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Koválovice - Osíþany
Stávající stav
Koválovice-Osíþany vznikly spojením dvou samostatných obcí Koválovic a Osíþan. Obec
najdeme jižním smČrem od mČsta ProstČjov a v nejjižnČjší þásti olomouckého kraje. Obcí prochází
železniþní traĢ ProstČjov - Nezamyslice - Morkovice. ýást obce – Osíþany se rozkládá na pravém
bĜehu Paþlavického potoka. Koválovice leží níže po toku na levém bĜehu Paþlavického potoka.
PĜedevším obec Osíþany je ohrožována témČĜ každoroþnČ vodami stékajících z levobĜežních svahĤ
s polními pozemky pĜi jarním tání snČhĤ a rovnČž vodami z Paþlavického potoka, které pĜitékají od
Paþlavic. Koryto potoka nad obcí je neupravené, avšak vČtšinou stabilizované a podél bĜehových hran
porostlé vzrostlými listnatými stromy. Na obou bĜezích se rozprostírají polní pozemky – role, ze
kterých se pĜi pĜívalových deštích splachuje ornice do prĤtoþného profilu koryta potoka.
Dle informací místních obþanĤ je koryto již znaþnČ zanešené oproti pĤvodnímu stavu,
mostovka železobetonového mostku na hlavní silnici zasahuje pod hladinu a nad mostkem se þasto
zachytávají plovoucí vČtve a v zimním období ledové kry.
TČsnČ nad mostním profilem je nevhodnČ uloženo pod zvýšeným dnem koryta nové
plynovodní potrubí, které je pĜekryto ve dnČ silniþními panely pro umožnČní proþišĢování koryta.
Z tČchto dĤvodĤ je již vČtší proþištČní a zahloubení koryta nad trasou plynovodu nemožné a neúþinné.
ZkapacitnČní urþité þásti toku mČlo být provedeno pod a nad mostkem již dĜíve pĜed uložením potrubí,
nebo se s tím mČlo poþítat a plynovod uložit níže. PovodĖové prĤtoky se nad mostkem vzdouvají
a þasto vybĜežují do okolního terénu a k pĜilehlé zástavbČ, pĜedevším na levém bĜehu.
Zástavba þásti obce Koválovice
je rovnČž zaplavována srážkovými
vodami
z polních
pozemkĤ
na
levobĜežním svahu údolí. Paþlavický
potok se již od této þásti obce odklání
severovýchodním smČrem, podchází
železniþní traĢ a zaúsĢuje se do Tištínky.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
V první ĜadČ je tĜeba vytvoĜit kolem zástavby pod svažitým terénem záchytné a odvodĖovací
pĜíkopy pro odvádČní srážkových vod z okolních polních pozemkĤ, které se zaústí pokud možno až
pod obcí do recipientu – do Paþlavického potoka. Odtokové pomČry Paþlavického potoka by se
zlepšily proþištČním a zahloubením koryta v urþitém úseku pod a rovnČž nad stávajícím silniþním
mostkem v obci Osíþky. ProþištČní je však kvĤli plynovodu problematické, pokud by se nepĜeložilo
níže pod dno koryta. ProtipovodĖovou
ochranu pĜilehlé zástavby je možné Ĝešit
dvČma zpĤsoby. První zpĤsob je v dnešní
dobČ obvyklý a Ĝeší se pomocí
odsazených ochranných hrází a nebo zdí
a zídek. Druhý zpĤsob ochrany je možný
pomocí záchytné nádrže – suchého
poldru, situovaného na vodním toku
Paþlavického potoka nad obcí Osíþky. Dle
provedené
pochĤzky
a
mapového
podkladu se nabízí umístČní hrázového
profilu pod silniþní komunikací cca 500 m
nad horním koncem zástavby obce. Nad
hrázovým profilem se údolí potoka
ponČkud rozšiĜuje a rovnČž podélný sklon
terénu se snižuje.
Efektivnost suchého poldru, resp. místního rybníþku s retenþním objemem, by bylo nutné
podrobnČji posoudit samostatnou studií po ovČĜení geologických pomČrĤ a po orientaþním zamČĜení
lokality. PĜedpokládá se výška hráze v trase potoka cca do 5 m, délka hráze cca 120 m. Orientaþní
objem suchého poldru je cca 120 až 150 tis. m3.
Délky ochranných hrází a zdí vychází cca 700 m s výškou cca do 1,2 m.
Dle podkladĤ obdržených v závČru prací na studii od ZVHS – PracovištČ ProstČjov níže
uvádíme struþnČ další plánovaná opatĜení v popisované lokalitČ:
Vedle již zmínČného poldru na toku Paþlavického potoka jižnČ od obce Osíþany jsou
projektovou organizací Agroprojekt Olomouc navrhována v rámci samostatné podrobnČjší studie
(Studie odtokových pomČrĤ Koválovice – Osíþany) další protipovodĖová opatĜení a úpravy odtokových
pomČrĤ Paþlavického potoka a rovnČž odtok vod z polních pozemkĤ v okolí obce.
K omezení škod povodĖovou vlnou na Paþlavickém potoce jsou Agroprojektem Olomouc
navrženy 3 poldry, pĜiþemž u nádrže N1 bude v místČ zamokĜení udržována stálá hladina na ploše
cca 1,2 ha. PĜevedení þástí velkých vod se pĜedpokládá mimo hlavní koryto mimo obec zatravnČnými
prĤlehy. Jejich funkce bude obþasná za mimoĜádných srážek. Suché nádrže N1 až N3 budou
osazeny stálou spodní výpustí.
Technická úprava v korytČ Paþlavického potoka je Ĝešena jednak omezením kapacity koryta
na jižním okraji katastru a zvČtšením prĤtoþného profilu v zastavČné þásti obce. Na Tištínce
v k. ú. Koválovice bude provedeno usmČrnČní toku zvýšeným levým bĜehem hrázkou a zabránČní
rozlivu k zastavČné þásti obce.
Technické parametry jednotlivých stavebních objektĤ (staveb) zde neuvádíme, neboĢ jsou
podrobnČji uvedeny v samostatné studii zpracované firmou AGROPROJEKT OLOMOUC. Navrhovaná
opatĜení jsou pĜevzata a zakreslena informativnČ v pĜiložené mapce pod tímto textem.
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RovnČž celkové náklady na plánované stavby þ. 1 až 6 v lokalitČ Koválovice – Osíþany jsou
pĜevzaty z podkladu (ze studie) od ZVHS.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem cca: ……… 20 mil. Kþ

Copyright © Pöyry Environment a.s.
3_zprava_OL_8.doc

strana 204

