
List opatření
Název opatření ID_OP MO130179

Typ opatření ID_KO

Kód ZSJ ID_VÚ
19268
16870
04174
04620
ID_TOK od km po km
407610100100 0,0 7,1

Poznámka

M128,
M130

Olšinka po ústí do toku Kotojedka,
Kotojedka po ústí do toku Morava

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením
Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Zdounky / ZLK
Zdislavice / ZLK
Honětice / ZLK
Hoštice / ZLK

40765000,
40770000

IZ

85
Rekonstrukce mostů (ks)

Úprava/zrušení spádových objektů (ks) 04/08-12/09
Délka úprav vodního toku (km) Nositel opatření

SOP Olšinka

Návrhový stav
Q5

Tok pramení nad obcí Hoštice a vlévá se do toku Kotojedka v obci Zdounky. Z celkové délky zájmového
úseku je upraveno 2,077 km, zbytek má charakter neupraveného toku s místy nedostatečnou
protipovodňovou ochranou a řízenou retencí, zejm. v obcích Hoštice a Honětice. Koryto toku je místy
zahloubeno a erozní činností dochází k břehovým nátržím, naopak v úsecích menších spádů nivelety
vznikají nánosy, zátarasy a snížení kapacity průtočného profilu. V obci Hoštice je koryto toku nestabilní
a nekapacitní. Účel akce: Nezbytnost a efektivnost vychází z celkové koncepce protipovodňové ochrany
daného území, z nutnosti vlastní realizace protipov. opatř. a zmírnění vodní eroze v povodí. Kapacitně
nevyhovující úsek toku v km 0,000 - 1,000 ve Zdounkách byl upraven v r. 2003 na max. možnou kap.
Q=10 m3.s-1, což plně neodpovídá PPO obce Zdounky na dolním toku.

Název vodního toku / ČHP Správce vodního toku

Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)
Zdroj dat ZVHS
Nositel opatření
Termín realizace

120
26

ZVHS

Stručný popis: Zvýšení ret. schopnosti území (návrh VN Zdislavice v km 3,500, příp. suchých poldrů
př. 08 v km 0,600 - PPO obce Honětice, vytvoření mokřad. systémů).
- úprava odtokových poměrů toku vč. přítoků (zpomalení odtoku vody z povodí, stabiliz.průt.profilů,
příp.zkapacitnění koryta toku).
- Snížení odtoku splavenin.
- Vytvoření kvalitních ekosystémů (vytvoření, popř. doplnění nových břeh.porostů).
- Omezení znečištění vodních toků.

Popis navrhovaného stavu

Popis současného stavu

Olšinka / 4-12-02-110až115

Současný stav

Objem retenčního prostoru (mil m3)

Úroveň protipovodňové ochrany (QN)
Parametry navrhovaného opatření

0,525
Financování, stav přípravy

Počet ochráněných obyvatel
Rozsah ohroženého území (ha)

129 125

Technické údaje opatření

Délka ochranných hrází (km)

Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

Zdroj financování
Celkové náklady (mil. Kč)

100


