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Lešany

Stávající stav

Obec Lešany leží severozápadním sm rem asi 6 km od m sta Prost jova v blízkosti obce 

Kostelec na Hané. Obcí Lešany protéká od severozápadu k jihovýchodu Lešanský potok, který se asi 

po 3 km zaús uje do toku í ky Romže.  

Potok pramení ve svažitém terénu nad obcí Lešany na zem d lských pozemcích  

a p i severním okraji obce protéká podél oplocených zahrad u místní zástavby. Po levém b ehu koryta 

lichob žníkového tvaru prochází místní polní cesta. Svahy koryta jsou zatravn ny a udržovány, avšak 

krátce nad zaúst ním pravob ežního p ítoku u místní silnice na Zd tín jsou patrné ve dn

a ve spodních ástech svah  nánosy, které zar stají travinami a snižují kapacitu toku. Nánosy jsou 

patrné i níže po toku pod soutokem a pod silni ním mostkem, který se jeví jako málo kapacitní. 

Zvýšené pr toky se pravd podobn  nad mostkem vzdouvají a vody p etékají p es silni ní komunikaci 

a do zástavby pod silnicí na levém b ehu se sníženým terénem.

Nekapacitní je z ejm  i cestní nízký mostek na pravostranném p ítoku v míst  p emost ní na 

silnici na Zd tín.



Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_8.doc strana 207

Návrh protipovod ových opat ení

Prvo adým opat ením bude 

v této lokalit  pro išt ní a zahloubení 

koryta Lešanského potoka v delším 

úseku, cca 500 m pod silni ním

mostkem a v délce cca 300 m nad 

silni ním mostkem. Dno potoka by bylo 

vhodné v pro išt ném úseku opevnit 

betonovou žlabovkou pro zvýšení 

pr to nosti koryta a pro umožn ní

opakovaného pro išt ní. V p ípad

nedostate ného zvýšení kapacity 

mostku bude nutno tento rekonstruovat 

a vozovku silnice zvýšit s úpravou 

nájezdových ramp.

Obdobn  i koryto pod a nad silni ním mostkem na pravob ežním p ítoku do Lešanského 

potoka bude nutno pro istit a zahloubit v délce cca 200 m. 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  3,5 mil. K


