
VODNÍ DÍLO NEČÍZ 

 

I když je Nečíz nejzásadnějším vodním dílem Litovle, o jeho vývoji bylo známo překvapivě málo 

informací. V pramenech je Nečíz uváděn od 15. století jako vodoteč (koryto s vodou). K otázkám 

původu nám napovídají výsledky dosavadních archeologických  výzkumů v Litovli. Podle kterých je 

Nečíz přírodní rameno řeky Moravy, avšak výrazně prohloubené a rozšířené.  Břehy Nečízu jsou 

zpevněné lomovým kamenem nebo nkamenem upraveným přitesáváním. Klenby Nečízu jsou 

z podstatné části z lomového kamene, pojeného vápennou maltou s úlomky nevyhašeného vápna. 

Pouze oblouky, u kterých se předpokládalo vyšší zatížené, byly vyzděny z tesaného kamene. 

 

Původně vedly k Nečízu přístupy dva. Dnes je zachován pouze jeden přístup před radnicí, je opatřen 

zábradlím a k vodní hladině vede dvouramenné schodiště. Druhý přístup byl za morovým sloupem. 

Tento byl však uzavřen v roce 1898 a to v době stavebních úprav šenkovního domu (dnešní budova 

Městského klubu). 



 

Některé zdroje uvádí, že Nečíz byl otevřený a zaklenutý až v roce 1856. Toto tvrzení je naopak 

popíráno na základě map stabilního katastru z r. 1834, dále zobrazením Něčízu na situačních plánech 

města z let 1744 a 1817 a na mapě Úsovského panství z let 1620-1630. Podle těchto zdrojů bylo 

rameno řeky Moravy, nyní zvané Nečíz, zaklenuto pod náměstím již v 1. třetině 17. století. 

 

Pro vývoj Nečízu jako vodního díla jsou relevantní některé aspekty z dějin města Litovle. Blízkost vody 

byla totiž nutná nejen pro běžný provoz domácností městských domů, ale také pro celou řadu 

řemeslníků. Vodní síla Nečízu poháněla městský mlýn a papírnu. Nečíz byl jako největší vodoteč 

páteřní linií kanalizace v Litovli, dnes zůstává dešťovou kanalizací. Nečíz byl po staletí zdrojem 

užitkové vody ve městě, využívání jeho vody uvádějí pamětníci ještě pro 20. století. 



Nečíz je dokladem úrovně technického stavitelství v náročných podmínkách, kdy bylo třeba zvládnout 

usazení masivních kamenných konstrukcí na základy do mokra pomocí roštových konstrukcí. Existenci 

ojedinělého vodního útvaru dokladují výsledky provedeného výzkumu.  
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