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Kožušany - Tážaly

Stávající stav

Obec Kožušany-Tážaly vznikla v roce 1960 spojením dvou samostatných obcí Kožušan  

a Tážal. Obec se nachází jižním sm rem od m sta Olomouc, v zem d lské oblasti Hané a na pravém 

b ehu eky Moravy. Kolem obce prochází železni ní tra  Olomouc - Prost jov - Brno. Obec má 790 

obyvatel.

Ve st edu obce Kožušany stojí osmiboká kaple svaté Anny pocházející z roku 1750. 

Zajímavou památkou v Tážalech je zd ná zvonice postavená v roce 1825 v místech kde stávala 

d ev ná zvonice zni ená požárem.

Obec Kožušany

v pat  údolního svahu byla p i povodních 1997 dot ena více jak jiné obce kolem, nebo

inundované vody z eky Moravy byly a jsou stále vzdouvány místními silni ními komunikacemi 

sm ujícími do m sta Olomouce. V roce 1997 byly vodou zasaženy a následn  zbourány v tšinou

objekty zd né z hlin ných cihel.  

Obec Tážaly

se rozprostírají rovn ž jako jiné obce a p ilehlá obec Kožušany v tšinou v pravob ežním

svahu širokého í ního údolí eky Moravy, avšak ur itá ást zástavby v pat  svahu je zasahována 

extrémními povod ovými pr toky, p edevším v lokalit  Velká louka nad místní polní cestou. 

Návrh protipovod ových opat ení

Obec Kožušany

Pro ochranu výb žku zástavby rodinných domk  situovaných p i okraji obce v záplavovém 

území od eky Moravy se jeví vhodné navrhnout ochranné hráze situované nad a pod silnicí (na 

výjezdu z obce do Olomouce). Jedná se o hráz na návodní stran  silnice s odbo kou podél polní 

cesty a zavázanou do zvýšeného terénu nad polní cestou. Výška hráze se odhaduje na cca 1 m nad 

terénem a délka cca 300 m. Druhá v tev hráze by musela být pod zmín nou výjezdovou silnicí kolem 

zástavby i ze spodní strany se zavázáním do místní zvýšené komunikace a terénu. Výška hráze se 

odhaduje cca 1 m, délka cca 400 m. 

V míst  k ížení ochranné hráze s místní 

komunikací bude nutno vybudovat 

mobilní hrazení proti nátoku vzdutých 

inundovaných vod do obce za hráz 

pr jezdným profilem. 
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Obec Tážaly

Pro ochranu výb žku zástavby rodinných domk  situované p i okraji obce v záplavovém 

území je možné vybudovat odsazenou ochrannou hrázku, která by se zavázala do zvýšeného terénu 

ve svahu údolí pod okolní zástavbou. Rozsah je nutno ov it zam ením lokality a výpo tem hladiny  

N – letých pr tok  inundovaných p i povodních nebo p evzít úrove  maximální hladiny z povodní 

07/1997. P edpokládá se ochranná hrázka výšky 1 až 1,5 m v délce cca 450 m. 

Náklady na protipovod ová opat ení

Kožušany: ………  6,5 mil. K

Tážaly: ………  5,5 mil. K
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