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Loštice
Stávající stav
Loštice leží na Severní MoravČ,
severozápadním smČrem od Olomouce.
MČsteþko je známé pĜedevším výrobou
tak zvaných Olomouckých syreþkĤ.
V Lošticích je této pochoutce vČnováno
i muzeum, kde jsou k vidČní stroje
a zaĜízení pĤvodnČ používané k výrobČ.
Východním smČrem od mČsteþka vede
dálnice – rychlostní silnice R35 ve
smČru z Mohelnice na Olomouc.
Lošticemi protéká Ĝeka TĜebĤvka.
Jižním smČrem od mČsta se nepatnČ
zvedají zalesnČné vrcholky kopcĤ.
Východním smČrem od mČsta se
rozkládá oblast Litovelského Pomoraví.
PovodeĖ 03-04/2006
Na Ĝece TĜebĤvce v Lošticích byl vyhlášen III. SPA. Pytli s pískem bylo provedeno posílení
hráze v Lošticích. Došlo k zatopení 3 ze 4 vrtĤ, které slouží k zásobení obyvatel obcí Loštic,
Moraviþany a Mohelnice pitnou vodou. Bylo provedeno obložení posledního vrtu a jímací studny pytli
s pískem.
Obcí Loštice protéká od jihozápadu, tj. od Bouzova Ĝeka TĜebĤvka, která v obci není
ohrázována, neboĢ zahloubené koryto má relativnČ velkou kapacitu. PĜi povodních 1997 sice vybĜežila
ze svého koryta lichobČžníkového profilu, pĜedevším ve spodní þásti obce, tj. krátce nad a více pak
v úseku pod silniþním mostem ve smČru k dnešní kanalizaþní þistírnČ, avšak v okolní zástavbČ
nezpĤsobila pĜíliš velké škody. PonČkud vČtší rozsah záplavového území se rozprostírá ve spodní
þásti obce a pod obcí, což je již vČtšinou
na polních pozemcích. Inundované vody
jsou vzdouvány dálniþním tČlesem na
dálnici do Mohelnice a zasahují pak
pĜedevším do spodní þásti zástavby na
pravém bĜehu nad dálnicí. V úseku nad
dálnicí je koryto ponČkud úzké
lichobČžníkového profilu a více zaĜíznuté
do štČrkového podloží. Oba bĜehy jsou
zde
porostlé
hustým
keĜovým
a stromovým porostem. Na konkávních
stranách koryta vznikají místy až svislé
nátrže a koryto se rozšiĜuje do polních
pozemkĤ.
Koryto nad vzdouvacím jezem vytvoĜeným nad pevným prahem pomocí rovných dlouhých
kmenĤ stromĤ zapuštČných do betonových svislých drážek v boþních betonových nábĜežních zdech je
ve smČru proti toku a pĜedevším nad lávkou pro pČší ponČkud rozšíĜené a zanáší se splaveninami,
což snižuje kapacitu tohoto koryta.
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PonČkud problematiþtČjší se jeví zúžení prĤtoþného profilu koryta TĜebĤvky tČsnČ pod jezem,
kde pomČrnČ strmý a tČžkým záhozem a kamennou dlažbou opevnČný svah koryta na pravém bĜehu
pĜíliš zasahuje do prĤtoþného profilu a podemílá se tak ještČ více a souþasnČ nahání Ĝíþní vodu pod
jezem k levobĜežní stranČ toku, kde opČt dochází k vČtšímu namáhání paty a celého svahu koryta
a k vytváĜení nátrží krátce pod jezem.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Pro snížení kulminaþních prĤtokĤ a vyĜešení protipovodĖových opatĜení na toku TĜebĤvky
v obci Loštice se v generelu z 05/1998 navrhuje výstavba suchého poldru (nádrže) v úzkém údolí nad
obcí Loštice s výškou hráze až 20 m a se záchytným objemem cca 8 mil. m3, resp. celkovým objemem
cca 13 mil. m3. Transformace povodĖové vlny a povodĖových prĤtokĤ na TĜebĤvce by však mČla
i kladný vliv na snížení kulminaþních prĤtokĤ na toku Ĝeky Moravy pod soutokem, tj. pod obcí
Moraviþany.
ProtipovodĖovou ochranu v lokalitČ obce Loštice od Ĝeky TĜebĤvky lze Ĝešit i zvýšením
bĜehových hran podél toku v zastavČném území pomocí zemních hrází nebo ve stísnČných pomČrech
ochrannými betonovými zdmi a zídkami pro dosažení bezpeþnostního pĜevýšení nad hladinou napĜ.
stoletého prĤtoku. Tato opatĜení s výškou hrází (zídek) cca do 1 m jsou navrhována pĜedevším na
levém bĜehu Ĝeky pod silniþním mostem - nad i pod jezem v celkové délce cca 600 m.
SouþasnČ nebo i pĜednostnČ se jeví jako potĜebné a vhodné rozšíĜení prĤtoþného profilu
koryta tČsnČ pod jezovým objektem odsunutím pravobĜežního opevnČného svahu pro zmírnČní
podemílání strmých svahĤ a stabilizaci koryta i níže pod jezem, pĜedevším na levém nárazovém
bĜehu. Délka úpravy pravobĜežní þásti koryta se odhaduje na cca 150 m. PotĜebná je rovnČž
rekonstrukce stávajícího jezu.
Pro zlepšení odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení navrhujeme rovnČž ve spodní
þásti toku – nad dálnicí rozšíĜení koryta na konkávním pravém bĜehu do polních pozemkĤ, a to
vytvoĜením prĤjezdné bermy v délce cca pod úrovní okolního terénu. Výstavbou ochranné hráze na
pravém bĜehu se zabrání vybĜežování vyšších vod do okolního terénu a do pĜilehlé zástavby nad
dálnicí.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
rĤzná opatĜení celkem: ……… 19,7 mil. Kþ
poldr na TĜebĤvce nad Lošticemi – odhad: ……… 650 mil. Kþ
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