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Obce na tocích ZVHS a Les R,s.p.

Niva

Stávající stav

Obcí Niva na Drahanské vrchovin  protéká potok zvaný Bílá voda. Potok pramení pod obcí 

Protivanov a protéká jižním sm rem zalesn ným územím a krátce nad obcí již po polních pozemcích. 

V sou asné dob  je na toku ve výstavb  na soukromých pozemcích malá vodní nádrž, 

pravd podobn  rybník. P ímo na toku je situován odb rný objekt se spodní výpustí a v levob ežním

svahu pak bezpe nostní p eliv ve tvaru ka eního zobáku se spadišt m a s odpadním korytem.

Ve st ední ásti obce je provozován p vodní starý bo ní rybník. Obtokové koryto potoka 

prochází mezi místní zástavbou a bo ní hrází rybníka. Koryto je hust  zarostlé k ovinami, je 

neudržované a nep ístupné. Pravý b eh koryta je ve sníženém terénu upravován a opev ován

vlastníky sousedních pozemk  kulatinou a jinými prvky tak, aby nebyli vyššími vodami zaplavováni. 

Koryto k ížící místní silnici je p eklenuto mostkem dostate né kapacity, avšak konstrukce by 

vyžadovala rekonstrukci. Pod mostkem je koryto m lké a pravd podobn  se vyšší vody rozlévají 

v údolí mezi zástavbou do okolních lu ních pozemk  a p ilehlých zahrad. V elní hrázi je vybudován 

betonový objekt s bezpe nostním p elivem, pod kterým pak pokra uje zaklenuté koryto a k íží místní 

komunikaci. pod silnicí prochází koryto ohrani ené betonovými op rnými zdmi mezi p ilehlou

zástavbou a za ní se zaús uje odpad od rybníka do koryta Bílého potoka.

Kapacitu koryta je t eba ov it po zam ení hydrotechnickými výpo ty. Další cestní mostky se 

jeví jako kapacitní.

Návrh protipovod ových opat ení

S ohledem na výstavbu malé vodní nádrže nad obcí Niva se p edpokládá, že vodní dílo bude 

mít reten ní schopnost takovou, že bude dostate n  transformovat povod ové pr toky a koryto pod 

ním bude dosta ující. Neuvažuje se o dalších protipovod ových opat eních, krom  pro išt ní

vlastního koryta a oprav  (rekonstrukci) objekt  na n m v celém úseku p es obec v délce cca 1,3 km 

jak nad silnicí podél bo ní hráze rybníka, tak i pod silnicí a v míst  p emost ní potoka. Obdobn  je 

t eba ov it funk nost a bezpe nost objekt  na stávajícím bo ním rybníku a opravit okolní b ehy

a rovn ž elní hráz pro zajišt ní proti p elití p i zvýšených p ítocích z okolních polních pozemk .

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem cca: ………  5,6 mil. K
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Rozstání

Stávající stav

Obec Rozstání najdeme jihozápadním sm rem od m sta Prost jov a v oblasti Drahanské 

vrchoviny. K obci byla p ipojena osada Baldovec a spole n  mají 670 obyvatel. Obcí protéká í ka

Bílá voda a jihovýchodn  od obce je na jejím toku vybudován Panský rybník a severovýchodn  Nový 

rybník. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. 

Obdobn  jako v obci Niva protéká í ka Bílá voda i obcí Rozstání níže po toku. Asi 2 km pod 

obcí Otinoves, tj. cca 3,5 km nad obcí Rozstání je na toku vybudována reten ní nádrž a cca 1 km nad 

obcí Rozstání je situován tzv. Panský rybník. P edpokládá se, že stávající vodní díla mají vliv na 

transformaci povod ových pr tok .

Koryto potoka ( í ky) má tvar jednoduchého lichob žníka s ší kou ve dn  cca 5 až 6 m. Ve 

dn  jsou patrné hrubší št rkové splaveniny, takže podélný sklon je z ejm  v tší a p i povodních m že

zvýšenými rychlostmi docházet k erozi stávajících svah  koryta tvo ených zahlin nými št rky. P i

poch zce bylo z ejmé, že zde neposta í opevn ní svah  ohumusováním a zatravn ním. V n kterých 

úsecích je pravob ežní terén snížen a m že zde docházet k zaplavování místní cesty a p ilehlých

stavení. Pod silni ním mostem je rovn ž

terén na pravém b ehu nižší, obytná 

zástavba s hospodá skými objekty  

a oplocením je situována t sn  ke korytu 

a v konkávním b ehu m že docházet 

k erozi b ehu a nátoku vod do okolních 

pozemk .
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Návrh protipovod ových opat ení

V horní ásti obce pod hospodá ským mostkem na místní cest  doporu ujeme stabilizovat 

oba b ehy, p edevším pravý, opevn ním svah  koryta t žkou kamennou dlažbou (rovnaným 

záhozem) až po b ehovou hranu v délce cca 300 m. V úseku kolem areálu prodejny stavebnin bude 

z ejm  t eba zvýšit protipovod ovou ochranu ochrannou zídkou v trase stávajícího plechového 

oplocení v délce cca 100 m. Rovn ž

v úseku nad silni ním mostem bude 

nutno zvýšit b ehovou hranu podél místní 

cesty zemní hrázkou a svah opevnit 

kamennou rovnaninou. Pod silni ním

mostem je nutno konkávní svah opevnit 

t žkou kamennou dlažbou a p ípadn

zvýšit pravý b eh podél stavení proti 

zaplavování kamennou zídkou v trase 

oplocení v délce cca 100 m. V každém 

p ípad  je nutno odstranit z blízkosti 

koryta skládky d evní hmoty tak, aby 

nebyly p i povodních splavovány do toku. 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem cca: ………  4,1 mil. K


