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Mlade

Stávající stav

Obec Mlade  leží západním 

sm rem od m sta Litovel áste n

v chrán né krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví a na pravém b ehu eky

Moravy. Západn  se nad obcí zvedá 

kopec T esín s výškou vrcholu 345 m n. 

m., tvo ící stejnojmennou p írodní

rezervaci T esín, jejíž sou ástí jsou 

vápencové Mlade ské jeskyn . Od 

okrajových ástí obce se rozprostírají 

malebné rozlehlé lesy.

Povode  03-04/2006 

Došlo k rozlivu eky Moravy do prostoru mezi ohrázováním sídel Mlade , Sobá ov a Nové 

Zámky. V úseku, kde plní funkci hráze t leso rychlostní komunikace, v míst  k ížení s Mlýnským 

potokem prosakovala nastoupaná voda patrn  odvod ovacím systémem rychlostní komunikace do 

chrán ného prostoru sídla Sobá ov. Tato prosakující voda z chrán ného území byla neustále 

od erpávána elektrickými a motorovými erpadly. Spodní vodou bylo v Mlad i i Sobá ov  zaplaveno 

30 sklep .
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Došlo ke zvýšení hladiny potoka Hrade ky, což vyvolalo povod ovou manipulaci stavidel na 

Sklade ském jezu, dále došlo k vyb ežení M rotínského potoka a zaplavení místní komunikace 

z Mlad e do Sobá ova.

Povodí Moravy s. p. bylo po povodních písemn  kontaktováno s žádostí o opravu n kdejší

selské hráze podél Mlýnského potoka v úseku cca 200 m mezi R35 a Vískou. 

Obcí Mlade  protéká pravd podobn  jedno z n kolika p vodních ramen eky Moravy ve 

sm ru od severozápadu z lesních pozemk  p i pat  pravob ežního svahu širokého í ního údolí. Toto 

rameno bylo kdysi upraveno v Mlýnský náhon – Mlýnský potok, který p ivád l í ní vodu na bývalý 

vodní mlýn v obci Mlade  po vybudování vzdouvacího objektu – pevného jezu p es hlavní rameno 

eky Moravy výše nad obcí (dnes pod trasou dálnice – D35 na Mohelnici). Vtok do náhonu na pravém 

b ehu v návaznosti na pevný jez v lokalit  Doubravy je hrazen t emi tabulovými uzáv ry (3 pole  

v ší kách cca po 4 m), které umož ují regulaci nátoku vod do náhonu. Je t eba si zde uv domit, že p i

extrémních povodních se sice m že vtok do náhonu uzav ít do úrovn  okolního terénu, avšak 

inundované vody na pravém b ehu Moravy, které zasahují až k dálni nímu t lesu, mohou natékat p es

b ehovou hranu do zapln ného koryta náhonu a dostávají se až za t leso dálnice a níže po toku do 

inunda ního území a k odleh ovacímu jezu, p ípadn  i dále k obci Mlade . Na mlýnském potoku 

krátce nad obcí Mlade  je na pravém b ehu u odleh ovacího jezu vybudována malá vodní elektrárna 

(5 turbín pravd podobn  typu METAZ) pro energetické využití spádových pom r . Od koryta náhonu 

odbo uje p es odleh ovací bo ní jez (ve zhlaví hrazený pohyblivým uzáv rem na výšku cca 1 m) nad 

dálnicí odleh ovací rameno – tzv. Malá voda, které op t k íží trasu dálnice krátce nad odbo kou do 

obce Mlade  a probíhá klikatým korytem p es lužní lesy ve sm ru k m stu Litovel a spojuje se u obce 

Víska krátce nad m stem Litovel s p vodním korytem náhonu – Mlýnským potokem.

U objekt  MVE a odleh ovacího jezu je dnes  na vlastním koryt  Mlýnského náhonu 

vybudován hradící objekt (stavidlový uzáv r ší ky cca 2,5 m), který rovn ž m že regulovat nátok vody 

do dalšího úseku náhonu ve sm ru k obci Mlade . Od stavidla probíhá na pravém b ehu v soub hu

s tokem odleh ovacího ramene (Malou vodou) ochranná zemní hráz, která by m la zabra ovat nátoku 

inundovaných vod do okolních polních pozemk  a do obce Mlade , nebo  hrázka je zavázána na 

stávající zvýšenou zpevn nou cestu probíhající v soub hu s dálnicí do areálu rekrea ního

a lé ebného za ízení (lé ebna respira ních chorob d tských pacient  v Mlade ských jeskyních). Za 

cestou je áste n  navázána hrázka i do dálni ního t lesa.

Náhon p ímo v obci Mlade  již není energeticky využíván a nad bývalým mlýnem – t sn  pod 

místní komunikací se spojuje s dalším p irozeným vodním tokem – potokem Hrade ka, který p itéká

do obce bo ním úzkým údolím s pom rn  strmými a zalesn nými svahy. Dle poch zky se nejeví, že 

by potok Hrade ka n jak zp soboval problémy v obci Mlade , avšak p i p ívalových deštích m že být 

kulminace pr tok , p edevším ve spodním konci potoka nad zaúst ním a v zaúst ní do Mlýnského 

náhonu taková, že zvýšené pr toky mohou vyb ežovat p i ucpání stávajících mostk  a propustk

a vlivem velkých rychlostí mohou zp sobovat škody v okolní zástavb  za b ehovými hranami. Rovn ž

pod soutokem obou vodote í p i zvýšených regionálních srážkách mohou vody v koryt  náhonu níže 

po toku zp sobovat zaplavování p ilehlých okolních pozemk  – zahrádek podél meandrovitého  

a neohrázovaného koryta. V budoucnosti by se však m ly odtokové pom ry zlepšit, nebo  v sou asné

dob  již probíhá na toku potoka Hrade ky výstavba suchého poldru, který zachytí velkou ást

povod ové vlny a ztransformuje povod ové pr toky tak, že níže po toku v obci Mlade  a v koryt

Mlýnského potoka již nebudou vznikat povod ové situace, pokud se nep elije ochranná hrázka na 

pravém b ehu odleh ovacího ramene nad obcí inundovanými vodami z eky Moravy. 

Jihovýchodn  od obce Mlade  se koryto Mlýnského potoka p ibližuje k zástavb  obce 

Sobá ov, kde byl také náhon energeticky využíván. Ur itá ást zástavby obce Sobá ov a rovn ž
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zem d lské pozemky pod obcí Mlade  mohou být p i extrémních povodních zaplavovány z eky

Moravy p edevším zp tným vzdutím od eky Moravy prost ednictvím koryta Mlýnského náhonu  

a mostního profilu na trase dálnice, kterou náhon k íží v blízkosti obce Sobá ov. Z t chto d vod  je  

i kanaliza ní istírna – OV, umíst ná na levém b ehu náhonu a krátce nad dálnicí, vybudována na 

zemním násypu a vyvýšena nad okolní zem d lské pozemky.

P i této p íležitosti v této kapitole p ipomínáme, že koryto Mlýnského náhonu spojené u obce 

Víska nad Litovlí do jednoho koryta – Mlýnský potok (v této lokalit  je rovn ž náhon energeticky 

využíván v MVE), pak již nadále protéká v pravob ežní ásti širokého í ního údolí eky Moravy, kde je 

jak nad Litovlí, tak i v obcích pod Litovlí rovn ž postupn  energeticky využíván jako náhon na malé 

vodní elektrárny. Pod m stem Litovel má náhon ješt  název Mlýnský potok, ale již pod obcí Hynkov 

má hlavní náhon název St ední Morava. Zp t do hlavního toku eky Moravy zaús uje až ve spodní 

ásti zástavby m sta Olomouc krátce pod pohyblivým  - klapkovým jezem o dvou polích (v lokalit  pod 

bývalým areálem podniku Milo Olomouc).

Návrh protipovod ových opat ení

V lokalit  obce Mlade  a pod obcí je t eba samostatnou studií up esnit jednak vliv nátoku 

zvýšených a vyb ežených pr tok  z eky Moravy v trase Mlýnského náhonu a rovn ž dosah zp tného

vzdutí od eky Moravy až k obci Mlade  prost ednictvím most  na dálnici do Mohelnice p es

popisované menší vodote e.

V sou asné dob  se již realizuje 

výstavba suchého poldru na toku potoka 

Hrade ky, který podstatným zp sobem

ztransformuje stoletý pr tok, údajn  až 

na hodnotu cca 9 m
3
/s a zlepší tak 

odtokové pom ry Hrade ky nad 

zaúst ním do koryta Mlýnského potoka 

a rovn ž níže pod soutokem.

V této studii rovn ž

doporu ujeme omezit i nátok 

inundovaných vod z eky Moravy do 

koryta Mlýnského potoka p es b ehovou

hranu v úseku mezi stavidlovým 

objektem a dálni ním t lesem pomocí 

šikmé ochranné hrázky zavázané do dálni ního náspu. Tímto opat ením by se m l snížit nátok 

inundovaných vod do prostoru za dálnicí – silnicí . 35 a dosah zp tného vzdutí k obci imice.

Podrobn jší studií a p em ením lokality je t eba ov it stav výšky hráze podél odleh ovacího

ramene a v míst  zavázání ochranné hráze do dálni ního t lesa.

Sou ástí opat ení bude pro išt ní koryta náhonu pod soutokem s Hrade kou.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem cca: ………  3,8 mil. K
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