
List opatření
Název opatření ID_OP MO130106

Typ opatření ID_KO 37, 39

Kód ZSJ ID_VÚ
16759 40793090

M135
ID_TOK od km po km
401110000100

3 200
 -
 -
 -
 -

Poznámka

Morava, Tlumačov - ochranná hráz

Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)

Návrhový stav
cca Q20 Q100

Parametry navrhovaného opatření Současný stav

Popis současného stavu
Regulace Moravy v předmětném úseku byla provedena na konci 19. století a koryto mělo převést průtok cca
620 - 700 m3.s-1 a přilehlé území by tak bylo chráněno na cca Q20. Po povodni v r. 1997 protékalo územím až
1 035 m3.s-1 (LG Kroměříž). V zúžené inundaci došlo při tomto průtoku k přelití a porušení levobřežní hráze z
důvodu velkého rozdílu hladin mezi moravními vodami a vodami ve zdejším štěrkovišti tak jejich odlehčení
směrem na Tlumačov a Otrokovice.

Zahájení - ukončení akce

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

140

Úroveň protipovodňové ochrany (QN)

Náklady na realizaci (mil. Kč)
Technické údaje opatření

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

DÚR

Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)

Úprava/zrušení spádových objektů (ks)
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)

03/12-11/13

Zdroj dat Povodí Moravy, s.p.
Nositel opatření

171
817
171

Účelem stavby je zvýšení PPO obce Tlumačov rekonstrukcemi hrází - jejich zvýšením s 50 cm převýšením
nad úrovní hladiny průtoku Q=850 m3. s-1. Navrhovaná hlavní a několik dílčích ochranných hrází (resp. zdí)
budou mít celkovou délku až 3 200 m. V místě křížení hrází se státní silnicí č. I/55 je navrženo mobilní
hrazení a dále budou hráze zavázány do tělesa násypu železnice Otrokovice - Přerov. Součástí návrhu je
celá řada souvisejících aktivit - vybudování  stavidlových objektů, přeložek a přípojek NN, úpravy výšek el.
vedení, úpravy podzemních sítí, atd.

Popis navrhovaného stavu

Úprava koryta toku (m)

Financování, stav přípravy

Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Zdroj financování
Stav projektové přípravy

92,0
129 123

Morava Povodí Moravy, s.p.
Název vodního toku Správce vodního toku

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Tlumačov / ZLK Mojena po ústí do toku Morava


