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MČrovice nad Hanou
Stávající stav
Obec je situovaná níže po toku Ĝíþky Hané cca 2 km od mČsta NČmþice nad Hanou a 1,5 km
obce Vrchoslavice. Nad obcí je do koryta Hané zaústČn zleva Hraniþní potok, z nČhož odboþuje
pĜíkop, který je napojen na Tvorovický potok, jenž obepíná obec po jejím západním obvodu.
Na Tvorovickém potoce je nad zástavbou obce MČrovice nad Hanou vybudována kaskáda
rybníkĤ, která pĜispívá k þásteþné transformaci povodĖové vlny.
Koryto Ĝíþky Hané je sice v blízkosti obce ohrázované, avšak vlivem zpČtného vzdutí zĜejmČ
dochází k nátoku Ĝíþních vod do koryta Hraniþního potoka, do boþního pĜíkopu a následnČ i do
Tvorovického potoka, kde docházelo za povodní roku 1997 rovnČž k podmáþení okolních domkĤ
a k zaplavení sklepních prostor pĜilehlé zástavby.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Vzhledem na stávající koryto Tvorovického potoka, které obepíná západní stranu zástavby
obce a nachází se v inundaþním území Ĝíþky Hané, je možné realizovat ochranu obce pĜed vodami
z Hané pouze pomocí ochranných zídek trasovaných prakticky v trase stávajícího oplocení zástavby
za rodinnými domky. Nutnost ohrázování však je nutno ovČĜit po zamČĜení terénu a objektĤ pĜi obvodu
zástavby a po výpoþtu prĤbČhĤ hladin povodĖových - N – letých prĤtokĤ jak na Ĝíþce Hané, tak i na
Tvorovickém potoce a v inundaþním území.
PĜedbČžnČ se pĜedpokládá vybudování ochranných zídek výšky cca 1 m v trase stávajících
plotĤ a v celkové délce cca 1000 m a vybudování inundaþního mostu mezi potokem a Hanou.
V tomto pĜípadČ by bylo možné odstranit (snížit) stávající levobĜežní ochrannou hráz podél
toku Ĝíþky Hané a poþítat s rozlivy (alespoĖ nad prĤtokem Q20) do celé šíĜky údolní nivy nad silnicí
i pod silnicí. Tím by se opČt pĜispČlo k obnovení retence údolní nivy a k transformaci povodĖových
prĤtokĤ a tedy ke zlepšení a snížení kulminaþních prĤtokĤ na Ĝece MoravČ pod soutokem.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 10,5 mil Kþ
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