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PĖovice
Stávající stav
Obec PĖovice se rozkládá východním smČrem od mČsta Litovel v údolní nivČ Ĝeky Moravy –
na jejím levém bĜehu. Jižním smČrem od obce se rozprostírají lužní lesy, jež jsou souþástí chránČné
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Obcí protéká Ĝíþka Oskava.

PovodeĖ 03-04/2006
TČsnČ pĜed obcí došlo k porušení bĜehu Ĝeky Oskavy, která v té dobČ dosahovala III. SPA.
Voda z Ĝeky Oskavy pĜetékala pĜes silnici smČr DČtĜichov, kde se spojila s plným melioraþním
kanálem Hlavnicí, od obce byla odĜíznuta farma na PapĤvce, v obci došlo k zaplavení sklepĤ
a jednoho rodinného domu.
Požadavek povodĖové komise v PĖovicích ze dne 19.4.2006
1) Na správce vodoteþe Oskava a TĜetí voda
x

Zvýšení o cca 30 cm pravé hráze mezi jezem Vþelínek a PĖovicemi v délce cca 30 m

x

Zvýšení levého bĜehu od jezu Vþelínek do PĖovic o cca 0,5 m v délce cca 100 m

x

VyþištČní Oskavy od mostu v PĖovicích ( hostinec u ŽufanĤ) za Boudy cca 100 m

x

VyþištČní odlehþovacího pĜíkopu TĜetí voda od jezu Zamykalka a Benkovského
potoka, vþetnČ pĜeložek telekomunikaþních kabelĤ, které jsou v profilu tokĤ

x

Opravit podemletý bĜeh Oskavy pod stavidlem v obci (u mlýna)

2) Na správce vodoteþe Kobylník, Hlavnice a Kluþovka
x

VyþištČní odlehþovacího pĜíkopu Kobylník od jezu Vþelínek

x

Oprava kĜížení Kobylník – Kluþovka

x

VyþištČní celého melioraþního pĜíkopu Hlavnice

x

PĜeložit telekomunikaþní kabel mimo profil koryta Kobylníku a TĜetí Vody
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Obec PĖovice se rozprostírá na první pohled v rovinatém území široké údolní nivy Ĝeky
Oskavy a dá se Ĝíci, že i v údolní nivČ Ĝeky Moravy, mezi umČlou vodoteþí a odvodĖovacím korytem potokem Hlavnice a korytem Ĝeky Oskavy. Upravené koryto Ĝeky Oskavy prochází pĜi okraji zástavby
obce PĖovice. Kapacitu koryta je nutno ovČĜit pĜemČĜením toku a hydrotechnickými výpoþty v rámci
samostatné podrobnČjší studie. PĜes obec protéká Oskava mezi svislými opČrnými zdmi v šíĜce cca
4 až 5 m. Ve stĜední þásti úseku pĜes obec jsou vzdouvány vody v korytČ dvČma stavidlovými uzávČry
šíĜky cca po 2,5 m pĜed vtokem do objektu MVE a rovnČž vedle objektu MVE. Objekt MVE zasahuje
þásteþnČ do prĤtoþného profilu toku pĜi pravé stranČ a snižuje tak kapacitu koryta nad ním. Koryto pod
objektem MVE je rovnČž upravené a ve spodní þásti ohraniþené opČrnými kamenobetonovými zdmi,
nad nimiž jsou na obou bĜezích vytvoĜeny zatravnČné svahy.
Dle oznaþení maximální hladiny z povodĖové situace v roce 1997 v korytČ Oskavy pod
silniþním mostem (na silnici II/447) ve spodním konci obce je patrné, že maximální hladina byla cca
1 až 1,2 m nad stávajícím dnem a cca 1 až 1,5 m pod okolním terénem, z þehož vyplývá, že by
nemČly být v obci pĜi povodĖových stavech pod profilem MVE vČtší problémy.
Hladiny v korytČ nad MVE lze prĤbČžnČ snižovat dle potĜeby a dle prĤtokových stavĤ pomocí
stavidla vedle objektu MVE. JeštČ výše nad obcí PĖovice se odlehþují zĜejmČ vyšší povodĖové
prĤtoky z koryta Oskavy do dvou pravobĜežních ramen a do pravobĜežního inundaþního území, odkud
pravdČpodobnČ hrozí nebezpeþí se zaplavováním horní þásti zástavby obce. Asi 1600 m nad obcí je
to nejprve do koryta zvaného TĜetí voda, které se zaúsĢuje cca po 1400 m do Benkovského potoka.
Níže po toku, tj. asi 500 m nad obcí PĖovice, pak odboþuje druhé odlehþovací rameno – Kobylník.
Inundované vody tak protékají nejprve po polních pozemcích a následnČ pak pĜes zalesnČné
pozemky. Inundované vody se však mohou nad silnicí II/447 vzdouvat, takže záplava mĤže zasahovat
zpČtným vzdutím až ke spodní þásti zástavby obce nad silnicí.
Návrh protipovodĖových opatĜení
I v budoucnu by se mČlo poþítat s tím, že vyšší vody v OskavČ nad kapacitou koryta
procházejícího pĜes obec PĖovice budou nadále odlehþovány již výše nad obcí do inundaþních území
- polních pozemkĤ, avšak je nutno pamatovat na zajištČní odtoku inundovaných vod pĜes trasu silniþní
komunikace þ. 447 do údolí Ĝeky Moravy. Na pravé stranČ údolí od potoka Kobylník je zĜejmČ vozovka
silnice v náspu, takže pravdČpodobnČ vzdouvá tyto inundované vody a nahání na levou stranu potoka
Kobylník, kde se jeví úroveĖ komunikace v úrovni okolního terénu a voda mĤže bez vzdouvání
pĜetékat silnici ve smČru k Ĝece MoravČ.
Odtokové pomČry Oskavy, TĜetí vody a Kobylníku v tomto území, je tĜeba prozkoumat
podrobnČji samostatnou dílþí studií po zamČĜení terénu kolem zástavby, kolem ramen vodních tokĤ
a rovnČž zamČĜením nivelety vozovky silniþních komunikací a provedením výpoþtĤ prĤbČhu hladin
N – letých prĤtokĤ ve zmínČných korytech a rovnČž v inundaþních územích.
PravdČpodobnČ bude nutno vybudovat ochrannou hrázku od Oskavy podél cesty v jižním
smČru až k silnici II/447 v délce cca 700 m a dobudovat další inundaþní mostky v silniþní komunikaci –
3 ks, pĜípadnČ vystavČt i ochrannou hrázku kolem okraje zástavby na jihozápadní stranČ obce
PĖovice v délce cca 400 m - proti vtékání inundovaných vod z Oskavy a Kobylníka do zástavby.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
proþištČní koryt a oprava hrází dle požadavku obce: ……… celkem 15,7 mil. Kþ
ochranné hráze na jižní stranČ obce a nové inundaþní mostky: ……… 14,7 mil. Kþ
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