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M rovice nad Hanou

Stávající stav

Obec je situovaná níže po toku í ky Hané cca 2 km od m sta N m ice nad Hanou a 1,5 km 

obce Vrchoslavice. Nad obcí je do koryta Hané zaúst n zleva Hrani ní potok, z n hož odbo uje

p íkop, který je napojen na Tvorovický potok, jenž obepíná obec po jejím západním obvodu.

Na Tvorovickém potoce je nad zástavbou obce M rovice nad Hanou vybudována kaskáda 

rybník , která p ispívá k áste né transformaci povod ové vlny. 

Koryto í ky Hané je sice v blízkosti obce ohrázované, avšak vlivem zp tného vzdutí z ejm

dochází k nátoku í ních vod do koryta Hrani ního potoka, do bo ního p íkopu a následn  i do 

Tvorovického potoka, kde docházelo za povodní roku 1997 rovn ž k podmá ení okolních domk

a k zaplavení sklepních prostor p ilehlé zástavby.

Návrh protipovod ových opat ení

Vzhledem na stávající koryto Tvorovického potoka, které obepíná západní stranu zástavby 

obce a nachází se v inunda ním území í ky Hané, je možné realizovat ochranu obce p ed vodami 

z Hané pouze pomocí ochranných zídek trasovaných prakticky v trase stávajícího oplocení zástavby 

za rodinnými domky. Nutnost ohrázování však je nutno ov it po zam ení terénu a objekt  p i obvodu 

zástavby a po výpo tu pr b h  hladin povod ových  - N – letých pr tok  jak na í ce Hané, tak i na 

Tvorovickém potoce a v inunda ním území.

P edb žn  se p edpokládá vybudování ochranných zídek výšky cca 1 m v trase stávajících 

plot  a v celkové délce cca 1000 m a vybudování inunda ního mostu mezi potokem a Hanou. 

V tomto p ípad  by bylo možné odstranit (snížit) stávající levob ežní ochrannou hráz podél 

toku í ky Hané a po ítat s rozlivy (alespo  nad pr tokem Q20) do celé ší ky údolní nivy nad silnicí  

i pod silnicí. Tím by se op t p isp lo k obnovení retence údolní nivy a k transformaci povod ových 

pr tok  a tedy ke zlepšení a snížení kulmina ních pr tok  na ece Morav  pod soutokem.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  10,5 mil K


