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Jind ichov (Nové Losiny)

Stávající stav

Podhorská obec Nové Losiny se nachází jižn  od m sta Branná v CHKO Jeseníky v oblasti 
Hanušovické vrchoviny a severním sm rem od m sta Šumperka. Vesnicí protéká Novolosinský potok. 
Od okrajových ástí obce se zvedají strán  okolních kopc  porostlé malebnými rozlehlými lesy. 

Obec Jind ichov leží v horní ásti povodí eky Moravy na levob ežním p ítoku na ece Branné, 
která zaús uje do Moravy v obci Hanušovice. V horní ásti obce Jind ichov je zaúst n do eky Branné 
levob ežní p ítok – Novolosinský potok, který je ve správ  Les R. Potok protéká od východu na 
západ strmým a úzkým klikatým údolím se zalesn nými strmými svahy. V údolí probíhá rovn ž trasa 
místní komunikace, podél které se 
nacházejí roztroušené objekty 
rekrea ních chalup a chat v obci Nové 
Losiny. Komunikace probíhá dále do 
sedla mezi vrchem erná strá , pod 
kterým Novolosinský potok pramení,  
a vrchem T i kameny a dále pokra uje
údolím P emyslovského potoka ve 
sm ru na obec Lou ná nad Desnou.

Novolosinský potok byst inného
charakteru st ídav  protéká po obou 
stranách místní úzké silnice, asto se 
proplétá kolem zástavby a p es
zahrádky a dvorky. V tšinou jsou 
mostky na silnici upravené a dostate n
kapacitní. Místy je koryto stabilní s upravenými svahy a b ehy, které jsou zpev ovány vlastníky 
p ilehlých nemovitostí pomocí kamenných rovnanin a op rných zídek, odlehlejší a nep ístupné úseky 
mimo zástavbu pak jsou neupravené a porostlé k ovinami a stromy jak p i b ehových hranách, tak  
i v pr to ném profilu.

V tšinou si místní obyvatelé a vlastníci chalup a chat upravují koryto a jeho nejbližší okolí ke 
svému obrazu tak, aby jejich nemovitosti byly ochrán ny proti povodním, v n kterých p ípadech však 
jsou realizovány úpravy zhoršující stav odtokových pom r . Pom rn  kapacitní koryto je zužováno 
p í nými p epážkami a hrázkami s malými hrazenými propustmi pro vzdouvání poto ních vod do 

bo ních i odlehlejších t ní, jezírek  
a bazén . Propusti malé kapacity jsou 
pak ješt  navíc p i povod ových stavech 
nevyhrazovány, zachytávají se zde 
splaveniny a v tve a listí a vody jsou 
vzdouvány a sm rovány mimo p vodní
koryto, kde mohou zp sobovat erozí  
v terénu a rovn ž podemíláním silni ního
t lesa velké škody. 
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Návrh protipovod ových opat ení

Správce toku by m l podrobn jší poch zkou ov it pr to nost stávajícího koryta 
Novolosinského potoka a pr to nost silni ních most  a mostk , p ípadn  na ídit vlastník m p ilehlých
nemovitostí zákaz svévolné nevhodné úpravy b eh  a vlastního koryta ve zúžených profilech úzkého 
a strmého údolí. Na n kolika místech je t eba zajistit podemílané b ehy mohutn jším opevn ním,
vyspravit zv tralé op rné zdi a zídky podél místní komunikace a rovn ž na obou b ezích na vtokové  
a výtokové stran  silni ních mostk , pro iš ovat koryto od splavenin a hustých ke ových porost
a spadlých strom .

Podrobn jší návrh úprav odtokových pom r  a protipovod ových opat ení, resp. stabilitu 
op rných zdí a zídek podél komunikací a u mostk  a propustk  v pom rn lenitém terénu, je t eba
ešit podrobn jším pr zkumem a detailn jší studií.   

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  5 mil. K


