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NČmþice nad Hanou
Stávající stav
NČmþice nad Hanou jsou nevelké mČsto s 2100 obyvateli a najdeme jej jihovýchodním
smČrem od ProstČjova a na levém bĜehu Ĝíþky Haná. MČstem prochází po severním okraji zástavby
železniþní traĢ ProstČjov - Nezamyslice - Kojetín. U jihovýchodního okraje mČsta jsou vybudovány dvČ
vodní nádrže. V okolí mČsta se rozkládá mírnČ zvlnČná zemČdČlská oblast úrodné Hané.
Asi 300 m jižnČ od okraje zástavby protéká pod mČstem Ĝíþka Haná, do které se zaúsĢuje
zleva krátce pod silnicí þ. II/433 Ĝíþka Brodeþka. Koryto Hané je v nČkterých úsecích ohrázované
a v nČkterých hráze nejsou s ohledem na zvýšený okolní terén s polními pozemky.
Koryta Brodeþky a Hané nad silnicí II/433 nejsou ohrázovaná a jejich kapacita nedosahuje
zĜejmČ hodnot stoletých prĤtokĤ. Z toho vyplývá, že Vyšší prĤtoky se odlehþují z koryta do polních
pozemkĤ na obou bĜezích a vzdouvají se
tak i nízkým silniþním náspem.
Inundované vody vzduté silniþním
tČlesem se pak pĜelévají pĜes silnici
a dostávají se až do zástavby mČsta pĜi
jižním okraji. Korytem ŽlebĤvky, která je
zaústČná na levém bĜehu níže po toku do
Ĝíþky Hané, zasahují vody z Hané
zpČtným vzdutím až dále do zástavby
mČsta. Potok ŽlebĤvka protéká mČstem
podél silnice II/433 od severu k jihu
a proplétá se mezi zástavbou rodinných
domkĤ a pĜes dvorky a zahrádky. Koryto
je úzké a prakticky pro správce toku
nepĜístupné. Dle sdČlení místních
obþanĤ dochází každým rokem k povodĖovým stavĤm, neboĢ koryto je málo kapacitní a navíc hladiny
jsou vzdouvány rĤznými mostky, propustky a oplocením zahrad a dvorkĤ.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Jižní okraj zástavby mČsta je možné ochránit od Ĝíþky Hané a od Brodeþky pomocí odsazené
ochranné zemní hráze, která by byla zavázána nad silnicí II/433 podél zástavby do zvýšeného terénu
u silnice do VícemČĜic a na spodním konci ochrannou hrází probíhající podél silniþního tČlesa od
místního odvodĖovacího pĜíkopu nad Vrchoslavicemi a dále podél oplocení místního prĤmyslového
areálu. Hráz by byla opČt zavázána do zvýšeného terénu pod silnicí do MČrovic nad Hanou. Celková
délka odsazené ochranné zemní hráze se odhaduje cca na 2600 m s výškou nad terénem do 1,5 m.
Výšku odsazené hráze je tĜeba navrhnout s pĜevýšením koruny hráze cca 30 cm nad hladinou
stoletého prĤtoku. V tomto pĜípadČ by se dala odstranit stávající levobĜežní ochranná hráz pro využití
údolní nivy k transformaci povodĖových prĤtokĤ a tedy pro obnovení její retence jak podél mČsta
NČmþice nad Hanou, tak i podél obcí Vrchoslavice a MČrovice nad Hanou.
PonČkud horší situace je se zvládnutím ochrany zástavby mČsta na trase potoka ŽlebĤvky,
v hustČ zastavČném území. ZkapacitnČní koryta by si museli zajišĢovat vlastníci nemovitostí
a pozemkĤ, pĜes která vodní tok protéká, vlastními silami, neboĢ pĜístup správce do zahrádek a dvorkĤ
je problematický.
VariantnČ by bylo možné realizovat výstavbu odlehþovacího koryta ŽlebĤvky mimo zástavbu
obce, odklonem od silnice II/433 nad mČstem do nové trasy probíhající témČĜ v soubČhu se stávajícím
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vzdušným vedením VN. Znamenalo by to nové kĜížení s železniþní tratí a se tĜemi trasami silniþních
komunikací. Pod mČstem by bylo možné navázat nové koryto na stávající.
Odstavená þást koryta v zástavbČ mČsta by byla ponechána k odvádČní srážkových
a odpadních vod z podpovodí do hlavního recipientu.
VariantnČ se dá rovnČž uvažovat o snížení kulminaþních prĤtokĤ zachycením þástí objemĤ
povodĖových vln v suchých poldrech,
výše proti toku. Dle mapových podkladĤ
(map 1:10 000) se nabízí umístČní
suchých poldrĤ, pĜípadnČ stálých
rybníþkĤ s retenþními objemy, ve dvou
lokalitách. První lokalita je Díly ve
skrzdolích a druhá lokalita PadČlky
v zadní hrušce na polních pozemcích
nad
mČstem.
UmístČní
tČchto
záchytných nádrží je tĜeba pĜedem
ovČĜit
posouzením
z hlediska
geologických pomČrĤ tak, aby zde
nedocházelo k sesuvným jevĤm, neboĢ
údolí má pomČrnČ strmé svahy na obou
bĜezích vodního toku.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
ochrana od Hané: ……… 39 - 48 mil. Kþ
odlehþovací obtokové koryto ŽlebĤvky: ……… 16 mil. Kþ
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