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Ústín

Stávající stav

Ústín je nevelká obec s 320 obyvateli a najdeme ji západním sm rem od m sta Olomouc  
v zem d lské oblasti Hané. Obcí prochází silnice vedoucí z Olomouce do Konice. Kolem jižního 
okraje obce protéká potok Stouska. V 
okolí obce je tém  rovná krajina s poli. 
V jižní ásti obce je technická památka 
a to kamenný most p es potok Stouska. 

Obcí Ústín protéká potok 
Stouska, který p itéká od jihovýchodu 
od obce Hn votín. Koryto potoka tvo í
prakticky svod srážkových vod v místím 
m lkém údolí s intenzívn
obhospoda ovanými zem d lskými
pozemky na úrodné Hané. Celková 
délka potoka Stouska je cca 6 km a 
potok je zaúst n do í ky Blata krátce 
pod obcí T šetice.  

Upravený a celkem udržovaný tok prochází pouze po jihozápadním okraji zástavby obce Ústín 
a extrémní povodn  nijak p íliš neohrožují okolní zástavbu. Dle informací u obyvatel p ilehlých domk
u potoka Stouska nepamatují po realizace úprav toku povod ové stavy takové, že by zasáhla záplava 
až do p ilehlých obydlí. Koryto je celkem m lké s lichob žníkovým tvarem. V jednom profilu je potok 
k ížen místní cestou, která slouží jako p ístup do zem d lského stavení na levém b ehu potoka. 
Mostek je dostate n  kapacitní a je zhotoven z kamenobetonového zdiva s klenutou mostovkou.

Vzhledem k tomu, že potok 
prochází rolemi, p i extrémních srážkách 
je z ejm  splavována ást ornice do toku 
a vlastní koryto se postupn  mírn
zanáší, což je z ejmé
i z fotodokumentace. Zanáší se 
p edevším horní ást nad obcí, avšak 
spodní ást toku pod kamenným 
mostkem je již zanesen mén , nebo
t sn  pod mostkem je koryto rozší ené,
hradícím objektem jsou nízké pr toky 
vzdouvány a dochází zde k usazování 
splavenin a plavenin.

Návrh protipovod ových opat ení

Pro zabrán ní splach  ornice z polních pozemk  by bylo vhodné zajistit podél toku na obou 
b ezích zelený – zatravn ný pás ší ky alespo  5 m, který by zachytil splaveniny z polí a sou asn  by 
tvo il pr jezdný pruh pro údržbu koryta.

V údolí nad obcí Ústín se jeví vhodné dle poch zky a dle mapových podklad  vybudovat 
suchý poldr nebo i místní rybník s reten ní schopností, který jednak zachytával splaveniny z polí  
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a jednak by transformoval povod ové vlny a extrémní pr toky a tím zvyšoval stupe  protipovod ové
ochrany v samotné obci Ústín a rovn ž v recipientu – í ce Blata níže po toku. Stálá hladina 
v uvažovaném  rybníku by jist  prosp la
i místní faun  a v širokém okolí.

V sou asné dob  je vhodné 
zvýšit kapacitu koryta potoka Stouska 
jeho pro išt ním nad a pod obcí 
v celkové délce cca 1,5 km.

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní: ………  1,5 mil. K

poldr: ………  15 mil. K


