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P íkazy

Stávající stav

Obec P íkazy najdeme severovýchodním sm rem od m sta Olomouc a v zem d lské oblasti 

Hané. Kolem jihozápadního okraje obce prochází rychlostní komunikace z Olomouce do Mohelnice  

a železni ní tra  z Olomouce do Senice na Hané. Sou ástí obce P íkazy je osada Hynkov, jež leží  

u jižního okraje chrán né oblasti Litovelské Pomoraví a spole n  mají 1180 obyvatel. St ed obce 

P íkazy byl vyhlášen vesnickou rezervací, kterou tvo í soubor lidových dom  se žudry pocházejících  

z 18. a 19. století. Krom  památkové rezervace byl v obci vybudován zajímavý Hanácký skanzen.  

V prostoru mezi obcí P íkazy a osadou Hynkov je zatopená bývalá pískovna, dnes využívaná jako 

p írodní koupališt . P íkazy protéká í ka Cholinka.  

Obec P íkazy je dnes obdobn  jako obec Náklo chrán na proti povodním z eky Moravy 

pravob ežní odsazenou ochrannou hrází a za normálních podmínek se nejeví nutnost budovat kolem 

obce další protipovod ová opat ení od eky Moravy. Zvýšené pr toky na toku Cholinky, která lemuje 

obec p i pat  údolního svahu eky Moravy, jsou prakticky odleh ovány p es levob ežní hranu potoka 

do polních pozemk .

Návrh protipovod ových opat ení

Obdobn  jako u obce Náklo p i v tších srážkách a tání sn hové pokrývky sta í odvád t

povrchové vody z obce a z okolních svah  potok Cholinka a není t eba uvažovat s v tšími 

protipovod ovými opat eními.

Pouze p i velkorysejší variant  s využíváním pravob ežní ásti širokého í ního údolí – údolní 

nivy eky Moravy, tedy za stávajícími ochrannými hrázemi, k p evád ní ur itých ástí povod ových 

pr tok  od eky Moravy, by bylo nutné vybudovat p edem ochranné hráze v pat  svah  podél potoka 

Cholinky. Hráze by se zavázaly do zvýšeného terénu. P edpokládá se výška hráze cca 1 - 1,5 m  

a délka cca 1300 m.

Náklady na protipovod ová opat ení

protipovod ová opat ení celkem: ………  14 mil. K


