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Oblast Povodí Dyje
Obce na tocích Povodí Moravy,s. p.
Mostkovice
Stávající stav
Koryto Ĝíþky Hlouþely v obci Mostkovice, tj. tČsnČ pod údolní nádrží Plumlov je prakticky v celé
délce upravené a jeví se jako dostateþnČ kapacitní a stabilní. S ohledem na vyrovnané a vČtšinou
nízké prĤtoky pod pĜehradní hrází je umožnČn rĤst vodních a jiných travin a náletových kĜovin v mČlké
vodČ a v prĤtoþném profilu pomČrnČ širokého koryta Hlouþely. BujnČjší rĤst vegetace v korytČ je
patrný v rozšíĜeném korytČ pod jezovým objektem (cca 300 m pod pĜehradní hrází) a rovnČž v úsecích
nad a pod silniþními mosty, u nichž se rovnČž koryto více rozšiĜuje.
Kapacitu koryta pod údolní nádrží je tĜeba srovnat po pĜemČĜení pĜíþných profilĤ a po
zpracování hydrotechnických výpoþtĤ v další podrobnČjší studii s ohledem na aktuální manipulaþní
Ĝád, resp. na nejnovČjší hydrologické údaje k N – letým prĤtokĤm.
PravdČpodobnČ
nejvČtší
problémy vznikají již pĜi zvýšených
vodních stavech v okolní zástavbČ
z dĤvodĤ nehrazených trubních a jiných
odpadĤ zaústČných do koryta Hlouþely,
jimiž se dostává až do zástavby zpČtná
voda z koryta toku.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Zvýšení stupnČ protipovodĖové ochrany lze dosáhnout obþasným proþištČním stávajícího
upraveného koryta od vzrostlé vegetace ve dnČ koryta na usazených nánosech v rozšíĜených þástech
koryta nad a pod silniþními mosty a pĜi bĜezích koryta. ProvádČt tedy bČžnou údržbu koryta.
V nČkterých místech, pĜedevším na konkávních bĜezích, je nutno opravit a doplnit opevnČní
svahĤ koryta.
Pro zabránČní vtékání Ĝíþních vod do stávajících trubních odpadĤ a do okolní zástavby je
tĜeba na stávajících výustech osadit zpČtné klapky nebo hradící stavítka. V mnoha pĜípadech bude
nutno ještČ zajistit umožnČní pĜeþerpávání vnitĜních vod do koryta Hlouþely pĜi zahrazených výustech
a tedy pĜi zvýšených vodních stavech.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
pĜedbČžnČ celkem cca: ……… 6,3 mil. Kþ
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