
List opatření
Název opatření ID_OP MO130110

Typ opatření ID_KO 37

Kód ZSJ ID_VÚ
41261 40875000
30445 M156
ID_TOK od km po km
401110000100 161,6 163,8

Poznámka

Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity

Úpravy toků

Návrhový stav
cca Q20 Q100

Parametry navrhovaného opatření Současný stav

Popis současného stavu
Koryto Moravy je v celém středním a dolním úseku (nad ústím Dyje) regulováno a po průchodu povodně
v r. 1997 bylo opraveno a stabilizováno. Avšak zdaleka nedosahuje v dílčích úsecích požadované kapacity s
bezpečným převýšením. Současná kapacita koryta v předmětném úseku Moravy,
tj. mezi jezem Kunovský les a ústím Kudlovického potoka se pohybuje v mezích 675 až 700 m3.s-1,
požadovaná kapacita je Q100  = 818 m3.s-1.

Zahájení - ukončení akce

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

352

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

4802
499

Návrh opatření je členěn do šesti  úseků:                                                                                                        č.
1. - úprava hrází v prostoru mezi jezem a silnicí I/ 50 v Uh. Hradišti, kde je navržena úprava levobř. hrází,
které umožní přelití povodňového průtoku do prostoru levobřežní inundace pod jezem,
č. 2. - úprava pravobřežních hrází zamezujících přelití ve stejném úseku,
č. 3. - ochranná hráz v inundačním území kolem Rybárny,
č. 4 - úprava levobřežní hráze nad silnicí I/ 56 po Březnici,
č. 5 - úprava hráze nad silnicí I/56, pravý břeh,                                                                                                č.
6. - úprava hrází nad Březnicí, pravý břeh.

Popis navrhovaného stavu

Úprava koryta toku (m)

Financování, stav přípravy

Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Zdroj financování
Stav projektové přípravy

270,0
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

Staré Město / ZLK
Uherské Hradiště / ZLK Morava po soutok s tokem Olšava


