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JindĜichov (Nové Losiny)
Stávající stav
Podhorská obec Nové Losiny se nachází jižnČ od mČsta Branná v CHKO Jeseníky v oblasti
Hanušovické vrchoviny a severním smČrem od mČsta Šumperka. Vesnicí protéká Novolosinský potok.
Od okrajových þástí obce se zvedají stránČ okolních kopcĤ porostlé malebnými rozlehlými lesy.
Obec JindĜichov leží v horní þásti povodí Ĝeky Moravy na levobĜežním pĜítoku na Ĝece Branné,
která zaúsĢuje do Moravy v obci Hanušovice. V horní þásti obce JindĜichov je zaústČn do Ĝeky Branné
levobĜežní pĜítok – Novolosinský potok, který je ve správČ LesĤ ýR. Potok protéká od východu na
západ strmým a úzkým klikatým údolím se zalesnČnými strmými svahy. V údolí probíhá rovnČž trasa
místní komunikace, podél které se
nacházejí
roztroušené
objekty
rekreaþních chalup a chat v obci Nové
Losiny. Komunikace probíhá dále do
sedla mezi vrchem ýerná stráĖ, pod
kterým Novolosinský potok pramení,
a vrchem TĜi kameny a dále pokraþuje
údolím PĜemyslovského potoka ve
smČru na obec Louþná nad Desnou.
Novolosinský potok bystĜinného
charakteru stĜídavČ protéká po obou
stranách místní úzké silnice, þasto se
proplétá kolem zástavby a pĜes
zahrádky a dvorky. VČtšinou jsou
mostky na silnici upravené a dostateþnČ
kapacitní. Místy je koryto stabilní s upravenými svahy a bĜehy, které jsou zpevĖovány vlastníky
pĜilehlých nemovitostí pomocí kamenných rovnanin a opČrných zídek, odlehlejší a nepĜístupné úseky
mimo zástavbu pak jsou neupravené a porostlé kĜovinami a stromy jak pĜi bĜehových hranách, tak
i v prĤtoþném profilu.
VČtšinou si místní obyvatelé a vlastníci chalup a chat upravují koryto a jeho nejbližší okolí ke
svému obrazu tak, aby jejich nemovitosti byly ochránČny proti povodním, v nČkterých pĜípadech však
jsou realizovány úpravy zhoršující stav odtokových pomČrĤ. PomČrnČ kapacitní koryto je zužováno
pĜíþnými pĜepážkami a hrázkami s malými hrazenými propustmi pro vzdouvání potoþních vod do
boþních i odlehlejších tĤní, jezírek
a bazénĤ. Propusti malé kapacity jsou
pak ještČ navíc pĜi povodĖových stavech
nevyhrazovány, zachytávají se zde
splaveniny a vČtve a listí a vody jsou
vzdouvány a smČrovány mimo pĤvodní
koryto, kde mohou zpĤsobovat erozí
v terénu a rovnČž podemíláním silniþního
tČlesa velké škody.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Správce toku by mČl podrobnČjší pochĤzkou ovČĜit prĤtoþnost stávajícího koryta
Novolosinského potoka a prĤtoþnost silniþních mostĤ a mostkĤ, pĜípadnČ naĜídit vlastníkĤm pĜilehlých
nemovitostí zákaz svévolné nevhodné úpravy bĜehĤ a vlastního koryta ve zúžených profilech úzkého
a strmého údolí. Na nČkolika místech je tĜeba zajistit podemílané bĜehy mohutnČjším opevnČním,
vyspravit zvČtralé opČrné zdi a zídky podél místní komunikace a rovnČž na obou bĜezích na vtokové
a výtokové stranČ silniþních mostkĤ, proþišĢovat koryto od splavenin a hustých keĜových porostĤ
a spadlých stromĤ.
PodrobnČjší návrh úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení, resp. stabilitu
opČrných zdí a zídek podél komunikací a u mostkĤ a propustkĤ v pomČrnČ þlenitém terénu, je tĜeba
Ĝešit podrobnČjším prĤzkumem a detailnČjší studií.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 5 mil. Kþ
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