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Bohutín - Chrome

Stávající stav

Podhorská obec Bohutín se rozkládá na levém b ehu eky Moravy západním sm rem od 
m sta Šumperk. Rovinatý terén u toku Moravy se prudce zvedá na východ a sever, což je nejjižn jší
ást Brannenské vrchoviny. Niva Moravy pat í do Mohelnické brázdy. V západní ásti katastru je 

vybudována železni ní tra  Šumperk - Hanušovice. Obcí prochází od východu na západ okresní 
silnice z Bludova a pod Hájem se napojuje na státní silnici Ostrava – Hradec Králové.

P i povodni 1997 se voda z Moravy rozlila po celé louce a vystoupala až na úrove  železni ní
trati. P ilehlé louky a pole byly pod vodou a voda postupovala dál do obce. Voda zaplavila školu, 
místní kapli a 31 domácností, nejv tší škody byly zp sobeny v 7 domech. Došlo ke z ícení mostu, 
koleje za p ejezdem z staly po povodni 
asi 1 metr podemleté. 

Obec Bohutín se nachází na 
levém b ehu eky Moravy za železni ní
tratí v horním konci tzv. Mohelnické 
brázdy. Údolní niva je v uvedeném 
profilu p epažena silni ním náspem na 
odbo ce z hlavní silnice I/11, která 
p vodn  vzdouvala inundované vody na 
levém b ehu eky Moravy. V ervenci
roku 1997 byla ást obce zaplavena 
povod ovými pr toky a vodami, které se 
za železni ní tra  dostaly nejprve 
prost ednictvím nehrazených propustk
pod drážním t lesem a následn  pak  
i p elitím p es železni ní svršek.

Krátce po extrémních povodních byl vybudován na p íjezdové silni ní komunikaci do obce 
Bohutín - mezi ekou a tratí D velký inunda ní most o dvou polích. V roce 2005 byl pr to ný profil 
inunda ního mostu ádn  opevn n kamennou dlažbou do betonu v rámci výstavby dalších 
protipovod ových opat ení pro ochranu obce Bohutín. V úseku nad inunda ním mostem byla 
vybudována v soub hu s železni ní tratí nová ochranná ze  v délce cca 60 m a ochranná hráz výšky 

cca 2,5 m nad okolním terénem v délce 
cca 170 m s ší kou v korun  3,5 m, která 
je zavázána výše proti toku do drážního 
t lesa. Dále byly provedeny pom rn
rozsáhlé terénní úpravy celého 
inunda ního území na ploše cca 10 ha, 
zajiš ující bezproblémový odtok 
zvýšených pr tok  z dot eného území.
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Návrh protipovod ových opat ení

Po výstavb  inunda ního mostu a ochranné hráze podél železni ní trati nad mostem u obce 
Bohutín je nejd ležit jší ást protipovod ových opat ení v této lokalit  vy ešena a dodate n  by se 
m la posoudit pot eba uzavírání 
stávajících drážních propustí v úseku 
nad obcí Bohutín a rovn ž pod 
inunda ním mostem s ohledem na 
dosah záplavové áry ke spodní 
ásti zástavby obce Bohutín za 

železni ní tratí. Zbývající opat ení:
zpevn ní ást hráze pro odleh ování
vod do inunda ního území nad 
Chrome  (L = 300 m), dopln ní nápusti 
do odstaveného ramene Moravy (p eliv
L = 30 m), zvýšení hráze nad vtokem do 
náhonu na LB  (L 200 m), výsadba 
d evin pod p elivem a kolem 
odstaveného ramene L = 200 m, 300 m2)

Náklady na další protipovod ová opat ení

celkem: ………  16,5 mil. K


