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Slatinice
Stávající stav
Slatinice
jsou
známou
lázeĖskou obcí a najdeme ji západním
smČrem od mČsta Olomouc a pod
východními
vrcholky
Drahanské
vrchoviny. JihozápadnČ od obce se
rozprostírá pĜírodní park Velký KosíĜ
a od jihozápadního okraje obce se
zvedá Malý KosíĜ (316 m.n.m.). Na
území obce vyvČrá nČkolik minerálních
pramenĤ. K obci Slatinice byla pĜipojena
osada Lípy a spoleþnČ s obcí mají 1380
obyvatel.
Obcí Slatinice situované rovnČž pod kopcem KosíĜ severnČ od obce Slatinky protéká malá
vodoteþ – potok Slatinka. V horní þásti nad obcí Slatinice potok protéká úzkým, strmým a zalesnČným
údolím. TČsnČ nad zástavbou obce a nad ulicí do které vyúsĢuje je na otevĜeném pĜíkopu umístČn
betonový jímací objekt pro zachytávání splavenin a plovoucích pĜedmČtĤ – vpust s þeslovými stČnami
z ocelových profilĤ. Od této vpusti pokraþuje vodoteþ potoka v zatrubnČném stavu potrubím profilu cca
DN 1200 mm a DN 500 mm pod povrchem místní lesní cesty a dále pak pod povrchem asfaltované
komunikace podél Ĝady rodinných domĤ. PĜi povodních 1997 a v jarním období 2006 se ucpával vtok
do zatrubnČné þásti a velké vody vybĜežovaly z jímacího objektu do okolního terénu a dále pak
protékaly po povrchu místní komunikace v hloubce 10 až 30 cm. V nČkterých místech voda natékala
vchody a vraty do rodinných domĤ a dvorĤ. Odlehþené povrchové vody z povodí nad obcí, které
nepĜevede zatrubnČná þást a do obce natékají po povrchu komunikace, pĜelévají pĜíþnou hlavní
komunikaci a pod ní natékají do boþních ulic a uliþek a dále do zástavby obce a do areálu místního
funkþního mlýna. Slatinka je zatrubnČna v pomČrnČ sklonitém terénu v délce cca 400 m a vyúsĢuje
krátce pod hlavní silnicí a místní školou do otevĜeného profilu koryta lichobČžníkového tvaru.
Z
výustního objektu s betonovým
svislým þelem vychází vedle hlavní
trouby zatrubnČného potoka ještČ další
dvČ velká potrubí DN 1200 a DN 1000,
která zĜejmČ odvodĖují i jiné þásti
povrchu obce nad hlavní silnicí. OtevĜené
a pĜímé koryto Slatinky dále po toku má
šíĜku ve dnČ cca 0,5 – 1 m, hloubku cca
1 – 1,5 m a v pomČrnČ velkém sklonu
prochází v délce cca 250 m mezi
oplocenými zahrádkami za rodinnými
domy. Oplocení je místy propustné
z drátČného pletiva a z dĜevČných latČk,
místy
jsou
v bĜehových
hraných
ochranné zídky z cihel a z betonu. Koryto
je jinak nepĜístupné a þásteþnČ opevnČné betonovými žlabovkami a polovegetaþními tvárnicemi. Pod
pĜíjezdovou cestou k areálu hĜišĢ potok prochází trubní propustí profilu DN 1500.
Pod obcí koryto Slatinky prochází mezi polními pozemky, pĜíþný profil je lichobČžníkový
s šíĜkou ve dnČ cca 1 m a hloubkou cca 1 až 1,2 m. BĜehové hrany jsou místy osázeny v Ĝadách
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skupinami jehliþnatých stromĤ. Po pravém bĜehu nad a po levém bĜehu pod ýOV prochází v soubČhu
vzdušné vedení VN. Koryto je v pĜímé a v bČžném roce špatnČ pĜístupné – bez soubČžné cesty.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Jímací a vtokový objekt nad
zástavbou pĜi výtoku otevĜeného koryta
na konci lesních pozemkĤ je tĜeba þasto
proþišĢovat a pĜedevším za povodní
odstraĖovat
z þeslí
naplavené
pĜedmČty. Pokud zatrubnČná vodoteþ
nestaþí zvýšené prĤtoky brát, je nutno
se s touto situací smíĜit a ponechat
odtékat povrchové vody po vozovce
silnice. PĜedem a natrvalo je však nutno
upravit prĤtoþný profil po silnici
zpevnČním
vozovky
a
krajnic
a vytvoĜením zvýšených omezovacích
obrubníkĤ podél chodníkĤ i s mobilními
zábranami tak, aby se protékající vody
nedostávaly do rodinných domĤ a nevytváĜely výmoly v komunikaci. RovnČž v místČ pĜelévání hlavní
silnice a pod ní je vhodné pĜipravit zaĜízení a opatĜení (tĜeba i mobilní) usmČrĖující hlavní proud do
otevĜené vodoteþe a zabránit nátok vod do boþních ulic a uliþek. OtevĜené koryto mezi zahrádkami
podél rodinných domĤ je nutno patĜiþnČ opevnit proti vytváĜení výmolĤ a pokud možno oplocení
vytvoĜit nepropustné s možností mobilního nadvýšení nad maximální hladiny.
Pod obcí je možné ponechat vybĜežování a odlehþování povodĖových prĤtokĤ do polních
pozemkĤ. BĜehové hrany by však mČly být pĜístupné a pokud možno dobĜe zatravnČné.
Na toku v lesních pozemcích by bylo vhodné vybudovat pĜíþné pĜehrádky z drátokamenných
košĤ pro zachytávání splavenin a plavenin.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 6,2 mil. Kþ
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