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Koválovice - Osí any

Stávající stav

Koválovice-Osí any vznikly spojením dvou samostatných obcí Koválovic a Osí an. Obec 

najdeme jižním sm rem od m sta Prost jov a v nejjižn jší ásti olomouckého kraje. Obcí prochází 

železni ní tra  Prost jov - Nezamyslice - Morkovice. ást obce – Osí any se rozkládá na pravém 

b ehu Pa lavického potoka. Koválovice leží níže po toku na levém b ehu Pa lavického potoka. 

P edevším obec Osí any je ohrožována tém  každoro n  vodami stékajících z levob ežních svah

s polními pozemky p i jarním tání sn h  a rovn ž vodami z Pa lavického potoka, které p itékají od 

Pa lavic. Koryto potoka nad obcí je neupravené, avšak v tšinou stabilizované a podél b ehových hran 

porostlé vzrostlými listnatými stromy. Na obou b ezích se rozprostírají polní pozemky – role, ze 

kterých se p i p ívalových deštích splachuje ornice do pr to ného profilu koryta potoka.

Dle informací místních ob an  je koryto již zna n  zanešené oproti p vodnímu stavu, 

mostovka železobetonového mostku na hlavní silnici zasahuje pod hladinu a nad mostkem se asto

zachytávají plovoucí v tve a v zimním období ledové kry.

T sn  nad mostním profilem je nevhodn  uloženo pod zvýšeným dnem koryta nové 

plynovodní potrubí, které je p ekryto ve dn  silni ními panely pro umožn ní pro iš ování koryta. 

Z t chto d vod  je již v tší pro išt ní a zahloubení koryta nad trasou plynovodu nemožné a neú inné.

Zkapacitn ní ur ité ásti toku m lo být provedeno pod a nad mostkem již d íve p ed uložením potrubí, 

nebo se s tím m lo po ítat a plynovod uložit níže. Povod ové pr toky se nad mostkem vzdouvají  

a asto vyb ežují do okolního terénu a k p ilehlé zástavb , p edevším na levém b ehu.

Zástavba ásti obce Koválovice 

je rovn ž zaplavována srážkovými 

vodami z polních pozemk  na 

levob ežním svahu údolí. Pa lavický 

potok se již od této ásti obce odklání 

severovýchodním sm rem, podchází 

železni ní tra  a zaús uje se do Tištínky.  
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Návrh protipovod ových opat ení

V první ad  je t eba vytvo it kolem zástavby pod svažitým terénem záchytné a odvod ovací

p íkopy pro odvád ní srážkových vod z okolních polních pozemk , které se zaústí pokud možno až 

pod obcí do recipientu – do Pa lavického potoka. Odtokové pom ry Pa lavického potoka by se 

zlepšily pro išt ním a zahloubením koryta v ur itém úseku pod a rovn ž nad stávajícím silni ním

mostkem v obci Osí ky. Pro išt ní je však kv li plynovodu problematické, pokud by se nep eložilo

níže pod dno koryta. Protipovod ovou

ochranu p ilehlé zástavby je možné ešit

dv ma zp soby. První zp sob je v dnešní 

dob  obvyklý a eší se pomocí 

odsazených ochranných hrází a nebo zdí 

a zídek. Druhý zp sob ochrany je možný 

pomocí záchytné nádrže – suchého 

poldru, situovaného na vodním toku 

Pa lavického potoka nad obcí Osí ky. Dle 

provedené poch zky a mapového 

podkladu se nabízí umíst ní hrázového 

profilu pod silni ní komunikací cca 500 m 

nad horním koncem zástavby obce. Nad 

hrázovým profilem se údolí potoka 

pon kud rozši uje a rovn ž podélný sklon 

terénu se snižuje. 

Efektivnost suchého poldru, resp. místního rybní ku s reten ním objemem, by bylo nutné 

podrobn ji posoudit samostatnou studií po ov ení geologických pom r  a po orienta ním zam ení

lokality. P edpokládá se výška hráze v trase potoka cca do 5 m, délka hráze cca 120 m. Orienta ní

objem suchého poldru je cca 120 až 150 tis. m
3
.

Délky ochranných hrází a zdí vychází cca 700 m s výškou cca do 1,2 m.

Dle podklad  obdržených v záv ru prací na studii od ZVHS – Pracovišt  Prost jov níže 

uvádíme stru n  další plánovaná opat ení v popisované lokalit :

Vedle již zmín ného poldru na toku Pa lavického potoka jižn  od obce Osí any jsou 

projektovou organizací Agroprojekt Olomouc navrhována v rámci samostatné podrobn jší studie 

(Studie odtokových pom r  Koválovice – Osí any) další protipovod ová opat ení a úpravy odtokových 

pom r  Pa lavického potoka a rovn ž odtok vod z polních pozemk  v okolí obce.

K omezení škod povod ovou vlnou na Pa lavickém potoce jsou Agroprojektem Olomouc 

navrženy 3 poldry, p i emž u nádrže N1 bude v míst  zamok ení udržována stálá hladina na ploše 

cca 1,2 ha. P evedení ástí velkých vod se p edpokládá mimo hlavní koryto mimo obec zatravn nými

pr lehy. Jejich funkce bude ob asná za mimo ádných srážek. Suché nádrže N1 až N3 budou  

osazeny stálou spodní výpustí.

Technická úprava v koryt  Pa lavického potoka je ešena jednak omezením kapacity koryta 

na jižním okraji katastru a zv tšením pr to ného profilu v zastav né ásti obce. Na Tištínce  

v k. ú. Koválovice bude provedeno usm rn ní toku zvýšeným levým b ehem hrázkou a zabrán ní

rozlivu k zastav né ásti obce. 

Technické parametry jednotlivých stavebních objekt  (staveb) zde neuvádíme, nebo  jsou 

podrobn ji uvedeny v samostatné studii zpracované firmou AGROPROJEKT OLOMOUC. Navrhovaná 

opat ení jsou p evzata a zakreslena informativn  v p iložené mapce pod tímto textem.
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Rovn ž celkové náklady na plánované stavby . 1 až 6 v lokalit  Koválovice – Osí any jsou 

p evzaty z podkladu (ze studie) od ZVHS.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem cca: ………  20 mil. K


