
List opatření
Název opatření ID_OP MO130115

Typ opatření ID_KO 37, 39

Kód ZSJ ID_VÚ
11088 40440000

M056
ID_TOK od km po km
401110000100

Poznámka

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta - III. etapa

Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)

Návrhový stav
Q20 Q100

Parametry navrhovaného opatření Současný stav

Popis současného stavu
Široká niva Moravy nad Olomoucí prověřila za povodně v r. 1997 zdejší nedokonalý hrázový systém
a povodeň dokonale zaplavila Olomouc. Veškeré chyby a nedokonalosti z návrhů PPO z předchozích let se
projevily na obrovských povodňových škodách. Vyvolalo to potřebu koncepčně nově zpracovat PPO
krajského města, a to na nově zpracované hydrologické údaje (především na zvýšené
Q100 ze 484 na 551 m3

.s
-1).

Zahájení - ukončení akce

Retenční objem nádrže/poldru (mil m3)

Úroveň protipovodňové ochrany (QN)

Náklady na realizaci (mil. Kč)
Technické údaje opatření

Délka/max. výška ochranných hrází (m)

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

není zahájená příprava

Rekonstrukce mostů (ks)

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

Zdroj dat
Nositel opatření

Do III. etapy PPO Olomouce jsou navrženy především dobudování moravních ochranných hrází v území
Olomouce nad ústím Trusovky, tj. v oblasti v Černovíru a Chomoutova a Horky nad Moravou. Jde
o návrhy opatření, které povodňové průtoky Moravy a přítoky nad Olomoucí směřují (soustřeďují) do nově
vybudovaných technických opatření vybudovaných v I. a II. etapě převádějících povodňové průtoky středem
města Olomouce. Koncepční návrh byl rozčleněn do čtyř etap, druhá etapa v členění na A a B je připravena k
realizaci.

Popis navrhovaného stavu

Úprava koryta toku (m)

Financování, stav přípravy

Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

Zdroj financování
Stav projektové přípravy

129 120

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
Olomouc / OLK Morava po soutok s tokem Bečva


