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Doloplazy

Stávající stav

Obec Doloplazy najdeme jižním sm rem od m sta Prost jova. Doloplazy jsou zem d lskou
obcí, jež se rozkládá v oblasti Hané. Sou ástí obce je osada Poli ky a spole n  mají 513 obyvatel. 
Zástavba obce Doloplazy je situována p evážn  na pravém b ehu í ky Brode ky pod obcí 
Dobromilice. U severního okraje obce je vybudovaná nevelká soustava rybník  (3 rybníky) 
umíst ných jako bo ní na levém b ehu Brode ky. Podél rybník  je koryto neupravené a neudržované, 
nebo  protéká po špatn  p ístupných soukromých pozemcích. Krátce pod rybníky – nad silni ní
komunikací je rovn ž koryto stísn né a nep ístupné mezi soukromými zahradami a porostlé v b ezích
hustým ke ovým porostem a vzrostlými stromy. Na pravém b ehu je oplocení pozemk  tvo eno svislou 
kamennou zdí p ímo v b ehové hran  a na pravém b ehu drát ným plotem. Na silnici do osady 
Poli ky je Brode ka p eklenuta železobetonovým mostkem. Pod silnicí pak je koryto podél rodinného 
stavení na pravém b ehu opat eno svislou op rnou zdí s p evýšením nad okolním terénem a dle 
informací vlastník  t chto nemovitostí jsou problémy s nedostate nou kapacitou asté. Odpadní 
kanalizace a zvýšené stavy podzemních vod zde zp sobují zaplavování sklepních prostor. T sn  pod 
ostrým meandrem je koryto Brode ky k íženo železni ní tratí s klenutým kamenným mostem. Asi 150 
m pod tratí dále po toku je ostrý meandr, který zhoršuje odtokové pom ry a levý b eh je siln
podemílán. Na pravém b ehu cca 250 m pod ostrým meandrem je odb r í ních vod do koryta 
náhonu, které je zaúst no do Žele ského potoka a ten pak podtéká železni ní tra  do obce 
Vícem ice.

Návrh protipovod ových opat ení

V první ad  je t eba opat it kanaliza ní a jiné výusti v koryt  Brode ky zp tnými klapkami 
nebo jinými uzáv ry. Dále je nutno pro istit pr to ný profil od hustých k ovin a p estárlých strom .
V úseku pod silni ní komunikací se musí dno zahloubit odstran ním nános , plevel  a k ovin. Zvýšení 
kapacity koryta je možné uskute nit vytvo ením pr kopu koryta (nebo jen pr lehu) na lu ních
pozemcích t sn  pod železni ní tratí. Mírn jším meandrem se zkrátí tok a zvýší podélný sklon, který 
umožní snížení hladin povod ových pr tok . Protipovod ovou ochranu p ilehlé zástavby pod silnicí je 
možno vy ešit i zvýšením op rných zdí na pravém b ehu a ochrannou hrázkou v ostrém meandru nad 
železni ní tratí. 
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Dle poch zky a dle mapového podkladu se rovn ž nabízí vytvo ení suchého poldru v lokalit
Obora nad obcí Doloplazy v úseku nad stávajícími rybníky, tj. pod obcí Dobromilice. Umíst ní poldru 
je podmín no geologickými pom ry. 

Náklady na pot ebná opat ení

bez poldru celkem: ………  7,5 mil. K


