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UhĜiþice
Stávající stav
Obec UhĜiþice leží jihozápadním smČrem od mČsta PĜerov na pravém bĜehu Ĝeky Moravy pod
obcí Lobodice. Mezi obČma obcemi probíhá na pravém bĜehu Ĝeky Moravy Ĝíþka Valová, která je
zaústČna do Moravy na východní stranČ obce UhĜiþice.
JižnČ nedaleko obce se rozkládá mČsto Kojetín. Kolem západního okraje obce prochází
železniþní traĢ vedoucí z Kojetína do Tovaþova. Od východního okraje obce se rozprostírá malebný
les a v jeho prostoru je malá studánka. SeverovýchodnČ od obce najdeme zajímavou technickou
památku z roku 1911 nesoucí název Syfon. Jedná se o umČle vybudované kĜížení dvou Ĝek a to
Valové a Mlýnského náhonu shybkou. Tento Syfon je nejvČtší svého druhu v EvropČ. Mlýnský náhon
tedy podchází koryto Ĝíþky Valové a v celém úseku mezi obcemi je na pravém bĜehu ohrázován
nízkou hrázkou (cca 0,5 až 1 m nad terénem). ObdobnČ Ĝíþka Valová je na obou bĜezích opatĜena
hrázkami výšky cca 0,5 až 1 m proti zaplavování polních pozemkĤ zpČtným vzdutím z Ĝeky Moravy.
PĜi povodních v roce 1997 byla zaplavena Ĝada rodinných domkĤ v nejnižším místČ – v patČ
pravobĜežního svahu Ĝíþního údolí s hloubkou cca do 0,6 m.

Návrh protipovodĖových opatĜení
VariantnČ je sice možné uvažovat o zvýšení stávající pravobĜežní ochranné hráze podél
Mlýnského náhonu mezi Lobodicemi a UhĜiþicemi, avšak v pomČrnČ velké délce. VýhodnČjší by
pravdČpodobnČ bylo Ĝešení protipovodĖové ochrany okraje zástavby obce UhĜiþice pouze obvodovou
ochrannou hrázkou, situovanou podél stávající polní cesty za zahradami soukromých domkĤ. Výška
zemní hrázky se odhaduje do 1 m v délce cca 900 m. Tímto opatĜením bude zajištČna i ochrana obce
pĜed záplavami od Ĝíþky Valové.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 8,3 mil. Kþ
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