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Slatinice

Stávající stav

Slatinice jsou známou 

láze skou obcí a najdeme ji západním 

sm rem od m sta Olomouc a pod 

východními vrcholky Drahanské 

vrchoviny. Jihozápadn  od obce se 

rozprostírá p írodní park Velký Kosí

a od jihozápadního okraje obce se 

zvedá Malý Kosí  (316 m.n.m.). Na 

území obce vyv rá n kolik minerálních 

pramen . K obci Slatinice byla p ipojena

osada Lípy a spole n  s obcí mají 1380 

obyvatel.

Obcí Slatinice situované rovn ž pod kopcem Kosí  severn  od obce Slatinky protéká malá 

vodote  – potok Slatinka. V horní ásti nad obcí Slatinice potok protéká úzkým, strmým a zalesn ným

údolím. T sn  nad zástavbou obce a nad ulicí do které vyús uje je na otev eném p íkopu umíst n

betonový jímací objekt pro zachytávání splavenin a plovoucích p edm t  – vpust s eslovými st nami

z ocelových profil . Od této vpusti pokra uje vodote  potoka v zatrubn ném stavu potrubím profilu cca 

DN 1200 mm a DN 500 mm pod povrchem místní lesní cesty a dále pak pod povrchem asfaltované 

komunikace podél ady rodinných dom . P i povodních 1997 a v jarním období 2006 se ucpával vtok 

do zatrubn né ásti a velké vody vyb ežovaly z jímacího objektu do okolního terénu a dále pak 

protékaly po povrchu místní komunikace v hloubce 10 až 30 cm. V n kterých místech voda natékala 

vchody a vraty do rodinných dom  a dvor . Odleh ené povrchové vody z povodí nad obcí, které 

nep evede zatrubn ná ást a do obce natékají po povrchu komunikace, p elévají p í nou hlavní 

komunikaci a pod ní natékají do bo ních ulic a uli ek a dále do zástavby obce a do areálu místního 

funk ního mlýna. Slatinka je zatrubn na v pom rn  sklonitém terénu v délce cca 400 m a vyús uje

krátce pod hlavní silnicí a místní školou do otev eného profilu koryta lichob žníkového tvaru.  

Z  výustního objektu s betonovým 

svislým elem vychází vedle hlavní 

trouby zatrubn ného potoka ješt  další 

dv  velká potrubí DN 1200 a DN 1000, 

která z ejm  odvod ují i jiné ásti

povrchu obce nad hlavní silnicí. Otev ené

a p ímé koryto Slatinky dále po toku má 

ší ku ve dn  cca 0,5 – 1 m, hloubku cca 

1 – 1,5 m a v pom rn  velkém sklonu 

prochází v délce cca 250 m mezi 

oplocenými zahrádkami za rodinnými 

domy. Oplocení je místy propustné 

z drát ného pletiva a z d ev ných lat k, 

místy jsou v b ehových hraných 

ochranné zídky z cihel a z betonu. Koryto 

je jinak nep ístupné a áste n  opevn né betonovými žlabovkami a polovegeta ními tvárnicemi. Pod 

p íjezdovou cestou k areálu h iš  potok prochází trubní propustí profilu DN 1500.

Pod obcí koryto Slatinky prochází mezi polními pozemky, p í ný profil je lichob žníkový 

s ší kou ve dn  cca 1 m a hloubkou cca 1 až 1,2 m. B ehové hrany jsou místy osázeny v adách
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skupinami jehli natých strom . Po pravém b ehu nad a po levém b ehu pod OV prochází v soub hu

vzdušné vedení VN. Koryto je v p ímé a v b žném roce špatn  p ístupné – bez soub žné cesty.  

Návrh protipovod ových opat ení

Jímací a vtokový objekt nad 

zástavbou p i výtoku otev eného koryta 

na konci lesních pozemk  je t eba asto

pro iš ovat a p edevším za povodní 

odstra ovat z eslí naplavené 

p edm ty. Pokud zatrubn ná vodote

nesta í zvýšené pr toky brát, je nutno 

se s touto situací smí it a ponechat 

odtékat povrchové vody po vozovce 

silnice. P edem a natrvalo je však nutno 

upravit pr to ný profil po silnici 

zpevn ním vozovky a krajnic  

a vytvo ením zvýšených omezovacích 

obrubník  podél chodník  i s mobilními 

zábranami tak, aby se protékající vody 

nedostávaly do rodinných dom  a nevytvá ely výmoly v komunikaci. Rovn ž v míst  p elévání hlavní 

silnice a pod ní je vhodné p ipravit za ízení a opat ení (t eba i mobilní) usm r ující hlavní proud do 

otev ené vodote e a zabránit nátok vod do bo ních ulic a uli ek. Otev ené koryto mezi zahrádkami 

podél rodinných dom  je nutno pat i n  opevnit proti vytvá ení výmol  a pokud možno oplocení 

vytvo it nepropustné s možností mobilního nadvýšení nad maximální hladiny.

Pod obcí je možné ponechat vyb ežování a odleh ování povod ových pr tok  do polních 

pozemk . B ehové hrany by však m ly být p ístupné a pokud možno dob e zatravn né.

Na toku v lesních pozemcích by bylo vhodné vybudovat p í né p ehrádky z drátokamenných 

koš  pro zachytávání splavenin a plavenin. 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  6,2 mil. K


