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Umístění
Obec Blatnička se nachází ve východním výběžku Jihomoravského kraje,
na hranici s krajem Zlínským, v okrese
Hodonín, ORP Veselí nad Moravou.
Obec leží v podhůří Bílých Karpat,
nejbližší větším městem je Veselí nad
Moravou, vzdálené západně cca 12 km.

Názor starostky obce
„Občané Blatničky si konečně mohou oddechnout od obav z povodní, které je sužovaly několik
desítek let. Zpevněný průleh splnil účel protipovodňového opatření, také ale umožnil přístup
zemědělské techniky do zahrad a výsadbou
sadů se zhodnotil ráz krajiny.“
Jarmila Hrušková

Vyznačení lokality nad ZM 50 — Zdroj: ČÚZK

Navrhovaná protierozní a protipovodňová opatření vycházejí z ukončené
Komplexní pozemkové úpravy – KoPÚ
Blatnička (projektant Ing. Prčíková,
PROGEOS Hodonín, 2007). Všechny
potřebné pozemky jsou v majetku obce
Blatnička.

Stav v únoru 2016 — Zdroj: EKOTOXA s. r. o.

Navržené ochranné prvky u obce Blatnička
Zdroj: ČÚZK
Sedimentační jímka, zpevněný příkop a zachycovací zatravněné
ovocné sady — Zdroj: EKOTOXA s. r. o.
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Příklady dobré praxe

Popis technologie realizace
Navržená opatření jsou situována kolem
polních cest, ve svahu nad intravilánem
obce, v severovýchodní části obce.
V dané lokalitě není žádná vodoteč, průměrný sklon pozemku je 8–10 %.
Jedná se o systém dvou otevřených
příkopů a zpevněného průlehu, které jsou
přes sedimentační jímku zaústěny do potrubí s výustí do toku Svodnice. Součástí
opatření jsou i zatravněné ovocné sady.
Cílem opatření je omezit účinky srážkové
vody přitékající z kopce do obce. Projekt

realizovala společnost Agromeli, s. r. o.,
Brno v období 11/2011–07/2012.

svahů 1 : 1,25, opevněno dlažbou z lomového kamene do výšky 0,5 metru, zbytek
je oset travní směsí.

Základní technický popis

SO 03: Průleh C-2

Stavba sestává z následujících šesti stavebních objektů:

SO 01: Příkop C podél cesty HC5
SO 02: Příkop C podél cesty VC43

Dva otevřené příkopy podél polních
cest v délce 532 metrů. Koryto má tvar
lichoběžníku, šířka dna 0,6 metru, sklony

Koryto zpevněného průlehu má šířku
5 metrů, hloubku 0,25 metru a délku
237 metrů. Na konci je zpevněný sjezd
s lapačem splavenin. Průleh zachytává
vodu ze svahu, slouží zároveň jako vedlejší polní cesta pro pojezd zemědělské
techniky. Je proto zpevněn kloubovou
betonovou zatravňovací dlažbou tloušťky
150 mm s dosetím travní směsí.

SO 04: Sedimentační jímka

Vybudována na konci otevřeného příkopu před jeho zaústěním do zatrubněného
kanálu.

SO 05: Interakční prvky IP39 a IP40

Interakční prvky – zatravněné zachycovací ovocné sady na úpatí svahu, po obou
stranách hlavní polní cesty. Výsadba
švestek, jabloní a hrušní.

SO 06: Příkop C – zatrubnění

Potrubí profilu DN 800 vede dešťovou
vodu od sedimentační jímky přes část
obce do toku Svodnice.

Náklady opatření
Zpevněný průleh slouží i jako vedlejší
polní cesta, ukončen lapačem splavenin
Zdroj: EKOTOXA s. r. o.

Celkové náklady 
4 443 500 Kč
z toho:
— SO 01: Příkop C (0,000–0,308)
1 457 592 Kč
— SO 02: Příkop C (0,307–0,532)
665 015 Kč
— SO 03: Průleh zpevněný 1 227 647 Kč
— SO 04: Sedimentační jímka  489 303 Kč
— SO 05: Interakční prvky – záchytné
sady21 505 Kč
— SO 06: Zatrubněný příkop  582 436 Kč
Všechny ceny bez DPH.

Přínosy opatření

Detail průlehu — Zdroj: EKOTOXA s. r. o.

Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015 je financován z fondu EHP pro období 2009–2014.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

— Stabilizace odtokových poměrů
na svažité lokalitě nad obcí, protipovodňová a protierozní ochrana
— Opatření omezí erozní účinky srážkové
vody ze zemědělských pozemků.
— Zlepšení dopravní přístupnosti pozemků
— O vocné sady působí protierozně
a zároveň zvyšují ekologickou stabilitu
krajiny.

Další informace na www.adaptan.net
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