava v Olomouci







Parametry nParametry náávrhu vrhu řřeeššeneníí: Q = 836 m: Q = 836 m33.s.s--11

NNááklady navrhovaných opatklady navrhovaných opatřřeneníí v cenovv cenovéé
úúrovni roku 2000: 1,134 mld. Krovni roku 2000: 1,134 mld. Kčč



ZZÁÁVVĚĚRYRY
Je moJe možžno realizovat no realizovat úúččinnou innou 
protipovodprotipovodňňovou ochranu, kterovou ochranu, kteráá zohledzohledňňuje uje 
i dali dalšíší funkce funkce řřekyeky

Spolu s opatSpolu s opatřřeneníími v povodmi v povodíí mmůžůže me míít t 
Olomouc vysoký stupeOlomouc vysoký stupeňň ochranyochrany

SpojenSpojeníí vvííce funkcce funkcíí řřeky je do budoucna eky je do budoucna 
velice výhodným velice výhodným řřeeššeneníímm









URBANISTICKOURBANISTICKO--KRAJINKRAJINÁÁŘŘSKSKÉÉ ŘŘEEŠŠENENÍÍ



PPŘŘEDPOKLEDPOKLÁÁDANÝ VZHLED DANÝ VZHLED 
CENTRCENTRÁÁLNLNÍÍHO PARKUHO PARKU



PPŘŘEDPOKLEDPOKLÁÁDAÝ VZHLED PRAHDAÝ VZHLED PRAHŮŮ
OBTOKOVOBTOKOVÉÉHO KANHO KANÁÁLU NAD LU NAD 
MOSTEM SVATOVMOSTEM SVATOVÁÁCLAVSKCLAVSKÁÁ



PPŘŘEHLED NEHLED NÁÁKLADKLADŮŮ
Parametry nParametry náávrhu vrhu řřeeššeneníí QQ100100 = 225 m= 225 m33.s.s--11 a a 
QQ19971997 = 375 m= 375 m33.s.s--11

Ochrana Kostelce, Ochrana Kostelce, BrantnicBrantnic a a ZZáátorutoru
Celkem: 454 013 tis. KCelkem: 454 013 tis. Kčč

Výstavba VD NovVýstavba VD Novéé HeHeřřmmíínovy novy –– cca 3 mld. cca 3 mld. 
+ provozn+ provozníí nnáákladyklady

Varianta V1 V21 V22 V23 V3
Celkové náklady 1 089 164 387 906 417 485 484 452 1 193 094



STUDIE PROKAZUJE STUDIE PROKAZUJE ŽŽE,E,
ZvýZvýššeneníí kapacity koryta kapacity koryta řřeky Opavy v Krnoveky Opavy v Krnověě na na 
kulminakulminaččnníí prprůůtok Qtok Q19971997 je moje možžnnéé, ani, anižž by doby doššlo k lo k 
zzáávavažžným zným záásahsahůům do zm do záástavby Krnovastavby Krnova
ZvýZvýššeneníí kapacity koryta lze vhodnkapacity koryta lze vhodněě spojit s spojit s 
revitalizacrevitalizacíí řřeky a s jejeky a s jejíím zapojenm zapojeníím do m do 
urbanistickurbanistickéé struktury mstruktury měěsta, sta, řřeka se tak stane eka se tak stane 
významným významným mměěstotvornýmstotvorným prvkemprvkem
ZvýZvýššeneníí kapacity koryta se mkapacity koryta se můžůže realizovat e realizovat 
postupnpostupněě, finan, finanččnněě rereáálným zplným způůsobem, psobem, přřiiččememžž
jednotlivjednotlivéé etapy mohou být samostatnetapy mohou být samostatněě funkfunkččnníí
IndividuIndividuáálnlníí protipovodprotipovodňňovováá ochrana pod obcochrana pod obcíí
NovNovéé HeHeřřmmíínovy je z hlediska protipovodnovy je z hlediska protipovodňňovovéé
ochrany variantou ke stavbochrany variantou ke stavběě retenretenččnníí nnáádrdržže a je e a je 
levnlevněějjšíším m řřeeššeneníímm



ZZÁÁVVĚĚRR
V budoucnosti se mohou vyskytnout povodnV budoucnosti se mohou vyskytnout povodněě
ččetnetněějjšíší a extra extréémnmněějjšíší. S touto okolnost. S touto okolnostíí musmusíí
koncepce PPO ve mkoncepce PPO ve měěstech postech poččíítat:tat:

snasnažžit seit se o sno sníížženeníí hladiny nhladiny náávrhovvrhovéého prho průůtokutoku

ppřři rekonstrukci rekonstrukcíích mostch mostůů popoččíítat s vytat s vyššíššími prmi průůtokytoky

vytvvytváářřet podmet podmíínky (nky (úúzemnzemníí)) pro pro eventevent. zvý. zvýššeneníí kapacity kapacity 
koryta v budoucnostikoryta v budoucnosti


