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Moravi any

Stávající stav

Obec Moravi any najdeme východním sm rem od m sta Mohelnice a u severozápadního 

okraje chrán né krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Obec se rozkládá v místech kde eka T eb vka 

protékající obcí ústí do eky Moravy. Nedaleko severního okraje obce je rozlehlé Moravi anské jezero, 

vzniklé zatopením bývalé št rkovny a dnes chrán né jako p írodní rezervace. Kolem 

severovýchodního okraje obce prochází železni ní tra  na trase Olomouc - Mohelnice. 

Povode  03-04/2006 

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.
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Obec Mitrovice  

Kolem Mitrovic, tj. obce krátce pod obcí Moravi any v blízkosti toku eky Moravy byla 

zpevn na hráz eky Moravy pytli s pískem, docházelo k p etékání stávající zpevn né komunikace 

probíhající v soub hu s ekou Moravou inundovanými vodami a k natékání vod do prostoru 

k rodinným domk m.

Obec Moravi any je sice v dnešní dob  po zrušení p vodních mostk  a propustk  v drážním 

t lese krátce pod jezery št rkovišt  pom rn  chrán na proti povod ovým pr tok m z eky Moravy, 

které nastoupají prakticky jen zp tným vzdutím korytem eky T eb vky, avšak obec je p edevším

zaplavována ze západní strany, tj. od eky T eb vky. Krátce nad obcí Moravi any je na pravém b ehu

T eb vky vybudováno odleh ovací rameno se stavidlovým objektem, které míjí jižní obrys zástavby 

obce, k íží silnici na trase Moravi any – Doubravice – Mitrovice a zaús uje se do koryta p vodního

ramene T eb vky a odpadu od MVE z obce Doubravice a dále pak až do koryta Moravy níže pod obcí 

Doubravice. eka T eb vka není v úseku nad obcí, tj. pod rychlostní silnicí R35, ohrázována až na 

stoletý pr tok, takže i po otev ení stavidel na odleh ovacím rameni se do obce Moravi any dostává 

takové množství vody i inundované z okolních pozemk , že p ilehlá ást zástavby obce nad železni ní

tratí je vodami zaplavována.

Návrh protipovod ových opat ení

Pro protipovod ovou ochranu obce Moravi any bude nutno v tomto spodním konci tzv. 

Mohelnické brázdy realizovat i protipovod ová opat ení na toku eky T eb vky v rámci samostatné 

stavby (19). Pro zabrán ní nátoku povod ových vod do zástavby obce je t eba i na hlavním koryt

T eb vky vybudovat: omezovací objekt (tabulový uzáv r ší ky cca 10 m) a ochrannou hráz (val) nad 

obcí Moravi any v délce cca 550 m na levém b ehu v míst  rozdvojení koryta T eb vky, dále pak 

levob ežní hráz na odleh ovacím rameni (pravém rameni T eb vky) v úseku mezi omezovacím 

objektem a silnicí do obce Doubravice – v délce cca 400 m, ochrannou zídku na levém b ehu

odleh ovacího ramene za silnicí podél oplocení stávajícího pr myslového areálu v délce cca 500 m, 

ochrannou hrázku podél stávajícího oplocení spodní ásti zástavby obce mezi odleh ovacím

ramenem a p vodním korytem eky T eb vky v délce cca 400 m. Na hlavním (starém) toku je nutno  

u drážního t lesa vybudovat další podobný - tabulový objekt pro zabrán ní nátoku povod ových vod 

zp tným vzdutím do zástavby obce. 

Výpo tem pr b hu hladin povod ových pr tok  ve výustní ásti toku a na soutoku obou ek

(p i stoletém pr toku) a zam ením okraje zástavby obce Doubravice ze strany od eky T eb vky 

bude nutno prov it nutnost ohrázování okraje zástavby obce Doubravice ze severozápadní strany – 

od inunda ního území T eb vky.  

Rovn ž tak spodní ást obce Mitrovice bude nutno z ejm  bezpe n ji ochránit zvýšením 

stávajících ochranných odsazených hrázek a hrází ze strany pravob ežního inunda ního území 

v širokém údolí eky Moravy v horním konci Litovelského Pomoraví. 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  76 mil. K



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_4.doc strana 98



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_4.doc strana 99


