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Lukavice

Stávající stav

Obec Lukavice se rozkládá jihovýchodním sm rem od m sta Záb eh. P vodní v tší ást
zástavby obce je ohrani ena na západní stran  železni ní tratí Olomouc – Záb eh a na východní 
stran ekou Moravou s pravob ežním náhonem na malou vodní elektrárnu. K obci byly p ipojeny dv
nedaleké osady západn  od železni ní trati a to Vlachov a Slavo ov a spole n  mají 940 obyvatel. 
P es Vlachov prochází silnice I/44 spojující Záb eh a Mohelnici. Západním sm rem od Lukavice se 
rozprostírá malebný Slavo ovský les.  

K obci Lukavice pat í rovn ž zástavba nad železni ní tratí a pod hlavní silnicí I/44 v lokalit
Vlachov, kterou protéká Slavo ovský potok a dále pak i zástavba v údolí Slavo ovského potoka výše 
proti toku v lokalit  Slavo ov.

Slavo ovský potok, který protéká od obou zmín ných lokalit od západu k východu je zaúst n
pod železni ní tratí Olomouc – Záb eh do koryta eky Moravy v míst  zaúst ní odpadu od MVE  
u areálu OV Lukavice.
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Lukavice – Slavo ov: 

Potok protékající obcí Slavo ov je upravený v p í ném profilu do lichob žníkového tvaru, 
avšak i v úseku podél místních komunikací a podél zahrad p i zástavb  rodinných dom  je koryto 
hust  porostlé k ovinami a místy oplocení zasahují až k b ehové hran  a také do pr to ného profilu 
toku. V n kterých úsecích, kde potok prochází mezi oplocenými zahradami je koryto pro správce toku 
nep ístupné. V horní ásti sledovaného toku nad obcí potok protéká v zalesn ném údolí, pak i v území 

s lu ními pozemky a pastvinami. Pod 
rozší enou ástí údolí s loukami je 
umíst n sportovní areál s vodní nádrží – 
bazénem, který je napájen vodou 
z potoka. Potok je p eklenut v míst
k ížení místní komunikace 
železobetonovým mostkem, který 
pon kud zužuje pr to ný profil opevn ný
kamennou dlažbou a ohrani ený krátce 
nad mostkem i pod mostkem kamennými 
zdmi. V rozší ených úsecích koryta jsou 
patrné ve dn  nánosy splavenin  
a plavenin, které zar stají travinami  
a mnohdy i k ovinami a snižují kapacitu 
koryta.  

Zprava je do potoka zaúst na další místní vodote , na níž v údolí nad zástavbou obce je 
vybudován místní bo ní rybní ek o ploše cca 0,7 ha. Pod ním pak potok protéká p es místní zahradu 
a pak t sn  podél objektu rodinného domu a stavení, kde je koryto neupravené a neopevn né
a podemílá tém  základy stavby. V míst  p ístupu do stavení v úžlabí pod místní komunikací je potok 
p eklenut nízkou betonovou lávkou, kde p i povodních hrozí zachytávání plovoucích p edm t , ucpání 
lávky a p i vzdutí zaplavení p ilehlého stavení. Pod stavením je k ížen potok v míst  pom rn
kapacitního šikmého mostku o jednom poli místní cestou na trase do obce Kv tín. Koryto pod 
mostkem je rozší ené a ohrani ené na obou b ezích svislými kamennými zdmi a je dostate n
kapacitní. Soutok obou potok  je nep ístupný v soukromých zahradách. 
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Lukavice – Vlachov: 

Ve sm ru níže po toku pod obcí Slavo ov protéká Slavo ovský potok podél silni ní
komunikace ve sm ru k hlavní silnici I/44, kterou v obci Vlachov k íží. Pod silni ním mostkem je koryto 
upravené a ohrani ené t sn  vedle krajnice frekventované hlavní silnice svislými op rnými zdmi 
s trubkovým zábradlím a silni ními svodidly. Op rné zdi v etn  jejich zhlaví byly asi v roce 2005 
rekonstruovány a stabilizovány. Po odbo ení od hlavní silnice koryto potoka protéká rovn ž mezi 
op rnými zdmi podél vedlejší místní komunikace. V tomto úseku má však koryto z ejm  menší 
podélný sklon a navíc je širší, takže se zanáší splaveninami a usazenými plaveninami 
(pravd podobn  ze splach  zeminy z okolních polních pozemk  nad hlavní silnicí) a postupn
i zar stá vodomilnými travinami a snižuje se tak kapacita toku. Na jižní stran  obce potok obtéká 
v lichob žníkovém profilu areál místního zem d lského družstva a následn  podél silnice do vlastní 
obce Lukavice ve sm ru k železni ní trati.

Lukavice: 

Železni ní tra  potok k íží v míst  drážního mostku o jednom poli. V úseku pod tratí D
protéká potok mezi rodinnými domy a místními zahradami a v b ehových hranách je p í ný profil 
ohrani en kamennými op rnými zdmi. Mezi zdmi je koryto pom rn  široké, avšak zanesené 
splaveninami a plaveninami, na nichž vyr stají vodní traviny a snižují kapacitu toku. Koryto potoka je 
dále po toku k íženo v obci Lukavice nejprve horní silnicí s železobetonovým mostkem o jednom poli, 
který však je nízký a p i povodních se údajn asto ucpává plovoucími p edm ty a voda pak vyb ežuje
z koryta až na silnici a do stavení pod silnicí. Mostní profil na spodní místní silnici je již dostate n
kapacitní a pravd podobn  i samotný pr to ný profil koryta potoka nad i pod mostem. Rovn ž níže po 
toku nad dalším hospodá ským železobetonovým mostkem o jednom poli ší ky cca 6 m je koryto 
pom rn  zahloubené pod okolním terénem a tedy kapacitní. Pod mostkem je levý snížený b eh
ohrázován a hráz navazuje u eky Moravy na pravob ežní hráz procházející podél odpadu od MVE 
v obci Lukavici. 
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Návrh protipovod ových opat ení

Lukavice – Slavo ov: 

V horním konci sledovaného úseku Slavo ovského potoka krátce nad zástavbou obce 
Slavo ov, tj. nad areálem s h išt m a bazénem se rozši uje údolí potoka a v míst  zatravn ných
pozemk  a pastvin se dle poch zky nabízí vybudovat nad zúženým profilem suchý poldr se zemní 
hrází, která by byla zavázána do zvýšeného terénu nad zástavbou. P edb žn  se odhaduje výška 
hráze cca do 4 m a délka pak bude asi 200 m. Efekt uvažovaného poldru bude nutno prov it v další 
podrobn jší studii. 

I p i vybudování poldru bude nutno realizovat další opat ení na toku Slavo ovského potoka,  
a to p edevším pro išt ní koryta, smýcení vzrostlých hustých k ovin a odt žení nános  z pr to ného
profilu koryta, odstran ní p í ných p ekážek z toku (ploty, spadlé stromy, skládky d eva, r zných hmot 
a zbytk  rostlin, apod.) v celkové délce cca 700 m. Obdobn  na pravob ežním p ítoku je nutno 
v rozší ených místech odt žit nánosy splavenin cca v délce 200 m. Nad silnicí do obce Kv tín je nutno 
podél místního stavení pod silnicí upravit a opevnit koryto potoka kamennou dlažbou do betonu. 
Odstra ování plovoucích p edm t  p ípadn  naplavených k návodní stran  lávky do obytného domu 
budou muset zajiš ovat p i povod ových stavech vlastníci této nemovitosti, nebo  potok p es jejich 
zahrady protéká.

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní: ………  2,1 mil. K

poldr: ………  6,2 mil. K

Lukavice – Vlachov: 

V lokalit  Vlachov je nutno prakticky v celé délce toku s op rnými zdmi na obou b ezích
odt žit nánosy splavenin s travinami a koryto zpr to nit v délce cca 700 m až po železni ní tra .

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní: ………  1,8 mil. K

Lukavice: 

V samotné obci Lukavice rovn ž bude nutno odt žit nánosy splaveni s travinami v pr to ném
profilu v úseku s op rnými zdmi v celkové délce cca 400 m.

Na návodní stran  mostku je t eba p i zvýšených stavech neustále odstra ovat nahromad né
plovoucí p edm ty pro zabrán ní ucpávání nízkého mostku, který bude p i povodních z ejm  zahlcen.

Na trase potoka je nutno v koryt  na výustních objektech osadit uzáv ry pro zabrán ní vtékání 
vod z potoka do kanalizace a do okolní zástavby.

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní: ………  1,8 mil. K
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