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LubČnice
Stávající stav
Obec LubČnici najdeme západním smČrem od mČsta Olomouc a v místech kde mírnČ zvlnČná
oblast Hané pĜechází v Drahanskou vrchovinu.
Obec LubČnice leží na toku Zlaté stružky východnČ od obce Drahanovice. Nad obcí je koryto
potoka na polních pozemcích upravené a napĜímené s pĜíþným profilem tvaru jednoduchého
lichobČžníka. Podél potoka jsou pĜi bĜehových hranách vzrostlé stromy. Koryto je neohrázované
a ve svazích zatravnČné. V horním konci zástavby obce krátce nad silniþní komunikací lichobČžníkový
profil koryta pĜechází do zaklenuté þásti z železobetonových rámových propustí velikosti 150 x 150 cm
a rovnČž pod silniþní propustí pokraþuje otevĜený profil koryta mezi svislými opČrnými zdmi
obloženými lomovým kamenem. Koryto potoka probíhá prakticky pĜes celou obec mezi opČrnými zdmi
a v nČkolika místech je pĜeklenuto železobetonovými lávkami a mostky. Ve dnČ toku jsou patrné
nánosy splavenin, které postupnČ zarĤstají travinami a tím se snižuje kapacita toku. Ve spodním konci
zástavby obce opČt pĜechází obdélníkový profil koryta mezi zdmi do lichobČžníkového tvaru. Kapacitu
koryta je nutno ovČĜit hydrotechnickými výpoþty v další studii.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Koryto Zlatého potoka je udržované a stabilizované nad obcí i v obci a na první pohled se jeví
jako dostateþnČ kapacitní. Pokud se zjistí výpoþtem, že koryto pĜes obec nepĜevede padesátiletý až
stoletý prĤtok, bude tĜeba realizovat protipovodĖová opatĜení. Je zĜejmé, že kapacita
lichobČžníkového koryta nad obcí je nižší, než obdélníkového koryta v obci. Nad obcí vyšší prĤtoky
vybĜežují do okolních polních pozemkĤ, avšak inundované vody se dostávají zadem pĜes polní
pozemky do pĜilehlých zahrad a k soukromým obydlím. Pokud se nedosáhne transformace
povodĖových vln vyšších N – letých prĤtokĤ na toku Zlaté stružky výše proti toku, tj. v pĜípadných
poldrech nad obcí Drahanovice, je možné odvést inundované vody mimo zástavbu obce LubČnice
pomocí ochranných hrází (zemních valĤ) na obou bĜezích potoka, situovaných nad zástavbou kolmo
na tok a protažených dále od toku do polních pozemkĤ, resp. kolem oplocených zahrad podél obce
tak, aby se odlehþené vody vzdálily od okolních zahrad a zástavby pod omezovacím profilem.
Inundované vody by tak obtékaly obec po polních pozemcích a pod obcí by se vracely zpČt do
vlastního koryta Zlaté stružky nebo až do koryta Ĝíþky Blaty. Taková opatĜení však pĜedpokládají
vybudování inundaþních mostkĤ na pĜíþných komunikacích smČĜujících v horní þásti do obce
LubČnice. Nátok povodĖových prĤtokĤ do zaklenuté þásti toku a do koryta s opČrnými zdmi v obci
LubČnice pak lze omezovat pomocí stavidlového objektu situovaného tČsnČ nad obcí v místČ
navázání pĜíþných ochranných hrází.
PĜedbČžnČ se odhaduje délka ochranných hrází (zemních valĤ) výšky do 70 cm cca 600 m.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 6 mil. Kþ
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