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TĜeština
Stávající stav
Obec TĜeština leží cca 3 km severovýchodnČ od mČsta Mohelnice pĜi úpatí svahu levobĜežní
þásti širokého údolí Ĝeky Moravy, tj. za stávající odsazenou ochrannou hrází na levém bĜehu Ĝeky
Moravy. Nedaleko jižního okraje obce se rozprostírají lužní lesy chránČné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví. Souþástí obce TĜeština je malá osada Háj a spoleþnČ mají 350 obyvatel. V osadČ Háj je
památkovČ chránČná vodní elektrárna s obytnou vilou.
V dnešní dobČ je obec chránČna proti vodám od Ĝeky Moravy zĜejmČ až na stoletý prĤtok
pomČrnČ vysokou odsazenou levobĜežní hrází, která probíhá od lokality Háj podél pravého bĜehu
odvodĖovacího pĜíkopu až k pĜíjezdové silnici od mČsta Mohelnice, kde se navazuje k pravobĜežnímu
pilíĜi silniþního mostu pĜes Lužní potok. Lužní potok odvádí srážkové vody z rozsáhlého území za
levobĜežní moravní hrází a z levobĜežních pĜítokĤ jižním smČrem do Ĝíþky 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 Ĝeku Moravu a s PĜírodovČdeckou fakultou Palackého
univerzity v Olomouci se však pĜedpokládá ve výhledu, že k pĜevádČní povodĖových prĤtokĤ by se
mČla využívat i vČtší þást údolní nivy, a to rovnČž za stávající levobĜežní ochrannou hrází.
PĜedpokládá se, že vlastního koryta Moravy by se mČlo využívat k pĜevádČní povodĖových prĤtokĤ do
hodnoty cca dvacetileté vody (Q20) a vyšší prĤtoky by se ĜízenČ odlehþovaly pĜes sníženou a
opevnČnou þást stávající levobĜežní hráze již výše proti toku, v tomto pĜípadČ pod obcemi Leština a
Vitošov, do levobĜežní þásti údolní nivy s luþními a polními pozemky. Tato koncepce však pĜedpokládá
souþasnČ dobudování ochranných opatĜení pod obcí Leština a kolem obcí Vitošov, Buhoslavice a
Dubicko. V návrzích dle zmínČné studie se doporuþuje souþasnČ, že na pozemcích za stávajícími
ochrannými hrázemi by se mČlo postupnČ
mČnit hospodaĜení a z polních pozemkĤ
by se mČly stát louky a pastviny,
s doplnČním lužních lesĤ blíže k Ĝece
MoravČ a podél místních vodoteþí.
Odlehþené vody proudící levobĜežní
þlenitou þástí údolí již od obce Leština by
se pak mČly vracet do hlavního
prĤtoþného profilu Ĝeky Moravy mezi
odsazenými
ochrannými
hrázemi
upraveným pĜelivem pĜes sníženou þást
levobĜežní ochranné hráze tČsnČ pod obcí
TĜeština, tj. nad zavázáním hráze do
silniþního tČlesa u pravobĜežního pilíĜe
silniþního mostu, postaveného pĜes Lužní
potok.
Z toho vyplývá, že urþitá þást prĤtokĤ z levobĜežní proudnice se bude ještČ pod obcí TĜeština
odlehþovat prostĜednictvím silniþního mostu a koryta Lužního potoka a potoka Rohelnice do
levobĜežního inundaþního území mezi obcemi TĜeština a Stavenice, odkud budou vody odtékat
korytem Rohelnice a mostem na silnici Mohelnice – Stavenice a jednak pĜes silnici za levobĜežní
hranou potoka Rohelnice.
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PĜevážná þást povodĖových prĤtokĤ bude pod obcí TĜeština vzdouvána násypem silniþní
komunikace Mohelnice – TĜeština a pod silniþní komunikaci se budou dostávat mostními profily
nČkolika stávajících mostĤ mezi prĤmyslovým podnikem, situovaným tČsnČ pod silnicí na pravém
bĜehu spojeného odpadu od MVE Mohelnice a potoka Mírovky, a mezi zvýšenou silniþní komunikací u
kĜižovatky (rozdvojení silnice) na obec TĜeština a obec Stavenice u potoka Rohelnice.

Návrh protipovodĖových opatĜení
Snížení a opevnČní hráze v místČ uvažovaného hrázového pĜelivu na stávající ochranné hrázi
krátce pod ohbím trasy hráze nedaleko od silnice je zahrnuto do samostatné uvažované stavby, která
pĜedstavuje ohrázování celé obce TĜeština pro ochranu pĜed odlehþenými a inundovanými vodami
z Ĝeky 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 levobĜežnímu pilíĜi na mostu pĜes potok,
je zĜejmá z pĜiložené mapky. Od Lužního potoka pak trasa ochranné hráze (ochranné zdi) probíhá
v trase stávajícího oplocení podél místního pĜíkopu ve smČru do svahu údolí Rohelnice. Celková délka
ochranných hrází kolem obce TĜeština se odhaduje na 1700 m a celková délka ochranných zdí a
zídek v trase stávajících oplocení se odhaduje na cca 550 m. V místČ kĜížení hrází a zdí s místními
vodoteþemi se navrhují stavidlové objekty na ruþní pohon (cca 3 ks). Délka snížené a zpevnČné þásti
stávající hráze v místČ pĜelivu bude cca 200 m. PĜedpokládá se rovnČž Ĝádné opevnČní mostního
profilu na toku Lužního potoka u spodního konce obce TĜeština.
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V další etapČ úprav odtokových pomČrĤ – stavba (17) bude možné využívat þástí údolní nivy
za stávající levobĜežní odsazenou ochrannou hrází k þásteþné akumulaci Ĝíþních inundovaných vod
v území nad stávající silnicí TĜeština – Bohuslavice až po vybudování pĜíþné hráze pĜepažující údolí
mezi TĜeštinou a levobĜežní hrází Moravy v trase soubČžné se zmínČnou silnicí. Tato hráz by tvoĜila
tzv. boþní prĤtoþný poldr, který by ještČ více sloužil k transformaci povodĖových vln a prĤtokĤ nad Q20.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
PPO celkem: ……… 48 mil. Kþ
poldr nad obcí: ……… 35,5 mil. Kþ
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