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Obce na tocích ZVHS a LesĤ ýR,s.p.
Niva
Stávající stav
Obcí Niva na Drahanské vrchovinČ protéká potok zvaný Bílá voda. Potok pramení pod obcí
Protivanov a protéká jižním smČrem zalesnČným územím a krátce nad obcí již po polních pozemcích.
V souþasné dobČ je na toku ve výstavbČ na soukromých pozemcích malá vodní nádrž,
pravdČpodobnČ rybník. PĜímo na toku je situován odbČrný objekt se spodní výpustí a v levobĜežním
svahu pak bezpeþnostní pĜeliv ve tvaru kaþeního zobáku se spadištČm a s odpadním korytem.
Ve stĜední þásti obce je provozován pĤvodní starý boþní rybník. Obtokové koryto potoka
prochází mezi místní zástavbou a boþní hrází rybníka. Koryto je hustČ zarostlé kĜovinami, je
neudržované a nepĜístupné. Pravý bĜeh koryta je ve sníženém terénu upravován a opevĖován
vlastníky sousedních pozemkĤ kulatinou a jinými prvky tak, aby nebyli vyššími vodami zaplavováni.
Koryto kĜížící místní silnici je pĜeklenuto mostkem dostateþné kapacity, avšak konstrukce by
vyžadovala rekonstrukci. Pod mostkem je koryto mČlké a pravdČpodobnČ se vyšší vody rozlévají
v údolí mezi zástavbou do okolních luþních pozemkĤ a pĜilehlých zahrad. V þelní hrázi je vybudován
betonový objekt s bezpeþnostním pĜelivem, pod kterým pak pokraþuje zaklenuté koryto a kĜíží místní
komunikaci. pod silnicí prochází koryto ohraniþené betonovými opČrnými zdmi mezi pĜilehlou
zástavbou a za ní se zaúsĢuje odpad od rybníka do koryta Bílého potoka.
Kapacitu koryta je tĜeba ovČĜit po zamČĜení hydrotechnickými výpoþty. Další cestní mostky se
jeví jako kapacitní.
Návrh protipovodĖových opatĜení
S ohledem na výstavbu malé vodní nádrže nad obcí Niva se pĜedpokládá, že vodní dílo bude
mít retenþní schopnost takovou, že bude dostateþnČ transformovat povodĖové prĤtoky a koryto pod
ním bude dostaþující. Neuvažuje se o dalších protipovodĖových opatĜeních, kromČ proþištČní
vlastního koryta a opravČ (rekonstrukci) objektĤ na nČm v celém úseku pĜes obec v délce cca 1,3 km
jak nad silnicí podél boþní hráze rybníka, tak i pod silnicí a v místČ pĜemostČní potoka. ObdobnČ je
tĜeba ovČĜit funkþnost a bezpeþnost objektĤ na stávajícím boþním rybníku a opravit okolní bĜehy
a rovnČž þelní hráz pro zajištČní proti pĜelití pĜi zvýšených pĜítocích z okolních polních pozemkĤ.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem cca: ……… 5,6 mil. Kþ
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Rozstání
Stávající stav
Obec Rozstání najdeme jihozápadním smČrem od mČsta ProstČjov a v oblasti Drahanské
vrchoviny. K obci byla pĜipojena osada Baldovec a spoleþnČ mají 670 obyvatel. Obcí protéká Ĝíþka
Bílá voda a jihovýchodnČ od obce je na jejím toku vybudován Panský rybník a severovýchodnČ Nový
rybník. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy.
ObdobnČ jako v obci Niva protéká Ĝíþka 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 retenþní nádrž a cca 1 km nad
obcí Rozstání je situován tzv. Panský rybník. PĜedpokládá se, že stávající vodní díla mají vliv na
transformaci povodĖových prĤtokĤ.
Koryto potoka (Ĝíþky) má tvar jednoduchého lichobČžníka s šíĜkou ve dnČ cca 5 až 6 m. Ve
dnČ jsou patrné hrubší štČrkové splaveniny, takže podélný sklon je zĜejmČ vČtší a pĜi povodních mĤže
zvýšenými rychlostmi docházet k erozi stávajících svahĤ koryta tvoĜených zahlinČnými štČrky. PĜi
pochĤzce bylo zĜejmé, že zde nepostaþí opevnČní svahĤ ohumusováním a zatravnČním. V nČkterých
úsecích je pravobĜežní terén snížen a mĤže zde docházet k zaplavování místní cesty a pĜilehlých
stavení. Pod silniþním mostem je rovnČž
terén na pravém bĜehu nižší, obytná
zástavba
s hospodáĜskými
objekty
a oplocením je situována tČsnČ ke korytu
a v konkávním bĜehu mĤže docházet
k erozi bĜehu a nátoku vod do okolních
pozemkĤ.

Copyright © Pöyry Environment a.s.
3_zprava_OL_11.doc

strana 270

Technická zpráva

Studie ochrany pĜed povodnČmi na území Olomouckého kraje
05440

Návrh protipovodĖových opatĜení
V horní þásti obce pod hospodáĜským mostkem na místní cestČ doporuþujeme stabilizovat
oba bĜehy, pĜedevším pravý, opevnČním svahĤ koryta tČžkou kamennou dlažbou (rovnaným
záhozem) až po bĜehovou hranu v délce cca 300 m. V úseku kolem areálu prodejny stavebnin bude
zĜejmČ tĜeba zvýšit protipovodĖovou ochranu ochrannou zídkou v trase stávajícího plechového
oplocení v délce cca 100 m. RovnČž
v úseku nad silniþním mostem bude
nutno zvýšit bĜehovou hranu podél místní
cesty zemní hrázkou a svah opevnit
kamennou rovnaninou. Pod silniþním
mostem je nutno konkávní svah opevnit
tČžkou kamennou dlažbou a pĜípadnČ
zvýšit pravý bĜeh podél stavení proti
zaplavování kamennou zídkou v trase
oplocení v délce cca 100 m. V každém
pĜípadČ je nutno odstranit z blízkosti
koryta skládky dĜevní hmoty tak, aby
nebyly pĜi povodních splavovány do toku.

Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem cca: ……… 4,1 mil. Kþ
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