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Konice
Stávající stav
Obec Konice leží na toku Ĝíþky Romže, která protéká obcí v úzkém údolí s pomČrnČ strmými
svahy od severozápadu k jihovýchodu. Neupravené koryto protéká nad obcí zalesnČným údolím mezi
železniþní tratí na pravém bĜehu a silniþní komunikací na levém bĜehu, které jsou však situovány ve
svazích vysoko nad vlastním korytem a nejsou tedy povodnČmi ohrožovány. Asi 1,5 km nad obcí byl
na toku Romže vybudován boþní rybník
v lokalitČ zvané Podladinský Mlýn, který
je již zrušen. PĜi horním okraji zástavby
obce se údolí více rozevírá a pomČrnČ
mČlké koryto zde mírnČ meandruje
a protéká pak krátce nad pĜíþnou silnicí
v oplocených zahradách. Vyšší prĤtoky
zde zĜejmČ do luþních pozemkĤ
vybĜežují a záplava dosahuje až
k místní komunikaci a do blízkosti Ĝady
rodinných domĤ na levém bĜehu. Plocha
zahrad bývá zaplavována. Nad silnicí je
tok nasmČrován do koryta na terase pĜi
patČ pravobĜežního svahu údolí, kde
kdysi zĜejmČ toto koryto bývalo
náhonem. TČsnČ nad silnicí pak v místČ bývalého jalového odpadu jsou dnes koryto a bĜehy
v devastovaném stavu, je zde vytvoĜena strž, podemílá se pravý bĜeh a hrozí zde sesuv a vyvrácení
stávajících vzrostlých stromĤ. Vody pĜepadají do sníženého terénu a do pĤvodního koryta níže pod
svahem v prostoru nátoku do vysokého a dostateþnČ kapacitního silniþního mostu o jednom poli.
Pod silniþním mostem upravené a napĜímené koryto protéká pĜi patČ pravostranného svahu
údolí a je lemováno v bĜehových hranách vzrostlými stromy. PĜes koryto jsou na nČkolika místech
osazeny lávky pro pČší a dva
železobetonové mostky, které zĜejmČ
nezmenšují prĤtoþný profil. Podél levého
bĜehu rozšíĜené þásti údolí probíhá
asfaltem zpevnČná cesta, která je
odsazená
od
vlastního
koryta
a umožĖuje pĜístup do zahrádek
a pĜedzahrádek u Ĝady rodinných domkĤ
pĜi patČ levobĜežního svahu údolí. Místy
je koryto mírnČ zanesené štČrkovými
splaveninami a v nČkterých úsecích je ve
svazích bujnČjší travní porost, což pĜíliš
nesnižuje
kapacitu
toku
s vyšším
podélným sklonem, který je zmírnČn
a stabilizován Ĝadou nízkých stupĖĤ
a prahĤ. V dolním konci zástavby je pĜes koryto vybudován nový železobetonový silniþní most
dostateþnČ kapacitní. Krátce nad a pod mostem v rozšíĜeném korytČ jsou patrné nánosy splavenin. Do
toku je vyústČna Ĝada trubních výustí, které nejsou opatĜeny uzávČry.
Dle informací místních obyvatel bydlících podél toku Romže v obci Konice nebyly pĜi
posledních povodních v letech 1997 až 2006 pĜíliš velké problémy s odtokem zvýšených prĤtokĤ
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a záplava údajnČ nedosahovala až do rodinných domĤ. Bylo konstatováno zvýšení hladiny
podzemních vod, které se dostaly až do podsklepených þástí pĜilehlých rodinných domĤ, což nelze u
tokĤ se štČrkovým podložím nikdy
vylouþit.

Návrh protipovodĖových opatĜení
PĜedevším je tĜeba stávající tok proþistit od nánosĤ v celkové délce cca 600 m, opevnit svahy
koryta v zastínČných místech pod vzrostlými stromy a v konkávách tČžkou kamennou dlažbou
v celkové délce cca 300 m. Kanalizaþní a jiné výusti je nutno opatĜit pĜíslušnými uzávČry.
V horním konci bude nutno pĜi okraji luþních pozemkĤ podél cesty pĜi zástavbČ rodinných
domĤ zvýšit terén proti zaplavování zemním valem v délce cca 450 m a krátce nad oplocenými
zahradami smČrovat val (hrázku) do blízkosti koryta Romže.
Krátce nad silniþním mostem na silnici II/366 bude tĜeba na toku vybudovat boþní spádový
stupeĖ, resp. kaskáda stupĖĤ nebo balvanitý skluz s opevnČným vývarem tak, aby se sanoval
porušený svah a nasmČroval proud vody do silniþního profilu. PĜedpokládá se odstranČní stávajících
vzrostlých stromĤ v místČ spádového objektu a silniþního mostu.
Doporuþujeme rovnČž obnovení pĤvodního rybníku v lokalitČ Podladinského Mlýna, pĜípadnČ
výstavbu suchého poldru pro zajištČní transformace povodĖových prĤtokĤ. Odhaduje se výška hráze
cca do 3 m a délka do 200 m.
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Náklady na protipovodĖová opatĜení
úpravy: ……… 9 mil. Kþ
poldr nad obcí: ……… 8,5 mil. Kþ
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