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Brodek u Prost jova

Stávající stav

Obec Brodek u Prost jova najdeme jižním sm rem od m sta Prost jova v zem d lské oblasti 

Hané. Kolem obce prochází rychlostní komunikace D46 vedoucí z Prost jova, p es Vyškov do Brna. 

Obcí protéká í ka Brode ka ve správ  Povodí Moravy, s.p. Do tohoto toku zaús uje p i spodním 

okraji zástavby na pravém b ehu Ondratický potok.

Dle informací se místní ob ané nepamatují na povod ové stavy takové, že by byly zaplaveny 

rodinné domy v obci vyb eženými povrchovými vodami. Zaplavovány jsou pom rn asto zp tnými 

vodami sklepní prostory a snížený terén podél toku prost ednictvím r zných nehrazených 

kanaliza ních odpad  a odvod ovacích p íkop , které jsou zaúst ny do koryta Brode ky. Rovn ž

zvýšené stavy hladin podzemní vody mohou v blízkosti koryta zp sobovat ve sklepích rodinných 

dom  ur ité problémy se zaplavováním a s podmá ením staveb.

Na d lícím pilí i silni ního mostu dochází k nabalování plovoucích p edm t  a ke zmenšování 

pr to ného profilu mostu. Pod mostem je rozší ený profil koryta a dochází zde k ukládání št rkových 

splavenin a ke zvyšování dna koryta. 

Návrh protipovod ových opat ení

Obdobn  jako u jiných lokalit je t eba osadit na r zné trubní odpady zaúst né do koryta 

Brode ky zp tné klapky a na otev ených odvod ovacích p íkopech vybudovat objekty se stavítkovými 

uzáv ry, apod. 
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Rovn ž je t eba provád t pravidelnou údržbu toku, odt žovat splaveniny v rozší ených í ních

profilech koryta a mýtit k oviny a p estárlé stromy. V pr b hu povodní je t eba neustále odstra ovat na 

mostních pilí ích zachycené plovoucí p edm ty.

Nad obcí Brodek u Prost jova se nabízí vytvo it na toku Brode ky rybník s reten ním

prostorem nebo suchý poldr v lokalit  Bažantnice nad místním h išt m. P edb žn  se odhaduje výška 

hráze do 3 m s celkovým záchytným objemem cca 200 – 300 tis. m
3
.

Náklady na protipovod ová opat ení

úpravy v koryt  a na b ezích: ………  3,5 mil. K
rybník nebo poldr: ………  19,5 mil. K


