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Vícem ice

Stávající stav

Obec Vícem ice leží jižním sm rem od m sta Prost jov, v zem d lské oblasti Hané. 
Vícem ice jsou v tší obcí s 520 obyvateli. Obec se rozkládá na levém b ehu í ky Brode ky, která asi 
2 km pod obcí zaús uje do eky Hané v údolí mezi obcí Mo ice a m stem N m ice na Hané. Koryto 
Brode ky pod obcí Vícem ice je prakticky upravené a neohrázované, takže vyšší pr toky se 
odleh ují do polních pozemk  na obou b ezích, p edevším však na levém b ehu, kde natékají až do 
sníženého terénu nad m stem N m ice nad Hanou k západnímu okraji zástavby.

V obci Vícem ice nebyly dle informací od místních ob an  zaznamenány povod ové stavy 
zp sobené povrchovými vodami z Brode ky, avšak p edevším v lokalit  Zahrady nad silnicí do 
N m ic je zástavba rodinných domk  (sklepy a garáže) ohrožována zvýšenými stavy podzemních vod 
a vodami z kanaliza ních odpad .

P i poch zce bylo konstatováno, že místní náhon od Brode ky spojený s Žele ským potokem 
již není v obci Vícem ice využíván k energetickým ú el m. Pod bývalým záme kem je odpadní 
koryto p erušeno a v n kolika úsecích zatrubn no. Náhon je zaúst n do nov  vytvo eného rybníka 
v lokalit  Aleje, tj. mezi Brode kou a náhonem. Odpad od požerákového objektu je zaúst n do nového 
odpadního p íkopu, zaúst ného do koryta Brode ky.  
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Návrh protipovod ových opat ení

Podrobn jší studií je t eba ov it transforma ní ú inek nového rybníka nad obcí Vícem ice na 
povod ové pr toky na toku Brode ky a podle toho up esnit návrh protipovod ových opat ení v této 
obci. P edpokládáme, že bude možné odleh ovat vyšší pr toky p es rybník. Pro tyto ú ely by bylo 
vhodné zvýšit jeho reten ní schopnost zv tšením jeho objemu zahloubením do dna údolí, zvýšením 
elní hráze nad stávající cestou a do ešit bezpe nostní p eliv, v etn  rozší ení a opevn ní odpadního 

koryta pod rybníkem.

Pokud nebude dosta ující kapacita koryta Brode ky (alespo  na Q50), bude t eba vybudovat 
kolem zástavby obce odsazenou ochrannou hráz v délce cca 550 m. P edevším však je nutno osadit 
na stávajících výustech v koryt  Brode ky zp tné klapky a stavítkové uzáv ry v šachtách.  

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  9 mil. K


