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Oblast Povodí Dyje

Obce na tocích Povodí Moravy,s. p.

Mostkovice

Stávající stav

Koryto í ky Hlou ely v obci Mostkovice, tj. t sn  pod údolní nádrží Plumlov je prakticky v celé 

délce upravené a jeví se jako dostate n  kapacitní a stabilní. S ohledem na vyrovnané a v tšinou

nízké pr toky pod p ehradní hrází je umožn n r st vodních a jiných travin a náletových k ovin v m lké

vod  a v pr to ném profilu pom rn  širokého koryta Hlou ely. Bujn jší r st vegetace v koryt  je 

patrný v rozší eném koryt  pod jezovým objektem (cca 300 m pod p ehradní hrází) a rovn ž v úsecích 

nad a pod silni ními mosty, u nichž se rovn ž koryto více rozši uje.

Kapacitu koryta pod údolní nádrží je t eba srovnat po p em ení p í ných profil  a po 

zpracování hydrotechnických výpo t  v další podrobn jší studii s ohledem na aktuální manipula ní

ád, resp. na nejnov jší hydrologické údaje k N – letým pr tok m.

Pravd podobn  nejv tší 

problémy vznikají již p i zvýšených 

vodních stavech v okolní zástavb

z d vod  nehrazených trubních a jiných 

odpad  zaúst ných do koryta Hlou ely,

jimiž se dostává až do zástavby zp tná

voda z koryta toku.
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Návrh protipovod ových opat ení

Zvýšení stupn  protipovod ové ochrany lze dosáhnout ob asným pro išt ním stávajícího 

upraveného koryta od vzrostlé vegetace ve dn  koryta na usazených nánosech v rozší ených ástech

koryta nad a pod silni ními mosty a p i b ezích koryta. Provád t tedy b žnou údržbu koryta.

V n kterých místech, p edevším na konkávních b ezích, je nutno opravit a doplnit opevn ní

svah  koryta.  

Pro zabrán ní vtékání í ních vod do stávajících trubních odpad  a do okolní zástavby je 

t eba na stávajících výustech osadit zp tné klapky nebo hradící stavítka. V mnoha p ípadech bude 

nutno ješt  zajistit umožn ní p e erpávání vnit ních vod do koryta Hlou ely p i zahrazených výustech 

a tedy p i zvýšených vodních stavech. 

Náklady na protipovod ová opat ení

p edb žn  celkem cca: ………  6,3 mil. K


