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VícemČĜice
Stávající stav
Obec VícemČĜice leží jižním smČrem od mČsta ProstČjov, v zemČdČlské oblasti Hané.
VícemČĜice jsou vČtší obcí s 520 obyvateli. Obec se rozkládá na levém bĜehu Ĝíþky Brodeþky, která asi
2 km pod obcí zaúsĢuje do Ĝeky Hané v údolí mezi obcí MoĜice a mČstem NČmþice na Hané. Koryto
Brodeþky pod obcí VícemČĜice je prakticky upravené a neohrázované, takže vyšší prĤtoky se
odlehþují do polních pozemkĤ na obou bĜezích, pĜedevším však na levém bĜehu, kde natékají až do
sníženého terénu nad mČstem NČmþice nad Hanou k západnímu okraji zástavby.
V obci VícemČĜice nebyly dle informací od místních obþanĤ zaznamenány povodĖové stavy
zpĤsobené povrchovými vodami z Brodeþky, avšak pĜedevším v lokalitČ Zahrady nad silnicí do
NČmþic je zástavba rodinných domkĤ (sklepy a garáže) ohrožována zvýšenými stavy podzemních vod
a vodami z kanalizaþních odpadĤ.
PĜi pochĤzce bylo konstatováno, že místní náhon od Brodeþky spojený s Želeþským potokem
již není v obci VícemČĜice využíván k energetickým úþelĤm. Pod bývalým zámeþkem je odpadní
koryto pĜerušeno a v nČkolika úsecích zatrubnČno. Náhon je zaústČn do novČ vytvoĜeného rybníka
v lokalitČ Aleje, tj. mezi Brodeþkou a náhonem. Odpad od požerákového objektu je zaústČn do nového
odpadního pĜíkopu, zaústČného do koryta Brodeþky.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
PodrobnČjší studií je tĜeba ovČĜit transformaþní úþinek nového rybníka nad obcí VícemČĜice na
povodĖové prĤtoky na toku Brodeþky a podle toho upĜesnit návrh protipovodĖových opatĜení v této
obci. PĜedpokládáme, že bude možné odlehþovat vyšší prĤtoky pĜes rybník. Pro tyto úþely by bylo
vhodné zvýšit jeho retenþní schopnost zvČtšením jeho objemu zahloubením do dna údolí, zvýšením
þelní hráze nad stávající cestou a doĜešit bezpeþnostní pĜeliv, vþetnČ rozšíĜení a opevnČní odpadního
koryta pod rybníkem.
Pokud nebude dostaþující kapacita koryta Brodeþky (alespoĖ na Q50), bude tĜeba vybudovat
kolem zástavby obce odsazenou ochrannou hráz v délce cca 550 m. PĜedevším však je nutno osadit
na stávajících výustech v korytČ Brodeþky zpČtné klapky a stavítkové uzávČry v šachtách.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 9 mil. Kþ
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