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Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
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Lobodice
Stávající stav
Obec Lobodice leží na pravém bĜehu Ĝeky Moravy nedaleko soutoku Ĝeky Moravy a Blaty,
jihozápadním smČrem od mČsta PĜerov, pod mČstem Tovaþov a pod velkými jezery štČrkovištČ
v pravobĜežním údolním svahu Ĝeky Moravy a na pravém bĜehu Ĝíþky Blaty. Západním smČrem od
obce je rozlehlý les, ve kterém najdeme podzemní zásobník plynu. V oblasti lesa byla provedena Ĝada
vrtĤ a to již v roce 1957. V oblasti tohoto lesa a kolem toku Ĝeky Moravy se nachází oblast pĜírodní
rezervace Zástudánþí, kterou tvoĜí okolní lužní les.
PovodeĖ 07/1997
PĜi povodních v roce 1997 byla vodou zaplavena Ĝada rodinných domkĤ, které se nacházejí ve
sníženém místČ podél pravého bĜehu Mlýnského náhonu v jižní þásti obce. Do tohoto území se voda
dostala po pĜelití pĤvodní pravobĜežní hráze Ĝíþky Blaty krátce nad oploceným areálem rozvodných
závodĤ (E–on) – nad zaústČním Ĝíþky Blaty.
V postižené oblasti byla provedena evakuace osob.
PovodeĖ 03-04/2006
Došlo k zatopení 320 ha zemČdČlské pĤdy a zatopení sklepĤ rodinných domĤ v zátopové
oblasti spodní vodou. Za povodní byla pĜekopána komunikace a po povodních byl zpracován projekt
na realizaci propustku. Obec Lobodice byla nucena násilím otevĜít výpusĢ melioraþního kanálu do Ĝeky
Valové za úþelem zajištČní odtoku vody ze zaplaveného území.
Návrh protipovodĖových opatĜení
V souþasné dobČ je pravobĜežní odsazená ochranná hráz na pravém bĜehu Ĝeky Moravy
rekonstruována a dostateþnČ vysoká a pod obcí navazuje na levobĜežní hráz Mlýnského náhonu.
Mlýnský náhon probíhá v urþitém úseku v tČsném soubČhu s korytem Moravy mezi obcemi Lobodice
a UhĜiþice. Na pravém bĜehu náhonu je pod obcí vytvoĜena ochranná hrázka výšky cca 0,5 m nad
okolním terénem. ěeka Morava není na levém bĜehu hrázována, takže vyšší prĤtoky se odlehþují
a vybĜežují pĜedevším do rozsáhlých lesních pozemkĤ v širokém inundaþním území ve smČru k obci
ZáĜíþí, kde silnČ meandruje i koryto Malé Beþvy, které rovnČž není ohrázované.
Dle pochĤzky a dle získaných podkladĤ se jeví, že obec Lobodice je v dnešní dobČ
dostateþnČ chránČna proti záplavám z Ĝeky Moravy a není nutno realizovat další opatĜení, kromČ
údržby ochranných hrází podél Moravy a podél Mlýnského náhonu. PodrobnČjší studií a výpoþtem
hladin povodĖových prĤtokĤ je tĜeba ovČĜit stupeĖ protipovodĖové ochrany této obce i s ohledem na
pravobĜežní pĜítok – Ĝíþku Valovou, která probíhá pod obcí a zaúsĢuje do Ĝeky Moravy u obce UhĜiþice.
V této studii pĜedpokládáme rovnČž další úpravy na toku Mlýnského náhonu v místech
stávajících výustí pro zabránČní vtékání vod z náhonu do okolní zástavby zpČtným vzdutím do
rĤzných odpadĤ
Náklady na protipovodĖová opatĜení
odhad celkem: ……… 2,5 mil. Kþ
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