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V rovany

Stávající stav

Obec V rovany najdeme jižním sm rem od m sta Olomouc, na pravém b ehu eky Moravy a 

v jižní ásti zem d lské oblasti Haná. Obcí prochází silnice z Olomouce p es Tova ov do Kojetína. 

Obec V rovany se rozprostírá v tšinou v pravob ežním svahu širokého í ního údolí eky

Moravy krátce nad soutokem s ekou Be vou, tedy nad záplavovou vodou. Ur itá ást obce však 

zasahuje do záplavového území.  P edevším se jedná o nov jší zástavbu roztroušených rodinných 

domk , jejichž majitele asi lákaly levn jší zaplavované pozemky v údolní niv . Nutno však zde 

konstatovat, že po povodních 1997 se dále rozši uje zástavba soukromých vil v záplavovém území p i

pat  údolního svahu. Konkrétn  jde o lokalitu Ob rky nad místní silnicí na pravém b ehu potoka 

Steklá a dále pak v lokalit  Rybníky v blízkosti místního h bitova, který se rozprostírá na vyvýšeném 

míst  nad hladinou inundovaných vod.

Ur itou obavu z povod ových stav  mohou mít i vlastníci starší zástavby a majitelé funk ního

velkého mlýna, kte í mají své nemovitosti vybudované podél um lé vodote e – podél mlýnského 

náhonu. Vtok do náhonu na pravém 

b ehu eky Moravy v obci Bolelouc t sn

nad pom rn  vysokým lenitým jezem 

(t i pole s klapkovými uzáv ry – 

v levob ežní ásti a št rkové propusti - 

v pravob ežní ásti jezu) je nehrazený. 

Na levém b ehu vedle jezu jsou umíst ny

soukromé malé vodní elektrárny. P i

extrémních povodních není možno 

regulovat nátok í ních vod do náhonu a 

natékané vody z eky Moravy mohou 

p evyšovat kapacitu náhonu. Z náhonu 

se pak z ejm  odleh ují vyšší vody p es

b ehové hrany do okolní zástavby i níže 

po toku, tudíž i v obci V rovany.

Návrh protipovod ových opat ení

Pro ochranu zástavby podél 

Mlýnského náhonu v horní a st ední

ásti toku p i extrémních povodních je 

nutno prov it po podrobn jším

prostudování lokality a území podél 

náhonu pot ebu dobudování hradícího 

za ízení na vtoku do náhonu u 

vzdouvacího objektu – pohyblivého 

jezu na ece Morav  v obci Tu apy – 

Bolelouc, tj. výše proti toku nad obcí 

V rovany. Hradícím objektem na 

vtoku do Mlýnského náhonu by se 

regulovalo napoušt né množství vod 

do koryta náhonu z eky Moravy p i

extrémních povodních. Vzhledem 
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k tomu, že jez je z ejm  p i povodních obtékán, bude nutno p elivné ásti b eh ádn  opevnit 

kamennou dlažbou do betonu nebo záhozem z t žkého lomového kamene tak, aby nedošlo k erozi 

b eh  a k porušení pravob ežního pilí e jezu.

Pro ochranu zástavby rodinných domk  situované p i okraji obce V rovany v záplavovém 

území proti inundovaným vodám z eky Moravy by bylo t eba vybudovat kolem nov jší a nové 

zástavby na pravém b ehu odleh ovacího potoka Steklá ochrannou hráz zavázanou do zvýšeného 

levého b ehu stávajícího náhonu v horním úseku a do zvýšeného silni ního t lesa v obci. P edpokládá

se ochranná hrázka výšky cca 1 m nad okolním terénem v délce cca 900 m.

Zástavbu ve spodní ásti obce – pod místním h bitovem je možno z ejm  ochránit ochrannou 

hrázkou zavázanou v horním konci do zvýšeného terénu u h bitova a do zvýšeného terénu ve 

spodním konci obce (v trase podél místní polní cesty pod h bitovem). P edpokládá se ochranná 

hrázka výšky cca 1 m v délce cca 300 m. (Nutno podrobn ji prostudovat zmín né i ostatní lokality 

podél celého náhonu s ohledem na skute né výškové pom ry). 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  10,4 mil. K

s výstavbou stavidlového objektu na vtoku do náhonu: ………  18 mil. K


