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Mírov

Stávající stav

Obec Mírov najdeme západním sm rem od m sta Mohelnice a na úpatí Mírovské vrchoviny. 

Obec Mírov je obklopena malebnými a rozlehlými lesy. Jižní ástí obce protéká í ka Mírovka.  

Mírovka má tok dlouhý cca 20 km, který pramení nad obcí Maletín. Koryto protéká úzkým 

údolím prakticky až po obec Mírov v soub hu s místní zpevn nou komunikací v zalesn ném území, 

kde dochází místy k podemílání b eh  v blízkosti vozovky. Koryto je široké cca 4 až 6 m, avšak 

v tšinou m lké, takže p i vyšších pr tocích jsou zaplavovány p ilehlé lesní pozemky a vody mohou 

zaplavovat i místní komunikaci a níže po toku i místní stavení a chatky.

Krátce pod obcí Maletín jsou na toku vybudovány malé vodní nádrže: nádrž Maletín a nádrž 

Svojanov, které kladn  ovliv ují vodní pom ry na toku Mírovky níže po toku.  

Návrh protipovod ových opat ení

P i poch zce nebyly patrné významné poruchy na vodním toku Mírovky a akutní ešení

protipovod ových opat ení pro ochranu zástavby, nebo  zástavba je pouze lokální ve form

ojedin lých rekrea ních chat a stavení.

V tšinou p jde o pro išt ní koryta Mírovky v rozší ených profilech, kde se ukládají splaveniny, 

o odstran ní hustých porost  k ovin podél b ehových hran a dále pak o opevn ní b ehových ástí 

koryta podél místní komunikace, kde se tok bezprost edn  p ibližuje ke krajnici vozovky a vznikají zde 

místní nátrže. Pro išt ní koryta a opevn ní b ehu podél komunikace se p edpokládá v celkové délce 

cca 400 m. Odstran ní k ovin a hustých porost  je nutno provést p edevším v úseku pod rozcestím ve 

sm ru k obci Podolí ko, tj. v lokalit  Mírovský Grunt v celkové délce cca 800 m tak, aby byl umožn n

p ístup ke korytu a mohly se opravit b ehové nátrže a strže Mírovky pro zabrán ní splachování zemin 

z nátrží níže po toku.

Variantn  je v této studii uvažováno vybudování suchého poldru nebo rybní ku s v tší ástí 

objemu pro reten ní ú ely v lokalit  lu ních pozemk  nad p í nou komunikací, tj. cca 1 km nad obcí 

Podolí ko, kterým by se dosáhlo ur ité transformace povod ových vln a pr tok  a zvýšil by se tak  

i stupe  protipovod ové ochrany zástavby v dalších obcích a v Mohelnici. P edpokládá se výška 

hráze cca do 2 m s délkou 200 m. Možnost a efekt uvažovaného poldru je nutno ov it podrobn jší

studií.

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní a opevn ní koryta v délce cca 1200 m: ………  3,6 mil. K

poldr nad obcí Podolí ko: ………  8,5 mil. K
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