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Slatinky
Stávající stav
Obec Slatinky je nevelkou zemČdČlskou obcí s 465 obyvateli a najdeme ji severním smČrem
od mČsta ProstČjov, ve východní þásti pĜírodního parku Velký KošíĜ. Severním smČrem se nad obcí
zvedá Malý KošíĜ (316 m n.m.), jehož stránČ a vrchol jsou chránČny jako pĜírodní rezervace Malý
KošíĜ. Jižním smČrem od obce se rozprostírá ještČ jedna pĜírodní rezervace a to Vápenice.
Obcí Slatinky protéká malá vodoteþ – potok Deštná. V horní þásti toku - nad obcí Slatinky
protéká zalesnČným strmým údolím a pod vykĜížením místní cesty je tok zatrubnČn do profilu DN 800
a pod terénem obtéká kolem místního
rybníþku
s obvodovými
betonovými
zídkami. Nápust do boþního rybníþku je
omezen hradítky a výpust z rybníþku
zpČt do potoka je profilu cca DN 200.
Pod nádrží pĜechází opČt zatrubnČný
profil
do
otevĜeného
koryta
lichobČžníkového tvaru a potok je
trasován mezi oplocenými zahradami
podél Ĝadové zástavby rodinných domĤ
na obou bĜezích. PĜístup ke korytu
o vČtším podélném sklonu v úzkém
prostoru mezi zahrádkami je pouze pro
pČší po pČšince na pravém bĜehu toku.
Koryto
je
vČtšinou
stabilizované
kamenným obložením svahĤ a zatravnČním, dno je zpevnČno kamennou dlažbou a hrubým štČrkem.
Místy však dochází k podemílání svahĤ a k narušování koryta. VČtší þást trasy potoka Deštná je
v obci zaklenuta – zatrubnČna do profilu cca DN 800. Teprve u pĜíþné pĜíjezdové silnice u místní kaple
opČt zaklenutý profil pĜechází v lichobČžníkové koryto opevnČné ve dnČ a ve spodních þástech svahĤ
betonovými melioraþními tvárnicemi. V další þásti cca 100 m pod silnicí je vodoteþ opČt zatrubnČna
v délce cca 40 m. Pod vykĜížením se zástavbou rodinných domĤ pokraþuje otevĜené koryto za
místními zahradami a po polních pozemcích. Pod ostrým meandrem - nad areálem bývalého
zemČdČlského družstva se opČt potok pĜibližuje k zástavbČ rodinných domĤ a protéká za zahradami
v upraveném a napĜímeném korytČ do
údolí s polními pozemky ve smČru
k obci Lípy. MČlké koryto u bývalého
JZD
v dnešní
dobČ
umožĖuje
odlehþování pĜípadných vyšších vod
mimo obec a pĜes areál ZD, který je
situován pĜímo v údolí potoka.
Dle informací místních obþanĤ,
kteĜí bydlí pĜímo u potoka v kritickém
místČ,
nebyla
zástavba
v tomto
prostoru, výše proti toku i níže po toku
v obci povodnČmi v roce 1997 a v roce
2006 zasažena. ÚdajnČ zde extrémní
srážky obyvatelé nepamatují, neboĢ
lokalita leží ve srážkovém stínu kopce
KosíĜ.
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Problematická je však lokalita mimo koryto Deštné, a to ve vedlejším údolí, kde
z pravobĜežních svahĤ se pĜi deštích splavuje zemina z okolních polí a naplavuje se v prostoru
místního hĜištČ a níže po toku i do zahrádek a k rodinným domkĤm.

Návrh opatĜení
Z hlediska odtokových pomČrĤ potoka Deštná údajnČ nejsou dlouhodobČ problémy v obci
Slatinky. PĜesto v této lokalitČ navrhujeme realizovat nČkterá opatĜení na zlepšení protierozních
opatĜení a zlepšení odtokových pomČrĤ a zajištČní protipovodĖových opatĜení.
V horní þásti toku v lesních pozemcích nad obcí Slatinky by bylo vhodné v úžlabí potoka
vybudovat nČkolik pĜíþných prahĤ – pĜepážek pro stabilizaci podélného profilu a pro zachytávání
splavenin a plavenin nad pĜepážkami zhotovenými napĜ. z drátokamenných košĤ a matrací.
PĜedbČžnČ se odhaduje zhotovení cca 6 ks pĜepážek. V úseku mezi zahradami pod místní vodní
nádrží je tĜeba v nČkolika místech opravit a opevnit pĜíþný profil koryta. PĜedbČžnČ se uvažuje úprava
soustavná v délce cca 200 m s opevnČním dna a svahĤ pomocí polovegetaþních tvárnic s otvory
vyplnČnými hrubším drceným kamenivem.
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V úseku pod zatrubnČním je tĜeba poþítat s tím, že vyšší vody z koryta vybĜežují na levý bĜeh
a do údolí s polními pozemky a do areálu místního zemČdČlského družstva.
Dle informací v obci jsou þastČjší problémy pĜi zvýšených srážkách s odtokem povrchových
vod z polních pozemkĤ podél pĜíjezdové silnice od obce TĜebþín. Srážkové vody stékají ze svahĤ na
vozovku silnice a po ní pak z kopce do prostoru kolem místní kaple, kde nestaþí vtékat do dešĢové
kanalizace a do koryta potoka Deštná a dostávají se až do pĜilehlé obytné zástavby ve sníženém
terénu pod místními komunikacemi. Je tĜeba tedy vybudovat nebo obnovit podél vozovky na obou
stranách silniþní svodné pĜíkopy v délce cca 300 m a ty zaústit do koryta potoka u kaple.
Problémy se splachy pĤdy ze zemČdČlských pozemkĤ v lokalitČ vedlejšího údolí by se vyĜešily
po zatravnČní zemČdČlských pozemkĤ a pĜemČnou rolí na louky a pastviny ve svažitém terénu
a vytvoĜením svodného pĜíkopu s pĜíþnými pĜehrádkami a lapaþi splavenin. Svodné pĜíkopy a trubní
propusti je nutno zaústit do koryta Deštné ve spodní þásti obce.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 7,3 mil. Kþ
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