Technická zpráva

Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
05440

Tištín
Stávající stav
Obec Tištín leží jižním smČrem od mČsta ProstČjov a jižnČ od dálnice D1. Tištín je
zemČdČlskou obcí s 530 obyvateli, rozkládající se v jižní þásti Hané. Obcí protéká Ĝíþka Tištínka.
Dle informací u místních obþanĤ po provedení regulace Ĝíþky Tištínky v šedesátých letech
minulého století nejsou pamatovány povodĖové stavy. V roce 1997 a na jaĜe 2006 sice dosahovala
záplavová þára až k pĜilehlé zástavbČ v horním konci obce, avšak nikde v obci nedošlo k zaplavení
okolní zástavby povrchovými vodami. V upraveném korytČ jsou pĜedevším problémy se zachycováním
plovoucích pĜedmČtĤ na mostních pilíĜích a k natékání vzdutých vod do rĤzných kanalizaþních
a odvodĖovacích potrubí a propustí, které nejsou hrazeny na návodní stranČ. Dochází þasto
k zaplavování sklepĤ a suterénĤ rĤzných budov prostĜednictvím tČchto odpadĤ a rovnČž zvýšením
hladiny podzemní vody v okolí toku. Kapacitu koryta Tištínky je tĜeba ovČĜit výpoþtem po zamČĜení
pĜíþných profilĤ.

Návrh protipovodĖových opatĜení
PĜedevším je tĜeba þastČji a dĤslednČji provádČt údržbu prĤtoþného profilu vodního toku
(odtČžování splavenin, kosení travních porostĤ a mýcení kĜovin, odstraĖování pĜedmČtĤ, apod.).
Dále je tĜeba zajistit osazení a uzavírání hradících prvkĤ (zpČtných klapek nebo stavítek
a šoupátek) na výtocích z trubních a jiných odpadĤ, zaústČných do vodního toku.
RovnČž se nabízí transformace povodĖové vlny v prĤtoþné záchytné nádrži – suchém poldru,
nebo v rybníþku s retenþním objemem, který by bylo možné umístit cca 200 m nad zástavbou obce.
Délka hráze je odvislá od výšky hráze. PĜedbČžnČ se uvažuje o výšce cca 3 až 4 m s délkou
cca 300 až 400 m. Objem nádrže se odhaduje dle mapového podkladu na cca 200 až 300 tis. m3.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
proþištČní a úpravy: ……… 3,5 mil. Kþ
poldr: ……… 14,5 mil. Kþ
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