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Drahanovice
Stávající stav
Obec Drahanovice leží západním smČrem od mČsta Olomouc v oblasti Drahanské vrchoviny.
Obec se rozkládá mezi dvČma pĜírodními parky a to na severu Terezské údolí a na jihu Velký KosíĜ,
tvoĜené rozlehlými lesy. Obcí protéká potok Zlatá stružka a podél jeho toku je v obci vybudováno
nČkolik vodních ploch. Kolem obce prochází železniþní traĢ na trase Litovel - Kostelec na Hané.
Obcí Drahanovice protéká upravená a pĜímá vodoteþ – potok Zlatá stružka. Nad obcí jsou na
pravém bĜehu pĜi patČ údolního svahu mezi potokem a zalesnČnými svahy soukromé zahrádky a na
levém bĜehu jsou v mírném svahu polní pozemky. Na horním okraji obce je na pravém bĜehu potoka
na místní terase vytvoĜen boþní rybník, který je pod hladinou v celém obvodu opevnČn a utČsnČn
betonovými svislými zdmi, které pĜi patČ strmého svahu pĜi pravé stranČ pĜecházejí v pomČrnČ vysoké
opČrné zdi pod okolní zástavbou rodinných domĤ a zahrádek. Boþní rybník je napájen v rozdČlovacím
betonovém objektu se svislými zdmi pĜes vzdouvací práh a vtok, opatĜený v šíĜce cca 80 cm þeslovou
stČnou a plechovým hradítkem. OtevĜené koryto potoka pak pod nápustným objektem protéká podél
paty vzdušného svahu boþní hráze rybníka a podél oplocení místní zahrady. PĜi patČ vzdušného
svahu krátké þelní hráze rybníka je situován pĜízemní zdČný objekt rodinného domu s hospodáĜskými
místnostmi. Dále po toku Zlatá stružka protéká opČt mezi ploty okolních zahrad a rovnČž níže pod
hlavní silnicí je v zastavČném území a mezi zahradami koryto špatnČ pĜístupné až nepĜístupné.
Dle
informací
získaných
u staršího místního rybáĜe pĜímo
u rybníka, v tomto území velice málo
prší a nepamatuje si velké srážky
a povodĖové situace na toku Zlaté
stružky. V další podrobnČjší studii je
nutno ovČĜit kapacitu stávajícího
upraveného a napĜímeného koryta
potoka a u ýHMU nechat vypracovat
základní hydrologické údaje (N – leté
prĤtoky) pro daný profil v údolí Zlaté
Stružky.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
V úseku podél stávajícího rybníka a rovnČž pod ním je nutno provést proþištČní koryta Zlaté
stružky od nánosĤ splavenin a od kĜovinného porostu v délce cca 1500 m. Z prĤtoþného profilu je
tĜeba rovnČž odstranit pĜekážky tvoĜené pĜíþným oplocením soukromých zahrad a pĜestárlých stromĤ.
V pĜípadČ potĜeby, po pĜepoþtu prĤbČhu hladin, je možné zajistit protipovodĖová opatĜení
podél toku Zlaté stružky v této lokalitČ rovnČž vytvoĜením dalšího boþního rybníka nebo i suchého
poldru pro akumulaci a transformaci povodĖových prĤtokĤ. Ten by mohl být situován v úseku nad obcí
na levém bĜehu, tj. na polních pozemcích, v prostoru mezi potokem a silniþní komunikací. PotĜebu
a efektivnost poldru je nutno ovČĜit podrobnČjší studií.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
úpravy potoka: ……… 3,5 mil. Kþ
boþní poldr (rybník): ……… 8,5 mil. Kþ
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