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Základní údaje o toku:

Správce toku:
Povodí Moravy, a.s. Brno,

závod Morava, Olomouc

Hydrologické údaje:
1 prùmìrný sklon dna je 6,04 %

2 celkový spád od hrany výtokového
potrubí z pøehrady po soutok s Romží

èiní 60 m
3 prùmìrná teplota vody pod
pøehradou se pohybuje okolo 9,1 °C
4 prùmìrná teplota vzduchu dosahuje
asi 7,2 °C
5 prùmìrný prùtok Qa = 0,53 m3/s
6 maximální neškodný prùtok korytem
je 12,0 m3/s

Døíve zde bìžnì rostoucí teplomilné rostliny byly nahrazeny 
plevelnými a rumištními druhy, napø. kopøivou dvoudomou 
nebo mìrnicí èernou. Spolu s bylinnými vetøelci ze zahrádek, 
napø. sluneènicí topinambur, netýkavkou žláznatou
a zlatobýlem kanadským musí být potlaèováni pøedevším 
èetnìjším kosením.

V biokoridoru Hlouèela se setkáme i s dalšími 
negativními vlivy. Jsou to kolonie garáží a zahrádek, èasto 
nevzhledné ploty zasahující témìø k øíèce, nelegální nebo 
architektonicky nevhodné stavby, komposty ze zahrádek 
navršené v tìsné blízkosti toku a pøedevším èerné skládky.

Biokoridor i samotná øíèka Hlouèela má bezesporu øadu 
významných ekologických a estetických funkcí. K nim patøí 
pøedevším funkce bariéry a filtru, to hlavnì v èásti, kdy 
koryto øeky prochází okrajem mìstské zástavby. Zde filtr 
zabezpeèuje èištìní mas 
vzduchu od zplodin a prachu
v ovzduší. Významnou roli 
hraje také protihluková
a vìtrolamová bariéra .  
Dalším nepostradatelným 
k l adem j e  z abezpeèen í  
pøirozeného zdroje populace 
organismù. Nedocenitelná je 
es te t ická funkce tohoto 
jedineèného pøírodního celku. 
Díky tomu hojnì vyhledávají 
tuto oblast obyvatelé Prostìjova a využívají ji k vycházkám, 
rekreaènímu i výkonnostnímu bìhu, sportovnímu rybaøení, 
venèení psù, cyklistice, projížïkám na koni a pøíležitostnì
ke kanoistice. 

Každý obèan mìsta Prostìjova jistì navštívil, navštìvuje, 
popøípadì navštíví tuto jedinou pøirozenou živou pøírodu
v blízkém okolí. Nepochybnì by mìl být rád, že nìco tak 
samozøejmì obyèejného jako je Hlouèela ještì existuje! Jak 
dlouho však?! Kvalitní životní prostøedí, jehož jsme souèástí, 
by mìlo být jednou z priorit nás všech. Jediný, kdo do tohoto 
prostøedí zasahuje vìdomì, je právì èlovìk. Záleží jenom
na nás, jestli se pøidáme k tìm, kteøí sem vyvážejí odpadky 
nebo se zde budeme chovat ohleduplnì a s úctou ke všem 
„živáèkùm“. Každý z nás mùže podle svých schopností
a možností pøispìt k tomu, aby tento krásný kousek pøírody 
zùstal zachován.

BIO koridor
Hlouèela



Øíèka Hlouèela, s ní související fauna a flóra. To vše
v jednom dokonalém pøirozeném systému. Jedním slovem 
biokoridor. 

Biokoridorem rozumíme souvislý pás vegetace odlišné
od okolí, který umožòuje migraci živoèichù a rostlin. 
Biokoridor Hlouèela je tvoøen øíèkou Hlouèelou, jejími 
meandry, øíèními štìrkovými terasami, bøehovým
a doprovodným porostem, nìkolika loukami a hustou sítí 
pìšin.

Pramen øíèky Hlouèely, která se døíve v horním toku 
nazývala Okluka, se nachází v oblasti Drahanské vrchoviny 
severnì od obce Buková. Zde má øíèka charakter bystøiny
a protéká pøevážnì zalesnìným územím jihovýchodním 
smìrem. Hlouèela míjí Lipovou, protéká Oklukami
a okrajem vojenského újezdu u Stínavy, za Hamerskými 
rybníky pokraèuje  pøes  Žárovice a  Sobìsuky
k Podhradskému rybníku. Z nìj se pak dostává
do Plumlovské údolní nádrže. Z pøehrady pokraèuje Hlouèela 
Mostkovicemi k Prostìjovu. Od pramene po soutok bychom 
celkem namìøili zhruba 39 km.
 

Pokud budeme dále mluvit o biokoridoru Hlouèela, 
myslíme tím úsek od výpusti z Plumlovské pøehrady po její 
soutok s øíèkou Romže. Jeho délka je 9,6 km. Hlouèela 
protéká Mostkovicemi, hned na zaèátku obce z ní nad jezem 
odboèuje Mlýnský náhon. Dále teèe 
zemìdìlskou oblastí, pokraèuje okrajovou 
mìstskou zástavbou Prostìjova a za 
mìstem ústí do Romže. Neregulovaná øíèka 
(až na výjimky v obci Mostkovice) 
pøirozenì meandruje v asi 50 m širokém 
pásu sníženém oproti okolnímu terénu.
V pøípadì velkých prùtokù se mùže voda 
v øíèce beze škod rozlít a vsakováním se 
doplní zásoby podzemní vody. Èetné 
meandry se støídají s úseky mìlèin
a hlubších tùní. 

Je až k nevíøe, že i když Hlouèela 
protéká zemìdìlsky zatíženou, obydlenou 
èi zastavìnou oblastí, je zaøazena do
I. stupnì èistoty vody. Pøirozené široké 
štìrkové øeèištì dobøe napomáhá 
samoèisticím schopnostem øíèky, takže její 
kvalita je natolik dobrá, že tu bylo dokonce 
vyhlášeno pstruhové pásmo. Proto je zde 

možné spatøit také vodní živoèichy, kteøí jsou velmi nároèní 
na èistotu vody a pomìrnì citlivì reagují na jakoukoliv její 
zmìnu.  Jsou to napø. støevle potoèní, rak øíèní, apod.

Mezi ryby, se kterými se mùžeme v Hlouèele setkat, patøí 
pstruh obecný potoèní, hrouzek obecný, jelec tlouš�, møenka 
mramorovaná, okoun øíèní, úhoø øíèní, lipan podhorní, cejn 
velký aj. Druhová skladba zastoupených ryb je ovlivnìna 
jejich únikem z Plumlovské pøehrady a umìlým 
vysazováním do øíèky.

Biokoridor Hlouèela je 
domovem asi 40 druhù ptákù. 
Výskyt vzácného ledòáèka 
øíèního, který je nároèný na 
kvalitní a èisté prostøedí, nám 
opìt dokazuje, že životní 
podmínky v biokoridoru 
Hlouèela se neustále zlepšují. 
Dalšími ptaèími obyvateli 
jsou napø. silnì ohrožený 
lejsek šedý (zde pøekvapivì 
ho jný) ,  �uhýk  obecný ,  
zvonohlík zahradní, pìnkava 
obecná, stehlík obecný, pìnice 
èernohlavá, kos èerný, drozd 
zpìvný, konipas bílý a horský, 
kalous ušatý, žluna zelená, skorec vodní, strakapoud velký, 

èervenka obecná, brhlík lesní, budníèek 
menší, sedmihlásek hajní, žluva hajní, 
hrdlièka domácí, sýkora koòadra, vrabec 
domácí, špaèek obecný. 
Dalšími živoèichy, jež je možné tu ještì 
spatøit, jsou napøíklad skokan zelený, 
skokan hnìdý, užovka obojková, veverka 
obecná, zajíc polní,  králík divoký, myšice 
lesní, kuna skalní, rejsek, srnec obecný, 
ondatra nebo netopýr vodní. 

Neménì významnou roli zastávají 
døeviny, které jsou podél toku rozmanitì 
druhovì zastoupeny. Velice kvalitní 
bøehové porosty podél toku jsou tvoøené 
hlavnì olšinami. Mezi nì jsou vtroušeny 
pøedevším vrba køehká a bílá, jasan ztepilý,  
javory mléè, klen a babyka, habr obecný, 
lípa srdèitá a širolistá, duby, støemcha 
obecná a tøešeò ptaèí. Je naší pýchou, že se 
tu vyskytují tøi druhy jilmu: jilm horský, 

jilm vaz a jilm polní. Z keøù 
t u  n a j d e m e  b r s l e n  
evropský, krušinu olšovou, 
ptaèí zob obecný, hlohy, 
rùži šípkovou, bez èerný, 
chmel otáèivý,  svídu 
krvavou, slivoò trnku, vrbu 
t r o j m u ž n o u  a  v r b u  
èervenici. Tyto døeviny 
vy tvá øe j í  eko log icky  
stabilní porosty s rùzným 
výškovým a prostorovým 
uspoøádáním. 

V  b i o k o r i d o r u  s e  
vyskytují bohužel také 
cizorodé druhy - pøirozenì 
z náletù nebo v minulosti 
neuváženì  vysazené :  
jírovec maïal, oøešák 
královský, topol èerný. 
Další nepùvodní druhy 
mají navíc tendenci se 
rozrùstat a narušovat 
pøirozenìjší porosty, napø. 
t rnovn ík  aká t ,  j avor  
jasanolistý, kustovnice cizí. 
Nevhodný je také topol 
kanadský, který velmi 
rychle roste, ale také velmi 
rychle stárne a ohrožuje své 
okolí pádem vìtví i celých 
kmenù. Pokud takové 
døeviny narušují funkce
a rovnováhu v biokoridoru, 
mìly by být postupnì 
vytlaèovány rozumným 
kácením a nahrazovány 
pùvodními druhy. Naším 
c í l e m  j e  d o s a ž e n í  
smíšeného rùznovìkého 
porostu domácích døevin.

Bylinné patro je silnì 
o v l i v n ì n o  v n o s e m  
n a d b y t e è n ý c h  ž i v i n
z okolní zemìdìlské pùdy, 
popø. vlivem venèení psù. 


