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Litovel
Stávající stav
MČsto Litovel leží na Severní MoravČ, severozápadním smČrem od mČsta Olomouc. Litovel
najdeme v srdci chránČné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. MČsto Litovel je oznaþováno jako
Hanácké Benátky, jelikož Ĝeka Morava,
která mČstem protéká tu vytvoĜila šest
ramen. Jedno z ramen Ĝeky protéká pod
námČstím, v západní þásti námČstí je
k Ĝece vybudován pĜístup. Poblíž centra
mČsta
jsou
dva
rybníky.
Severozápadním
a
jihovýchodním
smČrem od mČsta se rozprostírají
rozsáhlé lesy. Jihovýchodním smČrem
od Litovle je u obce Náklo v bývalé
pískovnČ pĜírodní koupalištČ s možností
provozování vodních sportĤ.
MČsto Litovel leží v nadmoĜské
výšce 233 m n. m, v Hornomoravském
úvalu na kraji Mohelnické brázdy,
v údolí Ĝeky Moravy.
PovodeĖ 03-04/2006
V dĤsledku výrazného oteplení a vydatných dešĢových srážek došlo k rychlému odtávání
snČhové pokrývky v horských oblastech a následnému znaþnému zvýšení hladin Ĝek na horním toku
Moravy.
V katastru mČsta Litovel byly postupnČ zaplaveny lužní lesy, pole, louky, objekty obþanĤ
a firem v místních þástech ChoĜelice, Rozvadovice, Víska, a ulice Cholinská, Svatoplukova,
Olomoucké pĜedmČstí, Palackého, NasabĤrská, Loštická, Šargounská, ýihadlo, Družstevní, Kolárova,
Šmakalova, Pavlínka, Žerotínova, VítČzná, Kysucká, JavoĜíþská, Komárov, Lidická, Nová,
KosmonautĤ, Zahradní a nádraží ýD Litovel. Spodní vodou byli postiženi obþané i v ostatních þástech
mČsta. Ve správním obvodu ORP Litovel byl vyhlášen povodĖový stupeĖ v obci ýervenka, PĖovice,
StĜeĖ, Náklo, Mladeþ a Kozov. Hlavním tokem ovlivĖujícím povodĖovou situace je Ĝeka Morava a její
pĜítoky Moravská Sázava a TĜebĤvka. PovodĖová situace byla ovlivnČna také pĜítokem Hradeþky
v Mladþi a potokem Louþka. V katastru obce PĖovice došlo k rozlivu Ĝeky Oskavy.
Byla provedena uzávČrka silnic Litovel - Nové Zámky - Nové Mlýny – ěimice. Bylo provedeno
ohrázování tokĤ a obytných objektĤ v ohrožených lokalitách. Rozlitá Zámecká Morava se vrací pod
jezem Litovel do hlavního toku. Cesta Litovel – Šargoun byla zaplavena a vymílána – prĤjezd uzavĜen,
provádČlo se þerpání sklepních a suterénních prostor z dĤvodu zatopení kotlĤ. Byla zaplavena stanice
ýD Litovel PĜedmČstí, došlo k zahlcení pĜeþerpávací stanice ýOV, pravdČpodobnČ z dĤvodu
odstranČní poklopĤ místní kanalizace. Byla provedena oprava hráze u obce Lhota nad Moravou. Byla
opravena pytlová zábrana na ul. Šargounská a zbudována hrázka v areálu firmy Testaka podél trati
smČrem na Litovel. PrĤsaky z hlavního toku na ul. KosmonautĤ. Dochází ke zvednutí hladiny na
Desné. Došlo k zaplavení ulice Kollárova, Vodní. PĜetéká hráz na hlavním toku do ulice Kysucká,
ulice uzavĜena. Došlo k narušení hráze na ul. NábĜežní. PĜetéká voda z hlavního toku na
ul. Šmakalova. Z kanalizace prosakuje voda na sídlištČ VítČzná. Z hlavního toku protéká voda do ulice
Žerotínova a HrnþíĜská – úseky uzavĜeny pro dopravu. Z dĤvodu zaplavení byla uzavĜena ulice
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Palackého, zatopena ul. KosmonautĤ, místní þást ChoĜelice a Rozvadovice. Vlakové spojení Litovel
PĜedmČstí – Senice na Hané pĜerušeno.
Rozsah rozlivu v rámci ORP Litovel dosahoval úrovnČ povodnČ dvacetileté vody. Škody na
majetku mČsta, obþanĤ a firem byly pĜedbČžnČ odhadnuty ve výši 83 425 000,- Kþ.
Obec BĜezové
Voda se pĜes hráz Mlýnského náhonu nevylila, ale na mnoha místech prosakovala, nejvíce
smČrem k Litovli. Asi 200m pĜed vesnicí se musela ucpávat pomocí pytlĤ s pískem. Morava smČrem
ke LhotČ se vylila ihned u vesnice z bĜehĤ na louky, do lesa a k domĤm, které jsou na této stranČ Ĝeky.
V hrázi došlo již ponČkolikáté k propadnutí kvĤli bobrĤm. TĜi týdny pĜed povodní byla hráz
opravena povodím Moravy. V korytČ je množství spadlých stromĤ a alespoĖ jedna bobĜí hráz.
Obec ýervenka
Vlivem tání snČhu a pĜívalových srážek došlo ke zvyšování hladiny toku Ĝeky Moravy, který
výraznČ ovlivnil rozlitím tzv. „Zámecké Moravy“ i výšku hladiny vodoteþe ýerlinka, þímž byla
zpĤsobena povodeĖ v obci ýervenka. Na rozlivu ýerlinky v obci má podíl i zneþištČní dna
a zanedbaný stav bĜehĤ toku a jeho levostranného pĜítoku.
Došlo k zatopení nČkolika sklepĤ, zahrad v obci, fotbalového hĜištČ + pĜíslušenství, tenisového
kurtu, volejbalového hĜištČ, podia a kioskĤ v areálu Olše. Dále byly zaplaveny zemČdČlské plochy
a stezka pro cyklisty a pČší „Na Hrázkách“.
Návrh – zamezení rozlivu tzv. „Zámecké Moravy“, vyþištČní dna a bĜehĤ toku ýerlinka a jeho
levostranného pĜítoku, vyþištČní propustkĤ pod komunikací II/449, vyþištČní náspu lokální trati ve
smČru ýervenka – Litovel.
ZVHS Olomouc pochĤzkou zjistila, že jak tok ýerlinka, tak melioraþní zaĜízení ýervenka jsou
po jarních povodních stabilizované a není nutná údržba z dĤvodu ohrožení. Oblasti v k.ú. ýervenka
byly postiženy povodní od Moravy, nikoliv zaĜízením ZVHS z nedostatku kapacity.
Ochrana Obcí ýervenka a TĜi Dvory bude souþástí protipovodĖových opatĜení mČsta Litovle.
Obec Luká (JavoĜíþko)
Obec JavoĜíþko je souþástí obce Luká, která leží jihozápadním smČrem od mČsta Litovel
v oblasti Drahanské vrchoviny.
Vlivem tání snČhu a zanesení ĜeþištČ potoka JavoĜíþka a po vtoku do potoka ŠpranČk došlo
k jeho rozvodnČní na pĜilehlé pozemky. Došlo k zaplavení stavby s podzemním vrtem pitné vody, který
slouží pro zásobování osady JavoĜíþko pitnou vodou.
Obec Víska
Na hrázi ve Vísce hrozilo pĜelití, bylo provádČno navýšení hráze hnojem, byly provádČny
opravy a stavba hrází z písku.
MČsto Litovel patĜí mezi povodnČmi nejohroženČjší sídla v povodí Ĝeky Moravy a je
zaplavováno již pĜi nízkých N – letých prĤtocích (v nČkterých místech i pĜi Q5).
Údolní niva Ĝeky Moravy se pod soutČskou šíĜky cca 1 km u obce ěimice mezi zalesnČnými
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svahy pĜilehlých kopcĤ na obou bĜezích plynule smČrem po toku v délce cca 7 km rozšiĜuje do
širokého profilu a v lokalitČ mČsta Litovel, tj. ve spojnici mezi mČstem Litovel a obcí ýervenka
dosahuje šíĜky témČĜ 5 km. I níže po toku si údolí Ĝeky Moravy zachovává pĜibližnČ tuto šíĜku, i když
vlastní prĤtoþný ohrázovaný profil se opČt postupnČ mezi jednotlivými roztroušenými obcemi zužuje.
V rozšíĜené údolní nivČ tak zákonitČ dochází ke zmenšení podélného sklonu vlastního toku
i inundaþního území a ke snížení prĤtokových rychlostí.
Nejstarší þást zástavby mČsta, která se nachází jen na mírné vyvýšeninČ, nebyla povodnČmi
postihována. RozšiĜování mČstské aglomerace bytovou a pĜedevším prĤmyslovou výstavbou ve
20. století ve smČru sever – jih, tedy
napĜíþ údolím, nerespektovala široké
inundaþní území, kde i povodĖové vody
protékají malou rychlostí. Byla mylná
pĜedstava, že v dlouhém období bez
vČtších povodní (v období suchých
rokĤ) je široký prĤtoþný profil Ĝíþního
údolí dostateþnČ kapacitní. Situaci navíc
zhoršují liniové stavby – jedna
železniþní traĢ a nČkolik vČtví silniþních
komunikací, které pĜepažují svými
náspy mČlký prĤtoþný profil. SouþasnČ
je
tĜeba
v trasách
silniþních
a železniþních náspĤ udržovat mnoho
rĤzných mostĤ, mostkĤ a propustkĤ pro
odvádČní jak Ĝíþních vod na hlavních recipientech – na Ĝece MoravČ a na náhonech, tak
i inundovaných vod na luþních a polních pozemcích, ale rovnČž srážkových vod a odpadních vod
v odlehlejších þástech údolní nivy, apod.
Vlivem geologických podmínek dochází v rozšíĜeném údolí již v prostoru nad Litovlí k velmi
intenzivnímu vČtvení pĜirozeného koryta Ĝeky Moravy a navíc se postupem þasu upravovaly pĜirozené
toky pomocí vzdouvacích objektĤ (vČtšinou pevných srubokamenných jezĤ) a dále pak vznikala i nová
koryta – mlýnské náhony, pĜedevším pĜi pravostranné þásti údolí, pro energetické využívání k pohonu
mlýnských kol v nČkolika soukromých mlýnech a v dnešní dobČ se nadále využívají k pohonu vodních
turbín v nČkolika malých vodních elektrárnách (MVE). NČkterá ramena a drobné vodoteþe byly þasem
zrušeny a zastavČny nadzemními objekty. I tak stávající Ĝíþní ramena vytváĜejí s ostatními historickými
objekty jedineþnou mČstskou aglomeraci vysoké kulturní a historické hodnoty – ne nadarmo se Ĝíká
mČstu Litovli Hanácké Benátky.
PĜes rozlehlou zástavbu mČsta Litovle v širokém Ĝíþním údolí sice protéká nČkolik rĤzných
vodoteþí a proplétá se nČkolik svodnic a odvodĖovacích pĜíkopĤ, z nichž þtyĜi koryta jsou vČtšího
profilu, která kĜíží železniþní traĢ a hlavní i vedlejší soubČžnou silniþní komunikaci prostĜednictvím
vČtších mostních objektĤ. Je tĜeba si však uvČdomit, že ze þtyĜ hlavních vodoteþí je využíváno plnČ
k pĜevádČní nízkých i povodĖových prĤtokĤ jen jedna vodoteþ – hlavní koryto Ĝeky Moravy,
tzv. MČstská Morava v levé þásti prĤtoþného profilu širokého údolí, a další tĜi menší koryta v trasách
mlýnských a elektrárenských náhonĤ jsou kapacitnČ omezena prostĜednictvím vzdouvacích objektĤ
a objektĤ s energetickým využitím. VČtšina vzdouvacích objektĤ pochází z 20. a 30. let minulého
století a také vČtšina byla z hlediska manipulace a údržby vybudována jako pevná, pozdČji byla
rekonstruována na polopohyblivá. Technologie pohyblivých þástí vzdouvacích objektĤ a rovnČž
jalových propustí jsou z dnešního hlediska u nČkterých objektĤ zastaralá, nefunkþní, pĜípadnČ málo
kapacitní. Za tohoto stavu se tyto objekty a potažmo i stávající vodoteþe stávají jednou z pĜíþin
zhoršených odtokových pomČrĤ. Nemožnost prĤchodu splavenin pĜi zvýšených vodních stavech
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zpĤsobuje zanesení úsekĤ nad jezy a nad energetickými vodními díly a tak i další zhoršování situace.
Obava ze zaplavování pĜilehlé zástavby vČtšinou podél koryt náhonĤ a jejich odpadĤ bez
podélného ohrázování a rovnČž snaha vlastníkĤ energetických výroben (MVE) na náhonech využívat
svá zaĜízení co nejdéle v optimálním výkonu (s potĜebným, relativnČ malým prĤtokovým množstvím –
dle hltnosti turbín a s maximálním dosažitelným spádem) vede k tomu, že i pĜi zvýšených stavech
vody v korytech Ĝíþního údolí nad mČstem Litovel omezují zvýšení nátoku Ĝíþních a dokonce
i inundovaných vod do koryt náhonĤ a tedy i do mČsta. Dochází tak k vybĜežování vod nad Litovlí již
pĜi stĜednČ velkých prĤtocích, k jejich dalšímu vzdouvání nad pĜíþnými liniovými i bodovými stavbami,
koloniemi zahrádek a ucpanými odvodĖovacími mostky a propustky.
PĜi narĤstání povodĖových prĤtokĤ má svou negativní úlohu i stávající hlavní polopohyblivý
jez na hlavním toku Ĝeky Moravy krátce nad mČstem a nad pĜíþnými liniovými stavbami – náspy
železniþní trati a hlavní silnice, který má jedno pole s pevným vzdouvacím prahem a dvČ štČrkové
propusti pĜi pravém bĜehu hrazené stavidlovými uzávČry u vtoku do hlavního náhonu. Mostní profily na
MČstské MoravČ v trase železnice a hlavního silniþního tahu se jeví dostateþnČ kapacitní, avšak
problematickým se zdá prĤtoþný profil historického klenutého mostu o šesti relativnČ úzkých polích,
které se mohou ucpávat plovoucími pĜedmČty a ještČ pĜed tím se rozšíĜené koryto ve dnČ nad i pod
mostem zanáší splaveninami.
Vzhledem k tomu, že lichobČžníkové koryto Ĝeky Moravy nad hlavním jezem protékající
širokou Ĝíþní nivou je neohrázované na obou bĜezích, vyšší vody se již odlehþují a vybĜežují výše proti
toku na obou bĜezích a v rovinatém území tak pomalu a nenásilnČ natékají až do okrajĤ širokého údolí
a dále se zde vzdouvají nad železniþní tratí a ještČ dále pak zatékají za boþní silnice a cesty – na
levém bĜehu až k železniþní trati za obcí ýervenka a na pravém bĜehu ke korytu Malé vody
a Mlýnského potoka a dále pak do obce Víska a k zástavbČ u potoka Louþka. ýást inundovaných vod
na levém bĜehu hlavního toku se zĜejmČ pĜi extrémních povodních vrací krátce pod jezem zpČt do
koryta Ĝeky Moravy pĜes místní zahrádky, kde zĜejmČ narušují bĜehové hrany vodní erozí. ýást
inundovaných vod také natéká do výše položených koryt mlýnských a elektrárenských náhonĤ, které
prostĜednictvím pĜíþných a vzdouvacích staveb a objektĤ mají daleko menší kapacitu než hlavní tok
jak nad železnicí, tak i v úsecích pod silniþními komunikacemi a níže v zástavbČ mČsta Litovel. PrávČ
Ĝada tČchto vzdouvacích polohrazených objektĤ tedy neumožĖuje plné využití kapacity koryt náhonĤ
a jejich odpadĤ, neboĢ i níže pod Litovlí se na nich opČt nacházejí další nevyhraditelné vzdouvací
objekty, jež nahánČjí Ĝíþní vody na další energetická vodní díla.
ZĜejmČ se dá zjednodušenČ Ĝíci, že v tomto pĜípadČ široký prĤtoþný profil v širokém Ĝíþním
údolí má na odtokové pomČry v místČ rozlehlé zástavby mČsta negativní vliv. Je zde nČkolik mČlkých
ramen a mnoho malých prĤtoþných profilĤ mostkĤ a propustkĤ, o které je tĜeba se neustále starat,
inundované vody jsou na obou bĜezích vzdouvány zemními náspy železnice a následnČ i náspy
silniþních komunikací, které nahánČjí vybĜežené vody do samých okrajĤ široké údolní nivy, kde je
tĜeba zajišĢovat jak jejich odtok níže po toku – pod mČsto, tak i zajišĢovat protipovodĖovou ochranu
okolní rozsáhlé zástavby podél nČkolika málo kapacitních vodoteþí s dalšími vzdouvacími stavbami
a objekty. Z hydrotechnického pohledu plyne, že nČkolik Ĝíþních ramen s širokým inundaþním územím
v široké údolní nivČ mají s ohledem na tok a užší údolí výše proti toku a níže po toku posazenou
niveletu dna prĤtoþných profilĤ relativnČ výše a menší prĤtoky v Ĝíþních ramenech nedokáží zahloubit
niveletu dna níže do hrubších Ĝíþních štČrkĤ a tedy hladina se v tomto širokém území relativnČ zvyšuje
a vzdouvá prostĜednictvím vČtších omoþených obvodĤ s vČtší drsností na jejich povrchu. Vyšší hladiny
pak zaplavují okolní pozemky a zástavbu dĜíve, než by to bylo u více zahloubených a širších Ĝíþních
ramen s menším poþtem. Z tohoto hlediska by pak mČly vycházet i další úvahy o zlepšení odtokových
pomČrĤ ve mČstČ Litovel, resp. i krátce nad ním a pod ním.
Bylo by tedy tĜeba vypracovat podrobnČjší studii úprav odtokových pomČrĤ v této
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problematické lokalitČ ve více variantách a porovnat efektivnost vynaložených finanþních nákladĤ na
jednotlivá Ĝešení pro zajištČní vyššího stupnČ protipovodĖových opatĜení s ohledem na rozsah záplav
v široké Ĝíþní nivČ.

Návrh protipovodĖových opatĜení
Zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany mČsta Litovel lze variantnČ dosáhnout bez ohledu na
možná protipovodĖová opatĜení navrhovaná pĜímo v této lokalitČ také tím, že v povodí výše proti toku
se na Ĝece MoravČ nebo na jiných jejich pĜítocích vybudují pĜehradní nebo alespoĖ suché nádrže (ve
vhodných lokalitách na horním toku, napĜ. lokality Dolní Morava a Hanušovice), pĜípadnČ podél dnes
ohrázovaných tokĤ se budou využívat více a ĜízenČ boþní prĤtoþné inundace nebo boþní prĤtoþné
poldry v široké údolní nivČ za stávajícími ochrannými hrázemi (napĜ. v úseku Ĝeky Moravy na území
tzv. Mohelnické brázdy a rovnČž v Litovelském Pomoraví), které by akumulovaly þást objemu
povodĖových vod a transformovaly povodĖové vlny a kulminaþní prĤtoky na nižší hodnotu. Tento
zpĤsob úpravy odtokových pomČrĤ výše proti toku by mČl kladný vliv nejen na samotné mČsto Litovel,
ale i na další obce a mČsta níže po toku, pĜedevším však na mČsto Olomouc a obce nad soutokem
s Ĝekou Beþvou, ale i na Ĝeku Moravu a zástavbu podél Moravy pod Beþvou.
Pokud se budeme zabývat jen úpravami kolem mČsta Litovel, obecnČ lze k této lokalitČ Ĝíci, že
by mČla být snaha s co nejmenším rozsahem stavebních úprav a tedy finanþních prostĜedkĤ
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dosáhnout co nejvČtší snížení hladin v Ĝíþních ramenech a v záplavovém území pĜes mČsto Litovel,
pĜípadnČ i nad ním, ale pĜedevším krátce pod mČstem Litovel pro zvýšení stupnČ protipovodĖové
ochrany zástavby mČsta. Toho lze dosáhnout jedinČ proþištČním a zkapacitnČním stávajících
prĤtoþných profilĤ, tedy jak Ĝíþních koryt a náhonĤ, tak i prĤtoþných inundací, pĜípadnČ vybudováním
dalších tzv. obtokových koryt, aĢ už v severní þásti mezi mČstem Litovel a obcí ýervenka, nebo v jižní
þásti širokého údolí mezi Olomockým pĜedmČstím mČsta Litovle a obcí NasobĤrky.
Úvahy o variantních úpravách odtokových pomČrĤ Ĝeky Moravy v lokalitČ mČsta Litovel
a trochu velkorysejší úvahy o dalších umČlých a obtokových ramenech (dle varianty þ.1), se zĜejmČ
drží koncepce se zachováním stávajících, relativnČ málo kapacitních Ĝíþních ramen ve formČ náhonĤ
a tedy zachování stávajících hydroenergetických staveb (objektĤ MVE) na tČchto malých tocích, které
podstatnČ omezují prĤtoþnost koryt.
Možná by stálo za to zabývat se i jinými variantami, ještČ velkorysejšími, které nejsou tak
sledovány, možná ani nebyly ještČ podrobnČji sledovány, neboĢ jsou neobvyklé a nepopulární.
ZkapacitnČní inundaþních území mimo Ĝíþní koryta je v pomČrnČ zalesnČném území Litovelského
Pomoraví nemožné z hlediska ochrany pĜírody v CHKO, takže dĤležitou roli bude hrát rozsah
zkapacitnČní vlastních vodních tokĤ a pĜípadnČ i snížení rozsahu zaplavovaných ploch v dnešním
inundaþním území ve mČstČ a v jeho nejbližším okolí.
Zásadou tedy je, že pro snížení povodĖových hladin ve mČstČ Litovel a pro zvýšení stupnČ
protipovodĖové ochrany je tĜeba dosáhnout v první ĜadČ snížení hladin povodĖových prĤtokĤ pod
mČstem Litovel, nebo zkapacitnČní stávajících vodních tokĤ procházejících mČstem Litovel.
Hlavním recipientem a nejvČtším korytem pĜevádČjícím velkou þást povodĖových prĤtokĤ je
hlavní koryto Ĝeky Moravy – MČstská Morava. Bylo by vhodné zvýšit kapacitu toku zahloubením dna –
odtČžením štČrkových nánosĤ, pĜípadnČ i rozšíĜením koryta jak pĜes mČsto, tak i níže pod mČstem.
Hladiny povodĖových prĤtokĤ v korytČ Moravy v úseku krátce pod železnicí a hlavní silnicí na Uniþov
lze snížit zkapacitnČním stávajícího mostního profilu na soubČžné silnici s klenutým mostem,
zahloubením dna pod ním a nad ním a pĜípadnČ i dalším mostním profilem vedle historického mostu.
Pro zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany lze ještČ uvažovat o zvýšení stávajících ochranných
hrází, neboĢ zvýšení nátoku povodĖových prĤtokĤ do tohoto hlavního koryta lze dosáhnout
i rekonstrukcí pevné hradící þásti jezu na pohyblivou (napĜ. klapku nebo segment).
ZkapacitnČní stávajících vodních tokĤ (ramen) lze jednak proþištČním, prohrábkou, tedy
zahloubením nebo rozšíĜením prĤtoþného profilu, a dále pak odstranČním stávajících pĜekážek
v prĤtoþném profilu, tedy pĜedevším v mlýnských a elektrárenských náhonech. Koryta náhonĤ jsou
mČlká a vČtšinou nasedlaná na vyvýšeném terénu, tj. v mírném pravobĜežním svahu Ĝíþního údolí tak,
aby se dosáhlo co nejvČtšího spádu na energetických vodních dílech – mlýnech a vodních
elektrárnách.
Nejjednodušší formou zvýšení prĤtoþnosti tČchto vodoteþí je odstranČní stávajících objektĤ
malých vodních elektráren na náhonech a vzdouvacích objektĤ na Ĝíþních ramenech a náhonech, tedy
vČtšinou pevných nebo polopohyblivých jezĤ, které vzdouvají vodu v korytech a zpĤsobují naopak
zanášení prĤtoþných profilĤ v úsecích nad objekty a rovnČž urþují kapacitu odpadních koryt pod nimi.
Je tĜeba si uvČdomit, že vlastníci a provozovatelé tČchto hydroenergetických staveb by
požadovali náhradu za ušlou výrobu elektrické energie. VariantnČ lze tedy uvažovat o zachování
vodních elektráren a mlýnĤ a o rekonstrukci stávajících vzdouvacích objektĤ z pevných
a polopohyblivých na plnČ pohyblivá, s hrazeným prĤtoþným profilem, pokud možno až do dna.
NáslednČ by bylo nutné vybudovat kolem výrobních zaĜízení nová a kapacitnČjší obtoková koryta
a zkapacitnit (zahloubit nebo rozšíĜit) stávající koryta náhonĤ a jejich odpadĤ pod energetickými díly
tak, aby tato koryta pĜevedla daleko vČtší prĤtoky než je jen hltnost turbín a prĤtoþnost stávajících
malých jalových propustí.
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Na stávajícím hlavním náhonu na pravém bĜehu hlavního toku Ĝeky Moravy se jedná o dva
vzdouvací objekty (u Moravy nad mČstem a u MVE ve mČstČ), neboĢ odpad od MVE se zaúsĢuje zpČt
do Ĝeky Moravy cca 1 km pod elektrárnou. Na odpadu by bylo tĜeba rovnČž zrekonstruovat úzký
silniþní most (druhý pod MVE).
ProblematiþtČjší by bylo zkapacitnČní a zprĤtoþnČní koryta dalších náhonĤ v pravobĜežní þásti
Ĝíþního údolí – na toku Stružky a hlavnČ na Mlýnském potoku ve mČstČ i pod mČstem Litovel, kde se
nachází nČkolik vzdouvacích objektĤ a hydroenergetických dČl, tedy celá kaskáda vzdouvacích
a odlehþovacích jezĤ a jízkĤ, pĜípadnČ jalových propustí.
PĜi takto navrhovaném variantním Ĝešení úpravy odtokových pomČrĤ (dle varianty þ.2) pro
zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany mČsta Litovle soustĜedČním povodĖových vod pouze do
vČtších prĤtoþných profilĤ ve stĜední þásti zástavby a zkapacitnČním stávajících vČtších vodních tokĤ
– pĤvodních Ĝíþních ramen (4 koryta), pĜípadnČ i s jejich vyšším ohrázováním, lze uvažovat variantnČ
o zmenšení rozsahu záplavového území ve mČstČ, resp. i tČsnČ nad mČstem a to zúžením
inundaþního území již nad mČstem Litovel. VariantnČ se tedy pĜedpokládá zvýšení ochranných hrází
na obou bĜezích hlavního toku Moravy, na obou bĜezích zahloubeného a rozšíĜeného hlavního
náhonu, odboþujícího od rekonstruovaného stávajícího jezu, v úseku nad železniþní tratí až po
zvýšený terén u mČstských lázní, ohrázování zástavby rodinných domkĤ a chat nad železnicí v lokalitČ
mezi hlavním náhonem a Struskou, vytvoĜení ochranné hráze na návodní stranČ železniþní trati v dílþí
þásti mezi pravým bĜehem potoka Strusky a levým bĜehem Mlýnského potoka. Zúžení inundaþního
území tČsnČ nad mČstem Litovel se pĜedpokládá vytvoĜením nové ochranné hráze na levém bĜehu
Ĝeky Moravy nad zahrádkáĜskou kolonií a nad rodinnými domky v návaznosti na levobĜežní hráz
Moravy nad železnicí, která by pokraþovala ve smČru proti toku podél stávající silnice od
prĤmyslového areálu až k zvýšenému terénu u lokality Nové Zámky (od Ĝeky Moravy v délce cca
3300 m, pĜi výšce hráze cca 1,2 – 1,5 m). Na pravé stranČ inundaþního území nad Litovlí se
pĜedpokládá omezení rozlivu inundovaných vod z Ĝeky Moravy, resp. z Mlýnského potoka v úseku nad
železniþní tratí od pravého bĜehu Mlýnského potoka k levému bĜehu místní vodoteþe a podél vodoteþe
k obci Víska, dále by ochranná hráz lemovala okolí zástavby obce Víska až po Mlýnský potok a ve
smČru proti toku by pokraþovala v pĜímém smČru podél Mlýnského potoka až k dálniþnímu tČlesu
dálnice na Mohelnici, kde z druhé strany dálnice bude navazovat navrhovaná ochranná hráz
probíhající od Mlýnského potoka po zmínČné dálniþní tČleso pro ochranu pĜilehlé zástavby ve spodní
þásti obce Sobáþov.
Tímto opatĜením (dle varianty þ.2) bychom soustĜedily povodĖové prĤtoky pouze do hlavních
a pĤvodních Ĝíþních ramen, nepĜipustili bychom zatékání inundovaných vod do okrajĤ zastavČného
inundaþního území, kde jsou vody ještČ více vzdouvány a kde bychom se museli potýkat
s pĜevádČním nízkých prĤtokĤ mnoha malými mostky a propustky, které jsou dnes špatnČ udržované
a málo propustné.
Zúžením inundaþního území nad mČstem Litovel by pravdČpodobnČ došlo k mírnému zvýšení
hladin povodĖových prĤtokĤ, pokud se jen o málo zvýší nátok Ĝíþní vody do koryta pod
rekonstruovaným jezem, což by však nemČlo mít negativní vliv. Naopak by se tím zvýšila akumulaþní
schopnost a transformaþní úþinek ve zúženém inundaþním území.
Naznaþovanými opatĜeními bude nutno zĜejmČ zvýšit stávající bĜehové hrany a ochranné
hráze podél vČtších vodoteþí, do kterých se soustĜedí pĜevádČné povodĖové prĤtoky, a to tím více,
þím ménČ se podaĜí zahloubit a rozšíĜit jejich koryta ve spodních úsecích pĜes mČsto a pod mČstem.
PravdČpodobnČ bude nutno z dĤvodĤ zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany ve spodní þásti
zástavby mČsta Litovel tuto ochránit i ze spodní strany proti zpČtnému vzdutí ochrannými hrázemi
nebo ochrannými zídkami.
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ZpČtné vzdutí povodĖových hladin pĜi takto uvažované variantČ þ.2 se zúžením inundaþního
území nad mČstem Litovel by nemČlo zasahovat do šíĜky tak daleko, jak je to za stávajícího stavu.
V tomto pĜípadČ nebude nutno zkapacitĖovat stávající mosty a mostky v boþních þástech širokého
údolí, pĜípadnČ i budovat nové inundaþní mostky a propustky ze spodní strany pĤvodního inundaþního
území, které dnes mají odvádČt inundované vody natékající z širokého inundaþního území nad Litovlí,
pĜedevším v levobĜežní þásti údolí.
Poznámka:
V souþasné dobČ se již zpracovává pĜípravná projektová dokumentace (investiþní zámČr) na
Ĝešení protipovodĖové ochrany mČsta Litovel dle GENERELU, tj. dle varianty þ.1 – s proþištČním
a zkapacitnČním stávajících koryt a s obtokovým (odlehþovacím) korytem na severní stranČ mČsta,
tj. v levobĜežní þásti údolní nivy.
Alternativní velkorysejší Ĝešení protipovodĖových opatĜení ve mČstČ Litovli by bylo tĜeba
ovČĜit dalšími podrobnČjšími studiemi s hydrotechnickými výpoþty v nČkolika rĤzných variantách
a podvariantách. Návrhy dílþích úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení lze také
kombinovat tak, aby výsledný návrh byl hydrotechnicky optimální a zásah do zástavby mČsta a do
CHKO Litovelské Pomoraví co nejmenší a rovnČž aby výše investiþních nákladĤ byla pĜijatelná.
Na toku Zámecká Morava tČsnČ nad Litovlí se požadují dle informací další revitalizaþní
opatĜení, která rovnČž odstraní zatápČní horní þásti mČsta Litovle i za malých prĤtokĤ. ZmínČný tok byl
dle informací zástupcĤ ýVUT Brno – Fakulty stavební v nedávné dobČ revitalizován dle projektu
Ochrana Zámecké Moravy (správa CHKO a Povodí Moravy, s.p.).
Náklady na protipovodĖová opatĜení
podle rĤzných variant – celkem: ……… 450 až 950 mil. Kþ
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