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Lobodice

Stávající stav

Obec Lobodice leží na pravém b ehu eky Moravy nedaleko soutoku eky Moravy a Blaty, 

jihozápadním sm rem od m sta P erov, pod m stem Tova ov a pod velkými jezery št rkovišt

v pravob ežním údolním svahu eky Moravy a na pravém b ehu í ky Blaty. Západním sm rem od 

obce je rozlehlý les, ve kterém najdeme podzemní zásobník plynu. V oblasti lesa byla provedena ada

vrt  a to již v roce 1957. V oblasti tohoto lesa a kolem toku eky Moravy se nachází oblast p írodní

rezervace Zástudán í, kterou tvo í okolní lužní les.

Povode  07/1997 

P i povodních v roce 1997 byla vodou zaplavena ada rodinných domk , které se nacházejí ve 

sníženém míst  podél pravého b ehu Mlýnského náhonu v jižní ásti obce. Do tohoto území se voda 

dostala po p elití p vodní pravob ežní hráze í ky Blaty krátce nad oploceným areálem rozvodných 

závod  (E–on) – nad zaúst ním í ky Blaty. 

V postižené oblasti byla provedena evakuace osob. 

Povode  03-04/2006 

Došlo k zatopení 320 ha zem d lské p dy a zatopení sklep  rodinných dom  v zátopové 

oblasti spodní vodou. Za povodní byla p ekopána komunikace a po povodních byl zpracován projekt 

na realizaci propustku. Obec Lobodice byla nucena násilím otev ít výpus  meliora ního kanálu do eky

Valové za ú elem zajišt ní odtoku vody ze zaplaveného území.

Návrh protipovod ových opat ení

V sou asné dob  je pravob ežní odsazená ochranná hráz na pravém b ehu eky Moravy 

rekonstruována a dostate n  vysoká a pod obcí navazuje na levob ežní hráz Mlýnského náhonu. 

Mlýnský náhon probíhá v ur itém úseku v t sném soub hu s korytem Moravy mezi obcemi Lobodice  

a Uh i ice. Na pravém b ehu náhonu je pod obcí vytvo ena ochranná hrázka výšky cca 0,5 m nad 

okolním terénem. eka Morava není na levém b ehu hrázována, takže vyšší pr toky se odleh ují

a vyb ežují p edevším do rozsáhlých lesních pozemk  v širokém inunda ním území ve sm ru k obci 

Zá í í, kde siln  meandruje i koryto Malé Be vy, které rovn ž není ohrázované.

Dle poch zky a dle získaných podklad  se jeví, že obec Lobodice je v dnešní dob

dostate n  chrán na proti záplavám z eky Moravy a není nutno realizovat další opat ení, krom

údržby ochranných hrází podél Moravy a podél Mlýnského náhonu. Podrobn jší studií a výpo tem

hladin povod ových pr tok  je t eba ov it stupe  protipovod ové ochrany této obce i s ohledem na 

pravob ežní p ítok – í ku Valovou, která probíhá pod obcí a zaús uje do eky Moravy u obce Uh i ice.

V této studii p edpokládáme rovn ž další úpravy na toku Mlýnského náhonu v místech 

stávajících výustí pro zabrán ní vtékání vod z náhonu do okolní zástavby zp tným vzdutím do 

r zných odpad

Náklady na protipovod ová opat ení

odhad celkem: ………  2,5 mil. K


