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Ústín
Stávající stav
Ústín je nevelká obec s 320 obyvateli a najdeme ji západním smČrem od mČsta Olomouc
v zemČdČlské oblasti Hané. Obcí prochází silnice vedoucí z Olomouce do Konice. Kolem jižního
okraje obce protéká potok Stouska. V
okolí obce je témČĜ rovná krajina s poli.
V jižní þásti obce je technická památka
a to kamenný most pĜes potok Stouska.
Obcí Ústín protéká potok
Stouska, který pĜitéká od jihovýchodu
od obce HnČvotín. Koryto potoka tvoĜí
prakticky svod srážkových vod v místím
mČlkém
údolí
s intenzívnČ
obhospodaĜovanými
zemČdČlskými
pozemky na úrodné Hané. Celková
délka potoka Stouska je cca 6 km a
potok je zaústČn do Ĝíþky Blata krátce
pod obcí TČšetice.
Upravený a celkem udržovaný tok prochází pouze po jihozápadním okraji zástavby obce Ústín
a extrémní povodnČ nijak pĜíliš neohrožují okolní zástavbu. Dle informací u obyvatel pĜilehlých domkĤ
u potoka Stouska nepamatují po realizace úprav toku povodĖové stavy takové, že by zasáhla záplava
až do pĜilehlých obydlí. Koryto je celkem mČlké s lichobČžníkovým tvarem. V jednom profilu je potok
kĜížen místní cestou, která slouží jako pĜístup do zemČdČlského stavení na levém bĜehu potoka.
Mostek je dostateþnČ kapacitní a je zhotoven z kamenobetonového zdiva s klenutou mostovkou.
Vzhledem k tomu, že potok
prochází rolemi, pĜi extrémních srážkách
je zĜejmČ splavována þást ornice do toku
a vlastní koryto se postupnČ mírnČ
zanáší,
což
je
zĜejmé
i
z fotodokumentace.
Zanáší
se
pĜedevším horní þást nad obcí, avšak
spodní þást toku pod kamenným
mostkem je již zanesen ménČ, neboĢ
tČsnČ pod mostkem je koryto rozšíĜené,
hradícím objektem jsou nízké prĤtoky
vzdouvány a dochází zde k usazování
splavenin a plavenin.

Návrh protipovodĖových opatĜení
Pro zabránČní splachĤ ornice z polních pozemkĤ by bylo vhodné zajistit podél toku na obou
bĜezích zelený – zatravnČný pás šíĜky alespoĖ 5 m, který by zachytil splaveniny z polí a souþasnČ by
tvoĜil prĤjezdný pruh pro údržbu koryta.
V údolí nad obcí Ústín se jeví vhodné dle pochĤzky a dle mapových podkladĤ vybudovat
suchý poldr nebo i místní rybník s retenþní schopností, který jednak zachytával splaveniny z polí
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a jednak by transformoval povodĖové vlny a extrémní prĤtoky a tím zvyšoval stupeĖ protipovodĖové
ochrany v samotné obci Ústín a rovnČž v recipientu – Ĝíþce Blata níže po toku. Stálá hladina
v uvažovaném rybníku by jistČ prospČla
i místní faunČ a v širokém okolí.
V souþasné dobČ je vhodné
zvýšit kapacitu koryta potoka Stouska
jeho proþištČním nad a pod obcí
v celkové délce cca 1,5 km.

Náklady na protipovodĖová opatĜení
proþištČní: ……… 1,5 mil. Kþ
poldr: ……… 15 mil. Kþ
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