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Drozdov

Stávající stav

Drozdov je malá horská, áste n  rekrea ní obec s 385 obyvateli. Obec najdeme 
severozápadním sm rem od m sta Záb eh a jižním sm rem od m sta Štíty. Drozdov se rozkládá na 
jižním úpatí Michalova vrchu (601 m n.m.), jež je sou ástí Záb ežské vrchoviny a na pravém b ehu
eky B ezná. Drozdovem protéká Drozdovský potok a od okrajových ástí obce se rozprostírají 

malebné lesy. 

í ka B ezná protéká mimo obec Drozdov v bo ním údolí níže pod obcí. P edpokládá se tedy 
dle provedené poch zky, že v obci jsou problémy s odvád ním p edevším srážkových vod z lenitého
terénu s hustou a lenitou zástavbou rodinných dom , domk  a rekrea ních chat a chalup.

Pod obcí je vybudována kanaliza ní istírna, kolem níž protéká rovn ž svodný p íkop pro 
odvád ní srážkových vod z povrchu okolního terénu v obci v trase Drozdovského potoka. Potok je  
u OV pod zemním valem nasypaným p es úzké údolí potoka zatrubn n do profilu cca DN 1000 a na 
povodní stran  vytéká do strmého údolí. Výtoková ást není opevn na a dochází pod výtokem 
k vytvá ení výmol  a strží.  
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Návrh protipovod ových opat ení

V obci Drozdov je nutno provést komplexní úpravu svodných p íkop  a odvod ovacích
za ízení na odvád ní srážkových vod do Drozdovského potoka. Terén je tak lenitý, že opat ení je 
nutno podrobn ji prostudovat a projednat se zástupci obce a správcem toku v samostatné studii.

Pro tuto lokalitu jsou tedy jen orienta n  odhadnuty pot ebné investi ní náklady na vy ešení
odvád ní povrchových vod do toku Drozdovského potoka a na úpravu potoka v obci. 

Náklady na protipovod ová opat ení

odhad: ………  6 mil. K


