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Hrad any - Kobe ice

Stávající stav

Obec leží jižním sm rem od m sta Prost jova v zem d lské oblasti Hané, na toku í ky 

Brode ky, krátce pod obcí Brodek u Prost jova.

Brode ka protéká v obci Kobe ice v mírn  rozší eném údolí v soub hu pod silni ní komunikací 

(na odbo ce z dálnice D46) z Brodku u Prost jova do Nezamyslic, resp. do N m ic nad Hanou.

Neupravený, ale stabilizovaný 

tok je v b ehových hranách doprovázen 

k ovinami a vzrostlými stromy. Na levém 

b ehu pod silnicí se nacházejí lu ní

porosty a pastviny, na pravém b ehu

jsou st ídány polní a lu ní pozemky 

s lesními. Ke korytu p iléhá zástavba 

obce pouze v míst  k ížení se 

zmín nou silni ní komunikací. Silni ní

most je dostate n  kapacitní a široký 

s jedním polem, avšak pod mostním 

objektem dochází k ukládání št rkových 

splavenin a k vytvá ení št rkových lavic, 

které zar stají plevely a k ovinami. Pod 

mostem zástavba rodinných dom

a hospodá ských stavení v b ehových hranách nedovoluje p ístup správce toku ke korytu, které 

prochází mezi soukromými zahradami. Nad silni ním mostem je ostrý meandr, jehož konkávní b eh je 

neustále podemílán a ve sníženém terénu zde dochází k vyb ežování vod do dvora p ilehlého stavení. 

Konvexní b eh je naopak zanášen splaveninami a ty jsou pror stány plevely.

Návrh protipovod ových opat ení

Jedná se p edevším o lokalitu u silni ního mostu. Je t eba v první ad  opevnit pravob ežní

konkávní b eh ve svahu a v pat  svahu koryta kamennou dlažbou do betonu nebo rovnaným t žkým

záhozem s prošt rkováním, vytvo it ochrannou zídku s navázáním na silni ní most a na zvýšený terén 

výše proti toku pro ochranu proti vyb ežování vod do zástavby. Na konvexním levém b ehu nad 
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mostem je t eba ob as odt žit nánosy. Obdobn  je vhodné odt žovat uložené št rkové lavice pod 

silni ním mostem. Proti zaplavování rodinných domk  na obou b ezích pod mostním profilem je t eba

vytvo it ochranné zídky s hrazenými trubními propustmi pro odvád ní srážkových vod z komunikace. 

Nad obcí Kobe ice se nabízí vytvo it na toku Brode ky t sn  pod dálnicí rybník s reten ním

prostorem nebo suchý poldr v lokalit  Louky. P edb žn  se odhaduje výška hráze do 4 m s celkovým 

záchytným objemem cca 300 tis. m
3
.

Náklady na protipovod ová opat ení

PPO: ………  1,5 mil. K

poldr: ………  19,5 mil. K


