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3.2.4 Návrhy opat ení na omezení negativních ú ink  povodní a ke spln ní
cíl  ochrany p ed povodn mi

Kapitola obsahuje stru ný popis lokalit s nedostate nou ochranou proti povodním a p edb žný návrh 

protipovod ových opat ení v následujících lokalitách. Popisované lokality jsou azeny abecedn

v rámci jednotlivých oblastí povodí. 

Oblast povodí Moravy

Obce na tocích Povodí Moravy, s .p.

Bohuslavice - Dubicko

Stávající stav 

Dle Studie souboru staveb obnovy retence údolní nivy Mohelnické brázdy, zpracované 

v prosinci 2004 firmou AQUATIS a.s. za spolupráce s Unií pro eku Moravu a s P írodov deckou

fakultou Palackého univerzity v Olomouci se p edpokládá ve výhledu, že k p evád ní povod ových 

pr tok  by se m la využívat i v tší ást údolní nivy, a to rovn ž za stávající levob ežní ochrannou 

hrází odsazenou od koryta Moravy. P edpokládá se, že vlastního koryta Moravy by se m lo využívat 

k p evád ní povod ových pr tok  do hodnoty cca dvacetileté vody (Q20) a vyšší pr toky by se ízen

odleh ovaly p es sníženou a opevn nou ást stávající levob ežní hráze již výše proti toku, v tomto 

p ípad  pod obcemi Leština a Vitošov, do levob ežní ásti údolní nivy s lu ními a polními pozemky.

Tato koncepce však p edpokládá dodate né ohrázování obcí vystav ných do p vodního

inunda ního území eky Moravy. Jedná se o spodní ást zástavby obcí Leština a Vitošov a rovn ž

popisovanou obec Bohuslavice s okrajem obce Dubicko. Odleh ené vody p i povod ových pr tocích 

nad asi Q20 by protékaly mezi vzdušnou stranou stávající odsazené levob ežní hráze u Moravy  

a svahem širokého údolí. Nad p í nou silnicí spojující obce Lukavice, Bohuslavice a Dubicko by se 

inundované vody vzdouvaly a natékaly by  do zástavby obcí za levob ežní vysokou hrází.
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Návrh protipovod ových opat ení

Pro zajišt ní protipovod ové ochrany obou obcí Bohuslavice a Dubicko bude nutno pak p i

výše popsané koncepci dobudovat sekundární ochranné hráze kolem obcí p edevším na návodní 

stran  (shora) a pravd podobn  i ze spodní strany. Pro zvýšení akumulace se uvažuje rovn ž

s vybudováním p elivné ásti hráze nad silnicí za stávající moravní hrází v délce cca 250 m, vyšší 

hráz (zemní val) na návodní stran  nad obcí Bohuslavice v délce cca 1400 m a rovn ž zemní hráz 

(val) nad silnicí mezi Bohuslavicemi a Dubickem v délce cca 700 m. Kolem obce Dubicko se 

p edpokládá ohrázování nad silnicí v délce cca 650 m. Pod obcí Bohuslavice by m la být hráz délky 

cca 600 m. Na silnici Bohuslavice – Hrabová bude nutno vybudovat mobilní hrazení a v míst  k ížení

hrází s vodními toky se osadí stavítkové uzáv ry (cca 5 ks).  

Náklady na bo ní poldr a protipovod ová opat ení

celkem ………  126 mil. K


