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T eština

Stávající stav

Obec T eština leží cca 3 km severovýchodn  od m sta Mohelnice p i úpatí svahu levob ežní
ásti širokého údolí eky Moravy, tj. za stávající odsazenou ochrannou hrází na levém b ehu eky

Moravy. Nedaleko jižního okraje obce se rozprostírají lužní lesy chrán né krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví. Sou ástí obce T eština je malá osada Háj a spole n  mají 350 obyvatel. V osad  Háj je 
památkov  chrán ná vodní elektrárna s obytnou vilou.

V dnešní dob  je obec chrán na proti vodám od eky Moravy z ejm  až na stoletý pr tok 
pom rn  vysokou odsazenou levob ežní hrází, která probíhá od lokality Háj podél pravého b ehu
odvod ovacího p íkopu až k p íjezdové silnici od m sta Mohelnice, kde se navazuje k pravob ežnímu
pilí i silni ního mostu p es Lužní potok. Lužní potok odvádí srážkové vody z rozsáhlého území za 
levob ežní moravní hrází a z levob ežních p ítok  jižním sm rem do í ky Rohelnice a dále pod hlavní 
silnici II/444 s kapacitním železobetonovým mostem do údolí Moravy vedle obce Stavenice.

Dle Studie souboru staveb obnovy retence údolní nivy Mohelnické brázdy, zpracované firmou 
AQUATIS a.s. za spolupráce s Únií pro eku Moravu a s P írodov deckou fakultou Palackého 
univerzity v Olomouci se však p edpokládá ve výhledu, že k p evád ní povod ových pr tok  by se 
m la využívat i v tší ást údolní nivy, a to rovn ž za stávající levob ežní ochrannou hrází. 
P edpokládá se, že vlastního koryta Moravy by se m lo využívat k p evád ní povod ových pr tok  do 
hodnoty cca dvacetileté vody (Q20) a vyšší pr toky by se ízen  odleh ovaly p es sníženou a 
opevn nou ást stávající levob ežní hráze již výše proti toku, v tomto p ípad  pod obcemi Leština a 
Vitošov, do levob ežní ásti údolní nivy s lu ními a polními pozemky. Tato koncepce však p edpokládá
sou asn  dobudování ochranných opat ení pod obcí Leština a kolem obcí Vitošov, Buhoslavice a 
Dubicko.  V návrzích dle zmín né studie se doporu uje sou asn , že na pozemcích za stávajícími 
ochrannými hrázemi by se m lo postupn
m nit hospoda ení a z polních pozemk
by se m ly stát louky a pastviny, 
s dopln ním lužních les  blíže k ece
Morav  a podél místních vodote í.
Odleh ené vody proudící levob ežní
lenitou ástí údolí již od obce Leština by 

se pak m ly vracet do hlavního 
pr to ného profilu eky Moravy mezi 
odsazenými ochrannými hrázemi 
upraveným p elivem p es sníženou ást
levob ežní ochranné hráze t sn  pod obcí 
T eština, tj. nad zavázáním hráze do 
silni ního t lesa u pravob ežního pilí e
silni ního mostu, postaveného p es Lužní 
potok.

Z toho vyplývá, že ur itá ást pr tok  z levob ežní proudnice se bude ješt  pod obcí T eština
odleh ovat prost ednictvím silni ního mostu a koryta Lužního potoka a potoka Rohelnice do 
levob ežního inunda ního území mezi obcemi T eština a Stavenice, odkud budou vody odtékat 
korytem Rohelnice a mostem na silnici Mohelnice – Stavenice a jednak p es silnici za levob ežní
hranou potoka Rohelnice.
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P evážná ást povod ových pr tok  bude pod obcí T eština vzdouvána násypem silni ní
komunikace Mohelnice – T eština a pod silni ní komunikaci se budou dostávat mostními profily 
n kolika stávajících most  mezi pr myslovým podnikem, situovaným t sn  pod silnicí na pravém 
b ehu spojeného odpadu od MVE Mohelnice a potoka Mírovky, a mezi zvýšenou silni ní komunikací u 
k ižovatky (rozdvojení silnice) na obec T eština a obec Stavenice u potoka Rohelnice. 

Návrh protipovod ových opat ení

Snížení a opevn ní hráze v míst  uvažovaného hrázového p elivu na stávající ochranné hrázi 
krátce pod ohbím trasy hráze nedaleko od silnice je zahrnuto do samostatné uvažované stavby, která 
p edstavuje ohrázování celé obce T eština pro ochranu p ed odleh enými a inundovanými vodami 
z eky Moravy – stavba (15). Trasa tzv. sekundární ochranné hráze, která obepíná obec od silnice na 
Dubicko k silnici na Bohuslavice a níže k Lužnímu potoku a k levob ežnímu pilí i na mostu p es potok, 
je z ejmá z p iložené mapky. Od Lužního potoka pak trasa ochranné hráze (ochranné zdi) probíhá 
v trase stávajícího oplocení podél místního p íkopu ve sm ru do svahu údolí Rohelnice. Celková délka 
ochranných hrází kolem obce T eština se odhaduje na 1700 m a celková délka ochranných zdí a 
zídek v trase stávajících oplocení se odhaduje na cca 550 m. V míst  k ížení hrází a zdí s místními 
vodote emi se navrhují stavidlové objekty na ru ní pohon (cca 3 ks). Délka snížené a zpevn né ásti
stávající hráze v míst  p elivu bude cca 200 m. P edpokládá se rovn ž ádné opevn ní mostního 
profilu na toku Lužního potoka u spodního konce obce T eština.
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V další etap  úprav odtokových pom r  – stavba (17) bude možné využívat ástí údolní nivy 
za stávající levob ežní odsazenou ochrannou hrází k áste né akumulaci í ních inundovaných vod 
v území nad stávající silnicí T eština – Bohuslavice až po vybudování p í né hráze p epažující údolí 
mezi T eštinou a levob ežní hrází Moravy v trase soub žné se zmín nou silnicí. Tato hráz by tvo ila
tzv. bo ní pr to ný poldr, který by ješt  více sloužil k transformaci povod ových vln a pr tok  nad Q20.

Náklady na protipovod ová opat ení

PPO celkem: ………  48 mil. K

poldr nad obcí: ………  35,5 mil. K


