
Název opat ření ID OP

Typ opat ření ID KO

Parametry opat ření Současný stav Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)
počet ochráněných obyvatel
rozsah ochráněného území (ha)
průměrná roční škoda (mil. Kč)

náklady na realizaci (mil. Kč)
zdroj financování
stav projektové přípravy
správce vodního toku

Technické údaje navrhovaného opat ření

poznámka:

LA200032

37, 39

Třebovice - Č. Třebová, Třebovka

úpravy toků + pevné konstrukce

Popis sou časného stavu

Stávající úseky koryta Třebovky jak v obci Rybník tak v obci Třebovice či samotné České Třebové jsou v 
současné době o malé kapacitě a nezpůsobilé tak provádět povodňové průtoky. Tento stav je způsoben 
řadou faktorů technických i přírodních. Z technických můžeme jmenovat v minulosti nevhodně provedené 
řady opěrných zdí a zídek prováděných bez vazby na kapacitu koryta, určitá přemostění, která svojí 
konstrukcí zasahují do průtočného profilu, mající blízko břehové pilíře či nevhodnou dispozici. Na toku se 
nachází i staré vzdouvací objekty – jezy, jejichž pevná přelivná hrana je nadsedlána a pohyblivé uzávěry 
nejsou schopny převést v důsledku své konstrukce požadovaný průtok. Do přírodních můžeme především 
zařadit z hlediska průtočnosti koryta nevhodnou vzrostlou vegetaci a řadu nánosů různého stáří. Průtočnost 
koryta je také místy záměrně snižována cílenými zásahy pobřežníků, kdy někteří na březích ukládají dřevní 
hmotu z výřezu stromků a keřů, prokládají travními zbytky apod.
Údolní niva jako taková je zastavěna nejen různým druhem oplocení s příčnou orientací k toku, ale v 
minulosti zde byly umísťovány i objekty chalup, rodinných domků a dalších objektů, které opět nepřispívají 
k průchodnosti údolnice a zásadním způsobem zpomalují odtok v inundaci.

Popis navrhovaného stavu

Ochrana zástavby obcí Rybník a Třebovice na Q50 úpravou koryta na lichoběžníkový profil a prohloubením 
dna. Součástí bude přestavba všech jezů, vytipovaných lávek a mostků.
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Kód KÚ
621757
743984
770469

Název KÚ
Česká Třebová
Rybník u České Třebové
Třebovice

ID VÚ
10374000
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Název VÚ
Třebovka po ústí do toku Tichá Orlice
.
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Seznam lokalit a vodních útvar ů dot čených opat řením

navrhovatel PLa


