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Lutín

Stávající stav

Obec Lutín najdeme jihozápadním sm rem od m sta Olomouc v oblasti Hané. Lutín je 

pom rn  velkou obcí a s p ipojenou osadou T eb ín má 3300 obyvatel. Obec Lutín je známá 

p edevším továrnou na výrobu vodních erpadel Sigma Lutín.

Obec Lutín se rozprostírá v pravob ežním mírném svahu širokého údolí í ky Blaty a prakticky 

na soutoku, resp. dnes již pod soutokem dvou potok  – potoka Deštná, p itékajícího od obcí Slatinky, 

Lípy a T eb ín a potoka Slatinky, p itékajícího od obce Slatinice.

Potok Slatinka již v dnešní dob

zaús uje t sn  nad obcí Lutín do potoka 

zvaného Deštná, nebo  koryto Deštné 

bylo nad Lutínem trasov  nap ímeno

a zaúst no vlastn  do koryta v trase 

Slatinky. P vodn  protékal potok 

Deštná p ímo obcí Lutín v prodloužení 

silnice II/570 a soutok se Slatinkou byl 

situován až pod silnicí od obce 

Lub nice. Rovn ž tok Slatinky je dnes 

již upraven do nové trasy obepínající 

severní okraj zástavby obce Lutín. Pod 

obcí již jen potok Deštná protéká 

soub žn  se silnicí . 570 a zaús uje se 

cca 600 m pod okrajem obce Lutín do 

í ky Blata.

í ka Blata vinoucí se mezi polními pozemky je v b ezích porostlá k ovinami a vzrostlými 

stromy. Koryto í ky Blaty je lichob žníkového profilu, neupravené, neohrázované a dle informací 

zástupc  obce není udržováno a pro iš ováno.

V sou asné dob  není známa kapacita koryta a dle informací zástupc  provozu místní OV

vody asto (tém  každoro n ) vyb ežují z koryta do p ilehlých polních pozemk  a p edevším se 

vzdouvají do odvod ovacího a svodného p íkopu. Zp tné vzdutí z Blaty zasahuje jednak ve svodnici 

k trubnímu odpadu z OV t sn  nad p íjezdovou a polní cestou a jednak k odpadnímu potrubí 

jednotné kanalizace výše proti toku. Z koryta svodnice pak vyšší vody vyb ežují do p ilehlých

zahrádek nad polní cestou p es sníženou pravob ežní hranu, zaplavují místní chatky a dále pak 

v polních pozemcích místní prameništ  s velkou jímací studnou v oploceném areálu se zd ným

p ízemním objektem erpací stanice na pitnou vodu. 

Inundované vody vyb ežené pod silnicí na Hn votín p i povodních v 07/1997 a v 04/2006 

nezasáhly do areálu OV a do p ilehlé zástavby obce, avšak zaplavily zahrádky mezi OV

a vodárenským objektem s erpací stanicí. 

Problémy však nastávají vlivem zásahu zp tného vzdutí inundovaných vod z koryta Blaty do 

koryta Deštné nad silnicí II/570, tedy p i zaplavení trubního odpadu z odleh ovací komory kanaliza ní

stoky, probíhající z obce Lutín po levé stran  místní komunikace . 570 v trase p vodního koryta 

potoka Deštné. Nehrazeným odpadem se tak dostávají í ní vody až do kanaliza ní sít  a zp sobují

provozní problémy.

Dle sd lení zástupc  obce prozatím nebyla obec Lutín ohrožena velkými vodami z potok

Slatinky a Deštné ani v 07/1997, ani v 03/2006.
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Návrh protipovod ových opat ení

Bez ohledu na stupe  protipovod ové ochrany zástavby obce Lutín a areálu OV (který 

prozatím není znám), bylo by vhodné alespo  v první etap  zabezpe it odpady z kanaliza ní istírny 

tak, aby byl zajišt n stálý provoz i p i povod ových stavech, kdy areál OV ješt  není zaplaven, ale 

inundované í ní vody zp tným vzdutím se dostávají do kanaliza ní sít . Je t eba osadit na výtoky 

z odpad  hradící uzáv ry (klapky nebo stavítka) a p ípadn  srážkové vody p e erpávat

z odleh ovacích komor do záplavy mimo obec. Nejbližší okolí jímací studny a erpací stanice ve 

vodárenském areálu je t eba zvýšit p ísypem, p ípadn  ochránit kolem zemním valem nebo hrázkou, 

pro zabrán ní nátoku inundovaných vod do zdroje pitné vody.

Ohrožení zástavby obce vodami z í ky Blaty je t eba ov it hydrotechnickými výpo ty

pr b h  hladin N – letých pr tok  v inunda ním území nad obcí Olšany u Prost jova.

Pravd podobn  by se problém v obci vy ešil ochrannou hrázkou situovanou podél p íjezdové

cesty k OV od silnice až za svodný p íkop v délce cca 300 m a stavidlovým objektem na svodnici 

t sn  pod cestou u areálu OV. Odpadní a srážkové vody ze svodnice by bylo nutno p e erpávat do 

svodnice pod stavidlový objekt. Ostatní požadavky vyplynou z podrobn jší studie po výpo tu hladin na 

ece Blata. 

Dle rekognoskace terénu by p ípadné vyšší vody na malých tocích, potocích Slatince  

a Deštné, bylo možné odleh ovat již nad zástavbou do polních pozemk  mimo obec prost ednictvím

omezovacího objektu se stavidlovými uzáv ry a pomocí ochranných hrázek, které by se dobudovaly 

na pravém b ehu Deštné v úseku již nad obcí pod silnicí od obce T eb ín a dále po severním okraji 

zástavby obce Lutín až k silnici II/570 pod obcí, tj. v celkové délce cca 2200 m.

Náklady na protipovod ová opat ení

náklady na PPO celkem: ………  18,5 mil. K


