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Citov

Stávající stav

Obec Citov se nachází na vodním toku zvaném Morávka, která protéká v n kolik kilometr

široké údolní niv  mezi ekou Moravou a mezi ekou Be vou, 7 km nad soutokem obou velkých ek.

Obec Citov byla p i povodních 1997 áste n  zaplavena nejprve od eky Be vy, jejíž vody 

natékaly do sníženého terénu z východní a jihovýchodní strany od obce Císa ov a tedy od obce 

Rokytnice. Pozd ji k obci Citov zasahovala i záplava od eky Moravy, tj. v levob ežním inunda ním

území od obce V rovany a výše proti toku již od obce Dub nad Moravou a prakticky až od obce 

Bolelouc, kde se vyšší N – leté pr toky odleh ují nad pohyblivým jezem i do levob ežního inunda ního

území ve sm ru k Morávce a níže po toku. 

Ze dvou t etin zaplavila 

intravilán obce eka Morava. Bylo 

totáln  zni eno 21 rodinných dom ,

po et poškozených rodinných domk

56.

Další povod ové stavy nastaly 

v jarních m sících 2006. V katastru 

obce došlo k zaplavení 65 ha lesa, 60 

ha orné p dy, 8 ha zahrad a pozemk

soukromých osob, dále k zatopení 26-ti 

sklep  rodinných dom , 1 suterénu 

administrativní budovy, 1 suterénu 

provozní budovy koupališt , došlo 

k podmá ení a statickému narušení 

provozní budovy kluzišt .

V nejbližším okolí mimo katastr obce došlo k zaplavení pozemk  mezi silnicí Brodek  

u P erova-Dub nad Moravou, tokem Lou ky, korytem Pr pichu a ekou Moravou. Tyto pozemky 

spadají do katastr  obcí Brodek u P erova, V rovany a Dub nad Moravou. 

Krátce nad obcí Citov tvo í í ka Morávka s oboustrannými hrázemi náhon na bývalý mlýn 

situovaný v horním konci obce, avšak pod tímto objektem je již koryto Morávky neohrázované  

a inundované vody z Moravy tak mohou natékat p es koryto Morávky do prostoru zástavby podél toku.

Návrh protipovod ových opat ení

Dle návrh  zástupc  obce je t eba v popisované lokalit  realizovat: vy išt ní koryt a b eh

tok  od naplavenin a p ekážek, provést opravu a místy navýšení b eh . Zajistit regulovatelnost 

pr toku Lou ky p es obec, a to instalací manipula ního za ízení na shybce pod Olešnicí, 

vybudováním odtokového koryta mezi Lou kou a Morávkou a vybudováním záchytné vodní nádrže 

mezi toky Lou ka a Morávka nad mlýnem v Citov , t mito opat eními bude možno regulovat množství 

vody p itékající do obce a odtékající do Moravy. Obnovit systém meliora ních pr leh

a odvod ovacích p íkop  propojující jednotlivé vodní toky. 

Dle poch zky a dle mapových podklad  se jeví jako nutné realizovat následující opat ení:

Od eky Moravy by m la být realizována protipovod ová ochrana výstavbou ochranné hráze 

podél pravého b ehu Morávky a tedy podél zástavby obce v úseku od energetického díla (dnes 

objektu MVE) až pod spodní konec zástavby obce (výška hráze cca 1 m v délce cca 1800 m).
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Od eky Be vy by pak m la být trasována ochranná hráz po východní stran  zástavby za 

soukromými zahradami asi v úseku od silnice do Císa ova až pod spodní konec zástavby obce Citov 

(výška hráze cca 1 m v délce cca 700 m). Pravd podobn  bude nutno osadit ve spodním konci 

zástavby stavidlový objekt na toku Morávky pro zamezení zp tného vzdutí do jeho koryta a do 

zástavby. To p edpokládá p i povodních odstavení náhonu a MVE v obci Citov z provozu  

a odleh ování vod z Morávky p es sklopený vakový jez na náhonu nad obcí do bo ního koryta  a do 

inunda ního území od eky Moravy.  

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  21 mil K


