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Tištín

Stávající stav

Obec Tištín leží jižním sm rem od m sta Prost jov a jižn  od dálnice D1. Tištín je 

zem d lskou obcí s 530 obyvateli, rozkládající se v jižní ásti Hané. Obcí protéká í ka Tištínka. 

Dle informací u místních ob an  po provedení regulace í ky Tištínky v šedesátých letech 

minulého století nejsou pamatovány povod ové stavy. V roce 1997  a na ja e 2006 sice dosahovala 

záplavová ára až k p ilehlé zástavb  v horním konci obce, avšak nikde v obci nedošlo k zaplavení 

okolní zástavby povrchovými vodami. V upraveném koryt  jsou p edevším problémy se zachycováním 

plovoucích p edm t  na mostních pilí ích a k natékání vzdutých vod do r zných kanaliza ních

a odvod ovacích potrubí a propustí, které nejsou hrazeny na návodní stran . Dochází asto

k zaplavování sklep  a suterén  r zných budov prost ednictvím t chto odpad  a rovn ž zvýšením 

hladiny podzemní vody v okolí toku. Kapacitu koryta Tištínky je t eba ov it výpo tem po zam ení

p í ných profil .

Návrh protipovod ových opat ení

P edevším je t eba ast ji a d sledn ji provád t údržbu pr to ného profilu vodního toku 

(odt žování splavenin, kosení travních porost  a mýcení k ovin, odstra ování p edm t , apod.). 

Dále je t eba zajistit osazení a uzavírání hradících prvk  (zp tných klapek nebo stavítek  

a šoupátek) na výtocích z trubních a jiných odpad , zaúst ných do vodního toku. 

Rovn ž se nabízí transformace povod ové vlny v pr to né záchytné nádrži – suchém poldru, 

nebo v rybní ku s reten ním objemem, který by bylo možné umístit cca 200 m nad zástavbou obce.

Délka hráze je odvislá od výšky hráze. P edb žn  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. m
3
.

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní a úpravy: ………  3,5 mil. K

poldr: ………  14,5 mil. K
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