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Svésedlice

Stávající stav

Obec Svésedlice je malou zem d lskou obcí se 180 obyvateli, jež se rozkládá v chmela ské

oblasti Hané a východním sm rem od m sta Olomouc. Obcí protéká potok Bero ka, na jehož toku je 

vybudován rybník a malá vodní nádrž.

Obec Svésedlice leží jižn  od obce P áslavice v údolí potoka zvaného Bero ka krátce pod 

novou rychlostní silnicí R35 do Lipníka nad Be vou. T sn  nad obcí je na potoku vybudován pr to ný

rybní ek, který má prakticky minimální vliv na transformaci povod ových pr tok . Koryto pod 

rybníkem a v horní ásti zástavby obce má lichob žníkový tvar a je již dost zanesené splaveninami, 

resp. jemnými plaveninami spláchnutými z ejm  z polních pozemk  v úseku pod rybní kem. Obdobn

ve st ední ásti obce, kde je koryto rozší ené mezi svislými op rnými zdmi, se koryto zanáší  

a postupn  zar stá travinami až do prostoru pod posledním silni ním mostkem. Tímto se kapacita 

toku zmenšuje. Pod obcí je již koryto hlubší a ve dn  užší, takže se tolik nezanáší. 
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Návrh protipovod ových opat ení

P edevším je t eba v celém úseku p es obec odt žit z koryta nánosy a tok zkapacitnit 

v celkové délce cca 500 m. Kapacitu koryta a mostk  a lávek na toku je nutno ov it hydrotechnickými 

výpo ty po zam ení p í ných profil . Stávající trubní výust  je nutno opat it uzáv ry.  

Pro snížení povod ových pr tok  i níže po toku se jeví možnost vybudovat v údolí potoka nad 

stávajícím rybní kem, tj. krátce pod rychlostní komunikací suchý poldr.

Náklady na protipovod ová opat ení

pro išt ní koryta: ………  1,6 mil. K

poldr (rybník): ………  8,5 mil. K


