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Loštice

Stávající stav

Loštice leží na Severní Morav ,

severozápadním sm rem od Olomouce. 

M ste ko je známé p edevším výrobou 

tak zvaných Olomouckých syre k .

V Lošticích je této pochoutce v nováno

i muzeum, kde jsou k vid ní stroje  

a za ízení p vodn  používané k výrob .

Východním sm rem od m ste ka vede 

dálnice – rychlostní silnice R35 ve 

sm ru z Mohelnice na Olomouc. 

Lošticemi protéká eka T eb vka. 

Jižním sm rem od m sta se nepatn

zvedají zalesn né vrcholky kopc .

Východním sm rem od m sta se 

rozkládá oblast Litovelského Pomoraví.

Povode  03-04/2006 

Na ece T eb vce v Lošticích byl vyhlášen III. SPA. Pytli s pískem bylo provedeno posílení 

hráze v Lošticích. Došlo k zatopení 3 ze 4 vrt , které slouží k zásobení obyvatel obcí Loštic, 

Moravi any a Mohelnice pitnou vodou. Bylo provedeno obložení posledního vrtu a jímací studny pytli 

s pískem.  

Obcí Loštice protéká od jihozápadu, tj. od Bouzova eka T eb vka, která v obci není 

ohrázována, nebo  zahloubené koryto má relativn  velkou kapacitu. P i povodních 1997 sice vyb ežila

ze svého koryta lichob žníkového profilu, p edevším ve spodní ásti obce, tj. krátce nad a více pak 

v úseku pod silni ním mostem ve sm ru k dnešní kanaliza ní istírn , avšak v okolní zástavb

nezp sobila p íliš velké škody. Pon kud v tší rozsah záplavového území se rozprostírá ve spodní 

ásti obce a pod obcí, což je již v tšinou

na polních pozemcích. Inundované vody 

jsou vzdouvány dálni ním t lesem na 

dálnici do Mohelnice a zasahují pak 

p edevším do spodní ásti zástavby na 

pravém b ehu nad dálnicí. V úseku nad 

dálnicí je koryto pon kud úzké 

lichob žníkového profilu a více za íznuté

do št rkového podloží. Oba b ehy jsou 

zde porostlé hustým ke ovým

a stromovým porostem. Na konkávních 

stranách koryta vznikají místy až svislé 

nátrže a koryto se rozši uje do polních 

pozemk .

Koryto nad vzdouvacím jezem vytvo eným nad pevným prahem pomocí rovných dlouhých 

kmen  strom  zapušt ných do betonových svislých drážek v bo ních betonových náb ežních zdech je 

ve sm ru proti toku a p edevším nad lávkou pro p ší pon kud rozší ené a zanáší se splaveninami, 

což snižuje kapacitu tohoto koryta.
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Pon kud problemati t jší se jeví zúžení pr to ného profilu koryta T eb vky t sn  pod jezem, 

kde pom rn  strmý a t žkým záhozem a kamennou dlažbou opevn ný svah koryta na pravém b ehu

p íliš zasahuje do pr to ného profilu a podemílá se tak ješt  více a sou asn  nahání í ní vodu pod 

jezem k levob ežní stran  toku, kde op t dochází k v tšímu namáhání paty a celého svahu koryta  

a k vytvá ení nátrží krátce pod jezem.

Návrh protipovod ových opat ení

Pro snížení kulmina ních pr tok  a vy ešení protipovod ových opat ení na toku T eb vky 

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. m
3
, resp. celkovým objemem 

cca 13 mil. m
3
. Transformace povod ové vlny a povod ových pr tok  na T eb vce by však m la

i kladný vliv na snížení kulmina ních pr tok  na toku eky Moravy pod soutokem, tj. pod obcí 

Moravi any.

Protipovod ovou ochranu v lokalit  obce Loštice od eky T eb vky lze ešit i zvýšením 

b ehových hran podél toku v zastav ném území pomocí zemních hrází nebo ve stísn ných pom rech

ochrannými betonovými zdmi a zídkami pro dosažení bezpe nostního p evýšení nad hladinou nap .

stoletého pr toku. Tato opat ení s výškou hrází (zídek) cca do 1 m jsou navrhována p edevším na 

levém b ehu eky pod silni ním mostem - nad i pod jezem v celkové délce cca 600 m.

Sou asn  nebo i p ednostn  se jeví jako pot ebné a vhodné rozší ení pr to ného profilu 

koryta t sn  pod jezovým objektem odsunutím pravob ežního opevn ného svahu pro zmírn ní

podemílání strmých svah  a stabilizaci koryta i níže pod jezem, p edevším na levém nárazovém 

b ehu. Délka úpravy pravob ežní ásti koryta se odhaduje na cca 150 m. Pot ebná je rovn ž

rekonstrukce stávajícího jezu.

Pro zlepšení odtokových pom r  a protipovod ových opat ení navrhujeme rovn ž ve spodní 

ásti toku – nad dálnicí rozší ení koryta na konkávním pravém b ehu do polních pozemk , a to 

vytvo ením pr jezdné bermy v délce cca pod úrovní okolního terénu. Výstavbou ochranné hráze na 

pravém b ehu se zabrání vyb ežování vyšších vod do okolního terénu a do p ilehlé zástavby nad 

dálnicí.

Náklady na protipovod ová opat ení

r zná opat ení celkem: ………  19,7 mil. K

poldr na T eb vce nad Lošticemi – odhad: ………  650 mil. K


