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Brodek u ProstČjova
Stávající stav
Obec Brodek u ProstČjova najdeme jižním smČrem od mČsta ProstČjova v zemČdČlské oblasti
Hané. Kolem obce prochází rychlostní komunikace D46 vedoucí z ProstČjova, pĜes Vyškov do Brna.
Obcí protéká Ĝíþka Brodeþka ve správČ Povodí Moravy, s.p. Do tohoto toku zaúsĢuje pĜi spodním
okraji zástavby na pravém bĜehu Ondratický potok.
Dle informací se místní obþané nepamatují na povodĖové stavy takové, že by byly zaplaveny
rodinné domy v obci vybĜeženými povrchovými vodami. Zaplavovány jsou pomČrnČ þasto zpČtnými
vodami sklepní prostory a snížený terén podél toku prostĜednictvím rĤzných nehrazených
kanalizaþních odpadĤ a odvodĖovacích pĜíkopĤ, které jsou zaústČny do koryta Brodeþky. RovnČž
zvýšené stavy hladin podzemní vody mohou v blízkosti koryta zpĤsobovat ve sklepích rodinných
domĤ urþité problémy se zaplavováním a s podmáþením staveb.
Na dČlícím pilíĜi silniþního mostu dochází k nabalování plovoucích pĜedmČtĤ a ke zmenšování
prĤtoþného profilu mostu. Pod mostem je rozšíĜený profil koryta a dochází zde k ukládání štČrkových
splavenin a ke zvyšování dna koryta.

Návrh protipovodĖových opatĜení
ObdobnČ jako u jiných lokalit je tĜeba osadit na rĤzné trubní odpady zaústČné do koryta
Brodeþky zpČtné klapky a na otevĜených odvodĖovacích pĜíkopech vybudovat objekty se stavítkovými
uzávČry, apod.
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RovnČž je tĜeba provádČt pravidelnou údržbu toku, odtČžovat splaveniny v rozšíĜených Ĝíþních
profilech koryta a mýtit kĜoviny a pĜestárlé stromy. V prĤbČhu povodní je tĜeba neustále odstraĖovat na
mostních pilíĜích zachycené plovoucí pĜedmČty.
Nad obcí Brodek u ProstČjova se nabízí vytvoĜit na toku Brodeþky rybník s retenþním
prostorem nebo suchý poldr v lokalitČ Bažantnice nad místním hĜištČm. PĜedbČžnČ se odhaduje výška
hráze do 3 m s celkovým záchytným objemem cca 200 – 300 tis. m3.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
úpravy v korytČ a na bĜezích: ……… 3,5 mil. Kþ
rybník nebo poldr: ……… 19,5 mil. Kþ
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