
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:

LA200100

39

Dolní tok Metuje

pevné konstrukce

Popis sou časného stavu

K vybřežování Metuje z koryta dochází při průtocích nižších než Q5. Při dosažení vyšších průtoků je 
zasažena rozptýlená obytná zástavba. Souvislá zástavba obcí Slavětín nad Metují, Roztoky, Dolsko, 
Veselice, atd. je výrazněji ohrožena při průtocích vyšších než Q20.

Popis navrhovaného stavu

Ochrana okolní zástavby na Q50 + 0,2 m. Veselice - západní část obce bude ochráněna novými vyššími 
podezdívkami plotů po celém obvodu. V místě křížení se stávající vodotečí bude osazen pohyblivý tabulový 
uzávěr. V místě křížení s místní komunikací bude instalováno mobilní hrazení. Východní část obce 
umístěná mezi pravým břehem Metuje a levým břehem Rozkošského potoka bude ochráněna plošně po 
celém obvodu. Levý břeh Rozkošského potoka vymezený zdí bude navýšen v celé délce do požadované 
nivelety. V místě proti proudu bude levý břeh prodloužen a zavázán do svahu. V místě křížení s místní 
komunikací bude instalován mobilní uzávěr. Na pravém břehu Metuje bude v místě oplocení provedena 
vyšší podezdívka plotů. V místě křížení s místní komunikací bude instalován mobilní uzávěr. Levobřežní 
zástavba rozptýleného charakteru bude ochráněna individuálně izolační zídkou s mobilními prvky. 
Vzdálenější objekt bude ochráněn obvodovou betonovou stěnou, v místech vstupů opět s mobilním 
hrazením. Slavětín - nesouvislá betonová podezdívka oplocení na Q100 + 0,2 m pro ochranu zástavby 
severně od hlavní komunikace. Dolsko - betonové zdi, izolační přizdívky kolem levobřežní zástavby a 
nábřežní zeď pod mostem. Podhorní mlýn - individuální ochrana jediného objektu v celém areálu izolační 
přizdívkou a mobilními prvky. Krčín - přestavba stávajícího napouštěcího uzávěru náhonu, zvýšení původní 
úrovně bývalé zemní hrázky.
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Kód KÚ
762393
701190
778427
706434
750026

Název KÚ
Roztoky nad Metují
Dolsko
Veselice nad Metují
Krčín
Slavětín nad Metují

ID VÚ
10202000
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Název VÚ
Metuje po ústí do toku Labe
.
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Seznam lokalit a vodních útvar ů dot čených opat řením

navrhovatel Obec


