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Mladeþ
Stávající stav
Obec Mladeþ leží západním
smČrem od mČsta Litovel þásteþnČ
v chránČné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví a na pravém bĜehu Ĝeky
Moravy. ZápadnČ se nad obcí zvedá
kopec TĜesín s výškou vrcholu 345 m n.
m., tvoĜící stejnojmennou pĜírodní
rezervaci TĜesín, jejíž souþástí jsou
vápencové Mladeþské jeskynČ. Od
okrajových þástí obce se rozprostírají
malebné rozlehlé lesy.

PovodeĖ 03-04/2006
Došlo k rozlivu Ĝeky Moravy do prostoru mezi ohrázováním sídel Mladeþ, Sobáþov a Nové
Zámky. V úseku, kde plní funkci hráze tČleso rychlostní komunikace, v místČ kĜížení s Mlýnským
potokem prosakovala nastoupaná voda patrnČ odvodĖovacím systémem rychlostní komunikace do
chránČného prostoru sídla Sobáþov. Tato prosakující voda z chránČného území byla neustále
odþerpávána elektrickými a motorovými þerpadly. Spodní vodou bylo v Mladþi i SobáþovČ zaplaveno
30 sklepĤ.
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Došlo ke zvýšení hladiny potoka Hradeþky, což vyvolalo povodĖovou manipulaci stavidel na
Skladeþském jezu, dále došlo k vybĜežení MČrotínského potoka a zaplavení místní komunikace
z Mladþe do Sobáþova.
Povodí Moravy s. p. bylo po povodních písemnČ kontaktováno s žádostí o opravu nČkdejší
selské hráze podél Mlýnského potoka v úseku cca 200 m mezi R35 a Vískou.
Obcí Mladeþ protéká pravdČpodobnČ jedno z nČkolika pĤvodních ramen Ĝeky Moravy ve
smČru od severozápadu z lesních pozemkĤ pĜi patČ pravobĜežního svahu širokého Ĝíþního údolí. Toto
rameno bylo kdysi upraveno v Mlýnský náhon – Mlýnský potok, který pĜivádČl Ĝíþní vodu na bývalý
vodní mlýn v obci Mladeþ po vybudování vzdouvacího objektu – pevného jezu pĜes hlavní rameno
Ĝeky Moravy výše nad obcí (dnes pod trasou dálnice – D35 na Mohelnici). Vtok do náhonu na pravém
bĜehu v návaznosti na pevný jez v lokalitČ Doubravy je hrazen tĜemi tabulovými uzávČry (3 pole
v šíĜkách cca po 4 m), které umožĖují regulaci nátoku vod do náhonu. Je tĜeba si zde uvČdomit, že pĜi
extrémních povodních se sice mĤže vtok do náhonu uzavĜít do úrovnČ okolního terénu, avšak
inundované vody na pravém bĜehu Moravy, které zasahují až k dálniþnímu tČlesu, mohou natékat pĜes
bĜehovou hranu do zaplnČného koryta náhonu a dostávají se až za tČleso dálnice a níže po toku do
inundaþního území a k odlehþovacímu jezu, pĜípadnČ i dále k obci Mladeþ. Na mlýnském potoku
krátce nad obcí Mladeþ je na pravém bĜehu u odlehþovacího jezu vybudována malá vodní elektrárna
(5 turbín pravdČpodobnČ typu METAZ) pro energetické využití spádových pomČrĤ. Od koryta náhonu
odboþuje pĜes odlehþovací boþní jez (ve zhlaví hrazený pohyblivým uzávČrem na výšku cca 1 m) nad
dálnicí odlehþovací rameno – tzv. Malá voda, které opČt kĜíží trasu dálnice krátce nad odboþkou do
obce Mladeþ a probíhá klikatým korytem pĜes lužní lesy ve smČru k mČstu Litovel a spojuje se u obce
Víska krátce nad mČstem Litovel s pĤvodním korytem náhonu – Mlýnským potokem.
U objektĤ MVE a odlehþovacího jezu je dnes na vlastním korytČ Mlýnského náhonu
vybudován hradící objekt (stavidlový uzávČr šíĜky cca 2,5 m), který rovnČž mĤže regulovat nátok vody
do dalšího úseku náhonu ve smČru k obci Mladeþ. Od stavidla probíhá na pravém bĜehu v soubČhu
s tokem odlehþovacího ramene (Malou vodou) ochranná zemní hráz, která by mČla zabraĖovat nátoku
inundovaných vod do okolních polních pozemkĤ a do obce Mladeþ, neboĢ hrázka je zavázána na
stávající zvýšenou zpevnČnou cestu probíhající v soubČhu s dálnicí do areálu rekreaþního
a léþebného zaĜízení (léþebna respiraþních chorob dČtských pacientĤ v Mladeþských jeskyních). Za
cestou je þásteþnČ navázána hrázka i do dálniþního tČlesa.
Náhon pĜímo v obci Mladeþ již není energeticky využíván a nad bývalým mlýnem – tČsnČ pod
místní komunikací se spojuje s dalším pĜirozeným vodním tokem – potokem Hradeþka, který pĜitéká
do obce boþním úzkým údolím s pomČrnČ strmými a zalesnČnými svahy. Dle pochĤzky se nejeví, že
by potok Hradeþka nČjak zpĤsoboval problémy v obci Mladeþ, avšak pĜi pĜívalových deštích mĤže být
kulminace prĤtokĤ, pĜedevším ve spodním konci potoka nad zaústČním a v zaústČní do Mlýnského
náhonu taková, že zvýšené prĤtoky mohou vybĜežovat pĜi ucpání stávajících mostkĤ a propustkĤ
a vlivem velkých rychlostí mohou zpĤsobovat škody v okolní zástavbČ za bĜehovými hranami. RovnČž
pod soutokem obou vodoteþí pĜi zvýšených regionálních srážkách mohou vody v korytČ náhonu níže
po toku zpĤsobovat zaplavování pĜilehlých okolních pozemkĤ – zahrádek podél meandrovitého
a neohrázovaného koryta. V budoucnosti by se však mČly odtokové pomČry zlepšit, neboĢ v souþasné
dobČ již probíhá na toku potoka Hradeþky výstavba suchého poldru, který zachytí velkou þást
povodĖové vlny a ztransformuje povodĖové prĤtoky tak, že níže po toku v obci Mladeþ a v korytČ
Mlýnského potoka již nebudou vznikat povodĖové situace, pokud se nepĜelije ochranná hrázka na
pravém bĜehu odlehþovacího ramene nad obcí inundovanými vodami z Ĝeky Moravy.
JihovýchodnČ od obce Mladeþ se koryto Mlýnského potoka pĜibližuje k zástavbČ obce
Sobáþov, kde byl také náhon energeticky využíván. Urþitá þást zástavby obce Sobáþov a rovnČž
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zemČdČlské pozemky pod obcí Mladeþ mohou být pĜi extrémních povodních zaplavovány z Ĝeky
Moravy pĜedevším zpČtným vzdutím od Ĝeky Moravy prostĜednictvím koryta Mlýnského náhonu
a mostního profilu na trase dálnice, kterou náhon kĜíží v blízkosti obce Sobáþov. Z tČchto dĤvodĤ je
i kanalizaþní þistírna – ýOV, umístČná na levém bĜehu náhonu a krátce nad dálnicí, vybudována na
zemním násypu a vyvýšena nad okolní zemČdČlské pozemky.
PĜi této pĜíležitosti v této kapitole pĜipomínáme, že koryto Mlýnského náhonu spojené u obce
Víska nad Litovlí do jednoho koryta – Mlýnský potok (v této lokalitČ je rovnČž náhon energeticky
využíván v MVE), pak již nadále protéká v pravobĜežní þásti širokého Ĝíþního údolí Ĝeky Moravy, kde je
jak nad Litovlí, tak i v obcích pod Litovlí rovnČž postupnČ energeticky využíván jako náhon na malé
vodní elektrárny. Pod mČstem Litovel má náhon ještČ název Mlýnský potok, ale již pod obcí Hynkov
má hlavní náhon název StĜední Morava. ZpČt do hlavního toku Ĝeky Moravy zaúsĢuje až ve spodní
þásti zástavby mČsta Olomouc krátce pod pohyblivým - klapkovým jezem o dvou polích (v lokalitČ pod
bývalým areálem podniku Milo Olomouc).
Návrh protipovodĖových opatĜení
V lokalitČ obce Mladeþ a pod obcí je tĜeba samostatnou studií upĜesnit jednak vliv nátoku
zvýšených a vybĜežených prĤtokĤ z Ĝeky Moravy v trase Mlýnského náhonu a rovnČž dosah zpČtného
vzdutí od Ĝeky Moravy až k obci Mladeþ prostĜednictvím mostĤ na dálnici do Mohelnice pĜes
popisované menší vodoteþe.
V souþasné dobČ se již realizuje
výstavba suchého poldru na toku potoka
Hradeþky, který podstatným zpĤsobem
ztransformuje stoletý prĤtok, údajnČ až
na hodnotu cca 9 m3/s a zlepší tak
odtokové
pomČry
Hradeþky
nad
zaústČním do koryta Mlýnského potoka
a rovnČž níže pod soutokem.
V této
studii
rovnČž
doporuþujeme
omezit
i
nátok
inundovaných vod z Ĝeky Moravy do
koryta Mlýnského potoka pĜes bĜehovou
hranu
v úseku
mezi
stavidlovým
objektem a dálniþním tČlesem pomocí
šikmé ochranné hrázky zavázané do dálniþního náspu. Tímto opatĜením by se mČl snížit nátok
inundovaných vod do prostoru za dálnicí – silnicí þ. 35 a dosah zpČtného vzdutí k obci ěimice.
PodrobnČjší studií a pĜemČĜením lokality je tĜeba ovČĜit stav výšky hráze podél odlehþovacího
ramene a v místČ zavázání ochranné hráze do dálniþního tČlesa.
Souþástí opatĜení bude proþištČní koryta náhonu pod soutokem s Hradeþkou.

Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem cca: ……… 3,8 mil. Kþ
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