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Chromeþ
Stávající stav
Obec Chromeþ leží na pravém bĜehu Ĝeky Moravy v horní þásti Mohelnické brázdy a to níže
po toku Ĝeky Moravy pod Bohutínem. Obec Chromeþ byla bohužel vystavČna v pravobĜežní þásti
inundaþního území a tudíž byla pĤvodnČ þasto zaplavována. V minulém století pak byla vybudována
pod Bohutínem na pravém bĜehu Ĝeky Moravy odsazená ochranná hráz pro ochranu obce Chromeþ,
která se zavazuje do dalšího silniþního náspu na silnici I/11, jenž rovnČž pĜepažuje rozšíĜenou údolní
nivu Ĝeky Moravy tČsnČ nad obcí Chromeþ.
ýást inundovaných vod na pravém bĜehu Moravy nad silnicí do Bohutína pĜelévá tuto silnici
a další þást povodĖových prĤtokĤ pĜetéká pod silnicí pĜes sníženou odsazenou hráz, neboĢ
nedosahuje úrovnČ hladiny stoletého prĤtoku. Odlehþené prĤtoky za ochrannou hrází protékají po
polních pozemcích, þásteþnČ pak protékají inundaþními mostky pod vozovkou na silnici I/11
a þásteþnČ se vzdouvají nad silniþním náspem. PĜi extrémních povodních v roce 1997 se pĜelévaly
inundované vody i pĜes vozovku pĜíþné komunikace a natékaly do zástavby obce.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
V souþasné dobČ se realizuje již stavba protipovodĖových opatĜení na ochranu obce Chromeþ
dle projektu zpracovaného v a.s. AQUATIS. Ochrana zástavby obce je Ĝešena pomocí betonové
ochranné zdi situované nad obcí na návodní stranČ silniþní komunikace I/11. Pod silnicí je pak vedena
trasa ochranných prvkĤ na polních pozemcích podél stávajícího melioraþního pĜíkopu, dle pĜání
vlastníkĤ dotþených pozemkĤ rovnČž pomocí ochranných zídek. PĜedmČtem této stavby je rovnČž
odsunutí zavázání pravobĜežní ochranná hráze do silniþního náspu dále od koryta Ĝeky Moravy až za
menší inundaþní mostek. Pokud by nastaly takové povodĖové stavy, že by vČtší inundaþní most
nestaþil pĜevádČt inundované prĤtoky pod silniþní komunikaci, je poþítáno s tím, že vzduté vody nad
silniþním náspem se budou þásteþnČ pĜelévat jednak pĜes upravený a zpevnČný povrch silniþního
náspu do polních pozemkĤ pod silnicí I/11 mimo zástavbu obce a jednak pĜes sníženou pravobĜežní
hráz zpČt do koryta Ĝeky Moravy nad zmínČnou silnicí.
VnitĜní vody pak budou z obce Chromeþ odvádČny pod silnicí I/11 upraveným melioraþním
pĜíkopem za ochrannou zídkou až níže po toku do koryta Ĝeky Moravy. Inundované vody na pravém
bĜehu Moravy pod obcí by nemČly pod koncem ochranné zídky zasahovat zpČtným vzdutím do spodní
þásti zástavby obce Chromeþ.
V blízkosti obce Chromeþ však je tĜeba doplnit protipovodĖová opatĜení na stávajících
konstrukcích: - zpevnČní pĜelivu pro odlehþování povodĖových prĤtokĤ pĜes stávající pravobĜežní hráz
pod Bohutínem, vytvoĜení nápusti do odstaveného ramene Moravy na PB (pevný pĜeliv), zvýšení
hráze nad vtokem do náhonu na MVE Chromeþ na LB, doplnČní vegetaþního doprovodu - viz popis
pro lokalitu Bohutín – Chromeþ.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
Stavba již byla v závČru roku 2006 dokonþena, proto se již neuvádí investiþní náklady.
DoplnČní PPO nad obcí Chromeþ – viz popis lokality Bohutín – Chromeþ (výše).
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