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Úvod

· Cílem prezentace je podat souhrnnou informaci o obsahu, cílech a
průběhu zpracování akce

• Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření pro ochranu města

Prostějov

• a dále seznámit občany o návrzích opatření, které bezprostředně
zasahují do jejich pozemků.

• Pro objednatele Statutární město Prostějov zajišťuje Pöyry
Environment a.s.
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Oddíl 1 – Specifikace předmětu díla a jeho potřebnost (1)

• Nutnost realizace protipovodňových opatření potvrdily povodňové události v
roce 2005 a následně v roce 2006 kdy zasáhla město Prostějov povodeň o
průtoku cca Q50. Vlivem povodňové údálosti došlo k vybřežení řek Hloučely a
Romže a k zaplavení zahrad a sklepů rodinných domů, garáží a zahrad
zahrádkářské kolonie.

• V roce 2011 byla nově stanovena a aktualizována záplavová území Q5, Q20 a
Q100 pro vodní toky Hloučela, Romže, Valová a Český potok. V záplavovém
území Q100 se ocitlo 67 ha zastavěné části města Prostějova.

• Potřebnost projektu spočívá zejména v:
Øposouzení zpracovaných investičních záměrů města Prostějova,
Ønalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území,
Ønavržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě

blízkých opatření a to především s ohledem na ochranu místní části Vrahovice,
Øvypracování podkladů pro následnou realizaci protipovodňových opatření - projednání

majetkoprávních vztahů pro území s navrženými opatřeními,
Øvypracování technického řešení, které bude sloužit jako podklad pro zadání

zpracování dokumentací k územnímu řízení



Oddíl 1 – Specifikace předmětu díla a jeho potřebnost (2)

• Jelikož jsou možnosti řešení protipovodňové ochrany na území města
Prostějov vzhledem k odtokovým charakteristikám omezené, jsou do studie
také zahrnuty území obcí:
Ø Držovice,
Ø Čechy pod Kosířem,
Ø Čelechovice na Hané,
Ø Kostelec na Hané,
Ø Smržice,
Ø Stařechovice,
Ø část obce Bílovice – Lutotín.

Při řešení projektu je postupováno na základě metodiky odboru ochrany vod, která
byla uveřejněna ve věstníku MŽP 11/2008, která stanovuje postup komplexního
řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření.



Oddíl 2 – Cíle studie

• Hlavním cílem studie je prověření realizovatelnosti navržených
opatření uvedených jednak v investičních záměrech Investora
(Statutární město Prostějov) a dále navržených opatření v rámci této
studie.

• Součástí studie proveditelnosti bude zejména:
Ø prověření realizovatelnosti navrhovaných záměrů s ohledem na

majetkoprávní problematiku (postoje dotčených vlastníků pozemků),
Ø prověření realizovatelnosti z hlediska technického,
Ø prověření realizovatelnosti z hlediska finančního (posouzení efektivity

protipovodňové ochrany a finanční náročnosti).



Oddíl 3 – Etapizace studie (1)

• Celý projekt (studie) je rozdělen na 3 části (etapy)
Ø Část A: Analytická část (termín plnění 1.12.2014 – odevzdáno)

Ø Část B: Návrhová část (termín plnění 15.7.2015 – zpracovává se)

Ø Část C:Závěrečné vyhodnocení a návrh výsledných technických
parametrů stavby u vybraných prioritních opatření (termín plnění
31.10.2015 – bude následovat)



Oddíl 3 – Etapizace studie (2)

• Část A: Analytická část
• Získání základních podkladů pro vypracování studie (mapy, digitální data),
• Analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu řešené vodopisné sítě,
• Hydromorfologická analýza (analýza současného odklonu vodopisné sítě vodních

toků a niv od potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě),
• Vyjádření míry povodňového ohrožení území rozlivy,
• Získání, analýza a vyhodnocení územně plánovací dokumentace,
• Zajištění, analýza a vyhodnocení územně technických podkladů (technické limity,

inženýrské sítě, dopravní infrastruktura,
• Analýza současných podkladů zpracovaných a dalších materiálu s vazbou na

protipovodňovou problematiku,
• Získání, zpracování a vyhodnocení historických podkladů – mapy stabilního

katastru,
• Místní šetření, projednání s vedením obcí, vytipování lokalit pro návrhy
• Terénní průzkumy včetně pořízení fotodokumentace řešeného území



Oddíl 3 – Etapizace studie (3)

• Část B: Návrhová část (v současné době probíhá tato etapa)
· Posouzení návrhů investičních záměrů města Prostějov,
· Návrh opatření na vodních tocích a nivách (PBPO a revitalizace),
· Ověření územně-technických podmínek realizovatelnosti všech navrhovaných opatření

(přehled dotčených vlastníků, územní limity, inženýrské sítě atd.),
· Vytvoření geodetických podkladů pro účely hydrotechnického posouzení ,
· Návrh základních parametrů navržených opatření, situační řešení jednotlivých návrhů

(katalog opatření), včetně kritérií pro výběr opatření,
· Vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření,
· Projednání navrhovaných opatření se správci vodních toků, obcemi, Agentura ochrany
přírody a krajiny (AOPK),

· Místní projednání s vlastníky, prezentace projektu a záměrů, získání předběžného
stanoviska vlastníka, získání připomínek,

· Vytvoření podkladů pro začlenění navrhovaných opatření do územně plánovacích
dokumentací,

· Vyhodnocení po projednání, vytvoření podkladů pro stanovení výběru opatření,

· Výběr opatření pro zpracování dokumentace na úrovni konceptu DUR (3
opatření).



Oddíl 3 – Etapizace studie (4)

• Část C:Závěrečné vyhodnocení a návrh výsledných technických
parametrů stavby u vybraných prioritních opatření

· Vytvoření geodetických podkladů pro projektové práce
· Orientační geotechnické průzkumy
· Získání chybějících údajů pro podrobnější návrh staveb (data ČHMÚ apod.)
· Základní hydrologické a hydrotechnické výpočty
· Návrh výsledných územně technických koncepcí
· Propočet realizačních nákladů
· Návrh etapizací projektů

Výše uvedené činnosti budou provedeny pro 3 konkrétní lokality
(3x koncept DÚR)



Kostelec, 1997

Oddíl 4 – Návrh všech opatření (1)

• Základní VH koncepce návrhů:

– s transformací povodní v nově navrhovaných nádržích (Poldr na Českém potoce a
boční poldr na Romži).
§ Transformace v Poldru na Českém potoce z Q100 na Q1 až Q5

§ Transformace v bočním poldru na Romži z Q100 na Q20

– dílčí transformace v suchých poldrech a krajinotvorných nádržích navržených v
rámci Komplexních pozemkových úprav (Čechy pod Kosířem a Čelechovice na
Hané)

– převod dílčího povodňového průtoku z Romže do Hloučely (Odtokový kanál)
– zkapacitnění koryta Romže v obci (složený průtočný profil, zlepšení hydromorfologie

toku)
– zkapacitnění koryta Českého potoka v Držovicích (složený průtočný profil, zlepšení

hydromorfologie toku
– revitalizace Romže - 3 úseky (zlepšení hydromorfologie toku, parkové úpravy)
– snížení levého břehu Romže – zvýšení rozlivů do stávající nivy (dílčí snížení

kulminačních průtoků)
– doporučení zkapacitnění mostů a lávek



Kostelec, 1997

Oddíl 4 – Návrh všech opatření (2)

• Přehledná mapa všech navrhovaných opatření – část 1:

Kód Název opatření Priorita
pro studii

T01 Poldr na Českém potoce 1
T02 Boční poldr na Romži 1
T03 Poldr na Stříbrném potoce (č.1) 3
T04 Poldr na Českém potoce (č.2) 3
T05 Poldr na Pěnčínském potoce (č.3) 3
T06 Krajinotvorná nádrž (N2) 3
T07 Krajinotvorná nádrž (N1) 3
T08 Odtokový kanál – bypass 2
T09 Biocentrum Močidýlka 3
T10 Zkapacitnění toku Romže – část 1 1
T11 Zkapacitnění toku Romže – část 2 1
T12 Revitalizace Romže – část 1 1
T13 Revitalizace Romže – část 2 1
T14 Revitalizace Romže – část 3 1
T15 Snížení levého břehu Romže 2
T16 Revitalizace Lešanského potoka 3
T17 Revitalizace Českého potoka 1
T18 Revitalizace Mlýnské strouhy (celý tok) 3
T19 Zkapacitnění mostů a lávek na Českém

potoce
3

T20 Zkapacitnění mostů a lávek na Romži 3
T21 Zkapacitnění mostů a lávek na Hloučele 3
T22 Migrační zprůchodnění Romže 3
T23 Stabilizace v pramenné oblasti Českého

potoka
3

T24 Zkapacitnění Hloučely 1
T25 Zkapacitnění Valové 1

Celkem bylo vytipováno 25 opatření na vodních tocích.



Kostelec, 1997

Oddíl 4 – Návrh všech opatření (3)

• Přehledná mapa všech navrhovaných opatření – část 2:



Kostelec, 1997

Oddíl 5 – Vybraná prioritní opatření
• Na základě kritérií pro výběr opatření, která byla ze strany objednatele

(statutární město Prostějov) za spoluúčasti správce vodních toků (Povodí
Moravy, státní podnik) odsouhlasena na výrobním výboru konaného v zasedací
místnosti Odboru rozvoje a investic MMPv dne 29.4.2015, bylo vybráno celkem
12 opatření k dalšímu rozpracování:
ØT01 Poldr na Českém potoce
ØT02 Boční poldr na Romži
ØT08 Odtokový kanál – bypass
ØT10 Zkapacitnění toku Romže – část 1
ØT11 Zkapacitnění toku Romže – část 2
ØT12 Revitalizace Romže – část 1
ØT13 Revitalizace Romže – část 2
ØT14 Revitalizace Romže – část 3
ØT15 Snížení levého břehu Romže
ØT17.1 Revitalizace Českého potoka – pouze dílčí část (k.ú. Držovice)
ØT24 Zkapacitnění Hloučely
ØT25 Zkapacitnění Valové
Pro těchto 12 opatření bude provedeno:
• podrobnější technický návrh (situace, řezy)
• majetkoprávní projednání (oslovení vlastníků)
• Vyhodnocení a výběr 3 opatření



Oddíl 6 – Současný stav koryta (1)

• Romže
• Koryto upraveno do pravidelného lichoběžníkového tvaru
• Sklony svahů cca 1:1,5 s šířkou ve dně 3,5 až 4,5 m
• Stávající kapacita koryta do Q5 až Q10. Od Q20 již dochází k rozlivům.
• Při kulminačním průtoku Q50 dosahuje voda ve Vrahovicích až 0,83 m nad úroveň terénu
• Vlivem regulace došlo k výraznému omezení ekologické, pobytové a rekreační funkci vodního toku



Oddíl 6 – Současný stav koryta (2)

• Romže
• mapa rozlivů (zelená Q5, červená Q20, modrá Q100)



Oddíl 7 – Aktuálně projednávané prioritní opatření (1)
• T10 Zkapacitnění toku Romže – část 1
Předmětem návrhu je:
• Tvorba složeného průtočného profilu (kyneta, berma) s kapacitou kynety Q30d od soutoku s

Romže s Hloučelou až po most na ulici Vrahovická, včetně případného zkapacitnění mostu, který
je v současný době kapacitní do Q20 avšak bez normového převýšení (0,5 m)

• Celková návrhová kapacita koryta je Q50 (výrazné snížení hladiny při Q100)
• Meandrující trasa kynety s šířkou pásu od 14,0 m do 35,0 m (dle prostorových možností) s

doplněním průtočných a neprůtočných tůní, včetně doplnění vegetačního doprovodu

•



Oddíl 7 – Aktuálně projednávané prioritní opatření (2)
• T10 Zkapacitnění toku Romže – část 1
Předmětem návrhu je:
• šířka kynety cca 2,0 m se sklony svahů 1:1,5 až 1:3
• zatravněná berma se sklonem1:50, svahy bermy ve sklonu 1:1,5, shluky balvanů
• ve vhodných místech umožnění přístupu občanům k toku (vytvoření parkové úpravy, dětská

vodní hřiště)
• celkové zvýšení hydromorfologie toku (návrat k původnímu stavu koryta před úpravou do dnešní

podoby)



Oddíl 7 – Dnes projednávané prioritní opatření (3)

• T11 Zkapacitnění toku Romže – část 2
Předmětem návrhu je:
• Tvorba složeného průtočného profilu (kyneta, berma) s kapacitou kynety Q30d od mostu na ulici

Vrahovická až po železniční most.
• Celková návrhová kapacita koryta Q50
• Meandrující trasa kynety s šířkou pásu od 14,0 m do 35,0 m s doplněním průtočných a

neprůtočných tůní, včetně doplnění vegetačního doprovodu.



Oddíl 7 – Dnes projednávané prioritní opatření (4)

• T11 Zkapacitnění toku Romže – část 2
Předmětem návrhu je:
• šířka kynety cca 2,5 m až 3,0 m se sklony svahů 1:1,5 až 1:3
• zatravněná berma se sklonem1:50, svahy bermy ve sklonu 1:1,5, shluky balvanů
• lokálně je nutno počítat s návrhem technického opatření (opěrné zdi –betonové, gabionové)
• celkové zvýšení hydromorfologie toku (návrat k původnímu stavu koryta před úpravou do dnešní

podoby)



Oddíl 8 – Čemu se chceme vyhnout

• Omezení technické úpravy koryta na minimum.
• K urychlení odtoku vody z území.
• Ztrátě přirozených říčních biotopů.
• Ztrátě tvarové a hydraulické členitosti toku



Oddíl 9 – Čeho chceme dosáhnout

• Přiblížení koryta k původnímu stavu před regulací (urbanizací).
• Vytvoření dostatečné širokého meandračního pasu (bermy) vedoucí ke zvýšení

protipovodňové ochrany místní části Vrahovice. Bermy pak plní funkci náhradní nivy
(zpomalení odtoku vody z území).

• Vhodným architektonickým řešením vytvořit místně „parkové“ úpravy a vycházkové zóny
včetně tzv. dětských vodních hřišť a umožnit širší veřejnosti přístupu k vodnímu toku.

Výsledný protipovodňový efekt (navržená kapacita koryta) bude závislý na
prostorových možnostech (stanoviska vlastníků) a následnému zvolení stupně
protipovodňové ochrany



Oddíl 10 – Příklady revitalizačních opatření (1)

• příklad revitalizovaného koryta – složený průtočný profil (rozvolněná kyneta-berma)
• snížení rychlostí, omezení vymílání do hloubky
• v době sucha zůstává plochá kyneta ekologicky funkční (zamokřený pás)



Oddíl 10 – Příklady revitalizačních opatření (2)

• z prostorových důvodů lze povodňový prostor vymezit hrázemi nebo stěnami
• technické protipovodňové prvky (víceúčelovost – zapojené do stávajícího prostředí)
• vedení stezek, dobrá přístupnost berem, příležitosti pro posedávání.



Oddíl 11 – Různé, diskuze

• diskuze
• dotazy
• přijímání stanovisek vlastníků dotčených pozemků
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