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Radslavice

Stávající stav

Obec Radslavice leží východním sm rem od m sta P erov a na levém b ehu eky Be vy.

Obcí prochází silnice vedoucí z P erova do Lipníka nad Be vou. Radslavice jsou pom rn  velkou 

zem d lskou obcí s 1000 obyvateli.

Obec Radslavice se nachází p i okraji záplavového území (p i povodních v 07/1997)  

v levob ežním mírn  svažitém terénu údolí eky Be vy. Pravd podobn  rozliv inundovaných vod 

z eky Be vy p i stoletém pr toku by za stávajícího stavu nem l ohrožovat p ilehlou spodní ást

zástavby obce. Zaplavené by m ly být pouze okolní zem d lské pozemky ve sm ru k ece Be v .

Obcí protéká Radslavický potok, který není ohrázován, v tšinou je situován otev ený profil 

koryta mezi zahrádkami a p edzahrádkami u rodinných dom  a domk , v n kolika místech však je 

potok p ekryt mostními objekty a lávkami. Budova hasi ské zbrojnice v obci je však postavena p ímo

nad lichob žníkovým korytem, nad ní je dále koryto zaklenuto a p emost no silni ním mostem. T sn

pod zd nou budovou je na pravém b ehu potoka vybudována požární nádrž s hrazeným nátokem  

a výtokem. Otev ené koryto potoka je v tšinou ve dn  ší ky cca 1 – 1,5 m opevn no meliora ními

tvárnicemi a ve svazích polovegeta ními tvárnicemi. Koryto je stabilizované a pr b žn  udržované. 

V horním konci zástavby obce je koryto za zahrádkami a podél areálu zem d lského družstva 

mírn  ohrázované, avšak neudržované, 

nebo  je pro správce t žko p ístupné.

Ve spodním konci obce je 

koryto potoka rovn ž udržované a na 

obou b ezích jsou patrné nízké hrázky 

(výšky do 0,5 m). Potok prochází ve 

sm ru k obci Grymov v soub hu se 

stávající silnicí na levém b ehu

a s vzdušným vedením VN na pravém 

b ehu podél polních pozemk . Do eky

Be vy vyús uje u silni ního mostu.
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Návrh protipovod ových opat ení

Dle informací u ob an  vlastnících rodinné domky t sn  u potoka nebyly pamatovány 

extrémní povod ové stavy na samotném potoku a není nutné realizovat v nejbližší budoucnosti 

protipovod ová opat ení. Pokud by však n kdy nastaly nep íznivé stavy, je možné výhledov

uvažovat o vybudování odleh ovacího p íkopu na levém b ehu potoka t sn  nad zástavbou – nad 

zem d lským areálem a odvést zvýšené pr toky mimo zástavbu obce a dále pod silnicí na Tu ín

a následn  nad silnicí na Kozlovice do potoka Lu nice a do eky Be vy. Nad obcí by bylo nutno 

vybudovat na Radslavickém potoku omezovací (rozd lovací) stavidlový objekt. Odleh ovací

a odvod ovací koryto by m lo celkovou délku cca 2300 m. 

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní koryta: ………  0,5 mil. K

odleh ovací koryto: ………  8,5 mil. K


