
List opatření
Název opatření ID_OP MO130128

Typ opatření ID_KO 35

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Kód ZSJ Název obce-ZSJ / Kraj ID_VÚ Název vodního útvaru
16628 40616120

M097
ID_TOK Název vodního toku Správce vodního toku od km po km
405600000100 Povodí Moravy, s.p.

Popis současného stavu

Popis navrhovaného stavu

Parametry navrhovaného opatření Současný stav Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (QN)
Počet ohrožených obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

Technické údaje opatření Financování, stav přípravy
Retenční objem nádrže/poldru (mil m3) 38 Náklady na realizaci (mil. Kč)
Délka/max. výška ochranných hrází (m) Zdroj financování
Úprava koryta toku (m) Stav projektové přípravy
Úprava/zrušení spádových objektů (ks) Zahájení - ukončení akce              05/15-11/17
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks) Nositel opatření Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks) Zdroj dat Povodí Moravy, s.p.

Poznámka

Bečva, Teplice - suchá nádrž

Suché a polosuché poldry

Návrhy opatření z generelu byly v průběhu minulých let upřesňovány a posuzovány i z pohledu
realizovatelnosti. Jako výsledná byla zvolena varianta poldru v profilu Teplice, podle Studie „Pobečví“ s
následujícími parametry:
- Výška zemní hráze nad základem  12,5 m
- Objem zemní hráze    1 500 mil. m3
- Max. retenční hladina       264 m n. m.
- Zatopená plocha při max. hladině  700 ha
- Retenční objem při max. hladině  38 mil. m3

Teplice nad Bečvou Bečva po soutok s tokem Lučnice

IZ

2057,5
129 123

Q100

V lokalitě Teplice nad Bečvou se již od konce padesátých let připravovala výstavba velké údolní nádrže, jejíž
návrh postupem času procházel různými vývojovými peripetiemi, jak se podle měnících se ekonomických
podmínek měnilo zadání a požadavky na účely nádrže. Po roce 1989 byla tato koncepce zcela opuštěna a s
výstavbou nádrže se prakticky přestalo počítat. Teprve po katastrofální povodni v 07/1997, která zasáhla
většinu území Moravy, se začalo diskutovat o nutnosti zajistit na Bečvě umělé retenční prostory, které by byly
schopny transformovat povodňové kulminace a zpožďovat odtoky Bečvy.

Bečva / OLK


