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N m ice nad Hanou

Stávající stav

N m ice nad Hanou jsou nevelké m sto s 2100 obyvateli a najdeme jej jihovýchodním 
sm rem od Prost jova a na levém b ehu í ky Haná. M stem prochází po severním okraji zástavby 
železni ní tra  Prost jov - Nezamyslice - Kojetín. U jihovýchodního okraje m sta jsou vybudovány dv
vodní nádrže. V okolí m sta se rozkládá mírn  zvln ná zem d lská oblast úrodné Hané. 

Asi 300 m jižn  od okraje zástavby protéká pod m stem í ka Haná, do které se zaús uje
zleva krátce pod silnicí . II/433 í ka Brode ka. Koryto Hané je v n kterých úsecích ohrázované  
a v n kterých hráze nejsou s ohledem na zvýšený okolní terén s polními pozemky. 

Koryta Brode ky a Hané nad silnicí II/433 nejsou ohrázovaná a jejich kapacita nedosahuje 
z ejm  hodnot stoletých pr tok . Z toho vyplývá, že Vyšší pr toky se odleh ují z koryta do polních 

pozemk  na obou b ezích a vzdouvají se 
tak i nízkým silni ním náspem. 
Inundované vody vzduté silni ním
t lesem se pak p elévají p es silnici  
a dostávají se až do zástavby m sta p i
jižním okraji. Korytem Žleb vky, která je 
zaúst ná na levém b ehu níže po toku do 
í ky Hané, zasahují vody z Hané 

zp tným vzdutím až dále do zástavby 
m sta. Potok Žleb vka protéká m stem 
podél silnice II/433 od severu k jihu  
a proplétá se mezi zástavbou rodinných 
domk  a p es dvorky a zahrádky. Koryto 
je úzké a prakticky pro správce toku 
nep ístupné. Dle sd lení místních 

ob an  dochází každým rokem k povod ovým stav m, nebo  koryto je málo kapacitní a navíc hladiny 
jsou vzdouvány r znými mostky, propustky a oplocením zahrad a dvork .

Návrh protipovod ových opat ení

Jižní okraj zástavby m sta je možné ochránit od í ky Hané a od Brode ky - p i využívání 
inunda ního území k p evád ní ástí 
povod ových pr tok  na obou b ezích
Hané - pomocí odsazené ochranné zemní 
hráze, která by byla zavázána nad silnicí 
II/433 podél zástavby do zvýšeného 
terénu u silnice do Vícem ic a na 
spodním konci ochrannou hrází 
probíhající podél silni ního t lesa od 
místního odvod ovacího p íkopu nad 
Vrchoslavicemi a dále podél oplocení 
místního pr myslového areálu. Hráz by 
byla op t zavázána do zvýšeného terénu 
pod silnicí do M rovic nad Hanou. 
Celková délka odsazené ochranné zemní 
hráze se odhaduje cca na 2600 m 
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s výškou nad terénem do 1,5 m. Výšku odsazené hráze je t eba navrhnout s p evýšením koruny hráze 
cca 30 cm nad hladinou stoletého pr toku. V tomto p ípad  by se dala odstranit stávající levob ežní
ochranná hráz pro využití údolní nivy k transformaci povod ových pr tok  a tedy pro obnovení její 
retence jak podél m sta N m ice nad Hanou, tak i podél obcí Vrchoslavice a M rovice nad Hanou. 

Pon kud horší situace je se zvládnutím ochrany zástavby m sta na trase potoka Žleb vky, 
v hust  zastav ném území. Zkapacitn ní koryta by si museli zajiš ovat vlastníci nemovitostí  
a pozemk , p es která vodní tok protéká, vlastními silami, nebo  p ístup správce do zahrádek a dvork
je problematický.  

Variantn  by bylo možné realizovat p eložku koryta Žleb vky mimo zástavbu obce, odklonem 
od silnice II/433 nad m stem do nové trasy probíhající tém  v soub hu se stávajícím vzdušným 
vedením VN. Znamenalo by to nové k ížení s železni ní tratí a se t emi trasami silni ních komunikací. 
Pod m stem by bylo možné navázat nové koryto na stávající. 

Odstavená ást koryta v zástavb  m sta by byla ponechána k odvád ní srážkových  
a odpadních vod z podpovodí do hlavního recipientu. 

Variantn  se dá rovn ž uvažovat o snížení kulmina ních pr tok  zachycením ástí objem
povod ových vln v suchých poldrech, výše proti toku. Dle mapových podklad  (map 1:10 000) se 
nabízí umíst ní suchých poldr , p ípadn  stálých rybní k  s reten ními objemy, ve dvou lokalitách. 
První lokalita je Díly ve skrzdolích a druhá Pad lky v zadní hrušce na polních pozemcích nad m stem. 
Umíst ní t chto záchytných nádrží je t eba p edem ov it posouzením z hlediska geologických 
pom r  tak, aby zde nedocházelo k sesuvným jev m, nebo  údolí má pom rn  strmé svahy na obou 
b ezích vodního toku.

Lokalitu je nutno prostudovat podrobn ji v samostatné studii po zam ení okraje zástavby  
a po provedení hydrotechnických výpo t  pr b h  hladin na ece Hané.

Náklady na protipovod ová opat ení

opat ení na ochranu od eky Hané – celkem: ………  48 mil. K

s návrhem p eložky koryta potoka Žleb vky: ………  16 mil. K


