
List opatření
Název opatření ID_OP MO130140

Typ opatření ID_KO 37

Kód ZSJ ID_VÚ
14748 40498000

M068
ID_TOK od km po km
404970000100 2,110 2,37

141

Poznámka

Parametry navrhovaného opatření Současný stav Návrhový stav

Technické údaje opatření

Q5 Q20

6
Počet ochráněných obyvatel 80
Úroveň protipovodňové ochrany (QN)

LČR
Nositel opatření
Zahájení - ukončení akce

Seninka / ZLK Senice po ústí do toku Vsetínská Bečva

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

Financování, stav přípravy

Senínka byla upravena hrazením v letech 1931 – 1936. Úprava byla řešena stabilizací podélného profilu
zděnými stupni vysokými až 1,5 m, dřevěnými prahy a pásy. Břehy byly zpevněny nesouvisle dlažbou
z lomových kamenů nebo opěrnými stěnami. V současné době jsou stupně hodně poškozené a zbytky
dlažeb jsou sporadické. Po porušení zdiva stupňů došlo k prohloubení dna toku nad stupni.

70
Rozsah ohroženého území (ha)

Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru

3

Řešení je zaměřeno na celkovou stabilizaci koryta. Trasa toku je vložena do stávajícího pozemku
vodního toku s malými korekcemi míst, kde tok boční erozí zasahoval do sousedních pozemků. Výškově
bude niveleta toku zajištěna stupni a dřevěnými prahy tak, jak v původním řešení. Pro usnadnění migrace
ryb bude výška rekonstruovaných stupňů jen 0,70 m a pro dodržení původní nivelety toku budou další
stupně přidány tak, aby byla dodržena optimální hloubka průtočného profilu toku. Břehové zpevnění je
navrženo jen v nutném rozsahu s členitým povrchem z volně ložených kamenů
s doplněním výsadby keřů a vrb.

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu

SP

LČR
Rekonstrukce mostů (ks)

Realizované příčné objekty (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

2009-2010
Stav projektové přípravyÚprava koryta toku (m)

Zdroj dat

Senínka km 2,110-2,370

Úpravy toků

Senínka Lesy České Republiky, s.p.

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením

Název vodního toku Správce vodního toku

129 123
Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

40

Délka/max. výška ochranných hrází (m) Zdroj financování
Náklady na realizaci (mil. Kč)

10

2,084


