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Chrome

Stávající stav

Obec Chrome  leží na pravém b ehu eky Moravy v horní ásti Mohelnické brázdy a to níže 

po toku eky Moravy pod Bohutínem. Obec Chrome  byla bohužel vystav na v pravob ežní ásti

inunda ního území a tudíž byla p vodn asto zaplavována. V minulém století pak byla vybudována 

pod Bohutínem na pravém b ehu eky Moravy odsazená ochranná hráz pro ochranu obce Chrome ,

která se zavazuje do dalšího silni ního náspu na silnici I/11, jenž rovn ž p epažuje rozší enou údolní 

nivu eky Moravy t sn  nad obcí Chrome .

ást inundovaných vod na pravém b ehu Moravy nad silnicí do Bohutína p elévá tuto silnici  

a další ást povod ových pr tok  p etéká pod silnicí p es sníženou odsazenou hráz, nebo

nedosahuje úrovn  hladiny stoletého pr toku. Odleh ené pr toky za ochrannou hrází protékají po 

polních pozemcích, áste n  pak protékají inunda ními mostky pod vozovkou na silnici I/11  

a áste n  se vzdouvají nad silni ním náspem. P i extrémních povodních v roce 1997 se p elévaly

inundované vody i p es vozovku p í né komunikace a natékaly do zástavby obce.
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Návrh protipovod ových opat ení

V sou asné dob  se realizuje již stavba protipovod ových opat ení na ochranu obce Chrome

dle projektu zpracovaného v a.s. AQUATIS. Ochrana zástavby obce je ešena pomocí betonové 

ochranné zdi situované nad obcí na návodní stran  silni ní komunikace I/11. Pod silnicí je pak vedena 

trasa ochranných prvk  na polních pozemcích podél stávajícího meliora ního p íkopu, dle p ání

vlastník  dot ených pozemk  rovn ž pomocí ochranných zídek. P edm tem této stavby je rovn ž

odsunutí zavázání pravob ežní ochranná hráze do silni ního náspu dále od koryta eky Moravy až za 

menší inunda ní mostek. Pokud by nastaly takové povod ové stavy, že by v tší inunda ní most 

nesta il p evád t inundované pr toky pod silni ní komunikaci, je po ítáno s tím, že vzduté vody nad 

silni ním náspem se budou áste n  p elévat jednak p es upravený a zpevn ný povrch silni ního

náspu do polních pozemk  pod silnicí I/11 mimo zástavbu obce a jednak p es sníženou pravob ežní

hráz zp t do koryta eky Moravy nad zmín nou silnicí.

Vnit ní vody pak budou z obce Chrome  odvád ny pod silnicí I/11 upraveným meliora ním

p íkopem za ochrannou zídkou až níže po toku do koryta eky Moravy. Inundované vody na pravém 

b ehu Moravy pod obcí by nem ly pod koncem ochranné zídky zasahovat zp tným vzdutím do spodní 

ásti zástavby obce Chrome .

V blízkosti obce Chrome  však je t eba doplnit protipovod ová opat ení na stávajících 

konstrukcích: - zpevn ní p elivu pro odleh ování povod ových pr tok  p es stávající pravob ežní hráz 

pod Bohutínem, vytvo ení nápusti do odstaveného ramene Moravy na PB (pevný p eliv), zvýšení 

hráze nad vtokem do náhonu na MVE Chrome  na LB, dopln ní vegeta ního doprovodu  - viz popis 

pro lokalitu Bohutín – Chrome .

Náklady na protipovod ová opat ení

Stavba již byla v záv ru roku 2006 dokon ena, proto se již neuvádí investi ní náklady. 

Dopln ní PPO nad obcí Chrome  – viz popis lokality Bohutín – Chrome  (výše). 


