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SkrbeĖ
Stávající stav
Obec SkrbeĖ najdeme severovýchodním smČrem od mČsta Olomouc, v zemČdČlské oblasti
Haná. Severním smČrem od obce je chránČná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Obcí prochází
železniþní traĢ na trase Olomouc - Senice na Hané.
Obec SkrbeĖ je dnes obdobnČ jako obce Náklo a PĜíkazy chránČna proti povodním z Ĝeky
Moravy pravobĜežní odsazenou ochrannou hrází a navíc pĜi spodním okraji obce je dnes patrná
sekundární ochranná hrázka s polní cestou zpĜístupĖující zahrádky za rodinnými domy. Ochranná
hrázka výšky cca 1 – 1,2 m nad okolním terénem je protažena pod obec do polních pozemkĤ a konþí
u polní cesty. Za normálních podmínek se nejeví nutnost budovat kolem obce další protipovodĖová
opatĜení od Ĝeky Moravy.

Návrh protipovodĖových opatĜení
Pouze pĜi velkorysejším návrhu úpravy odtokových pomČrĤ od Ĝeky Moravy a rozšíĜení
prĤtoþného profilu inundovaných vod za stávající ochranné hráze více do údolní nivy by byla obec
záplavami ohrožována a bylo by nutné doplnit a pravdČpodobnČ i zvýšit stávající sekundární ochranné
hráze kolem obce SkrbeĖ obdobnČ jako u obcí výše proti toku. Na stávající ochrannou hráz by
navázala nová v místČ odboþky od polní cesty a po vykĜížení odvodĖovacího pĜíkopu – potoka by hráz
pokraþovala podél polní cesty kolem zástavby a zavázala by se do silniþního náspu na silnici do obce
Horky, dále by pokraþovala hráz podél silnice až ke zvýšenému terénu na pravém bĜehu ýastavy.
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Celková délka ochranné hráze výšky cca 1 až 1,5 m je asi 2400 m. V tomto pĜípadČ by však
bylo nutné zrušit stávající ochrannou hráz podél Mlýnského náhonu nad obcí Horka, resp. u ýastavy
odstranit urþitý úsek pro zabránČní vzdouvání inundovaných vod nad touto pĤvodní hrází.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 29,5 mil. Kþ
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