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Horka nad Moravou + Chomoutov
Stávající stav
Obec Horka nad Moravou souþasnČ s obcí Chomoutov se rozprostírají svým zpĤsobem
nešĢastnČ takĜka ve stĜední a tedy nejnižší þásti údolní nivy na pravém bĜehu Ĝeky Moravy.
V souþasné dobČ jsou obČ obce sice chránČny nízkými ochrannými hrázemi probíhajícími podél toku
Ĝeky Moravy a rovnČž podél tokĤ menších, které rovnČž protékají údolní nivou soubČžnČ s Moravou
(Mlýnský potok, tj. tzv. StĜední Morava), nebo jsou zaústČny do koryta Ĝeky Moravy, resp. Mlýnského
potoka nad nebo pod obcemi (Cholinka, ýastava). Nad obcemi jsou také vybudovány, vČtšinou pĜi
okrajích lesních pozemkĤ, odsazené ochranné hráze, avšak pĜed extrémními povodnČmi nejsou tyto
obce od Ĝeky Moravy chránČny.

Návrh protipovodĖových opatĜení
Dle pochĤzky a dle mapových podkladĤ se jeví jako jediná možnost vybudovat prakticky
napĜíþ údolím v území nad obČma obcemi ochrannou zemní hráz nebo zemní val zavázaný do
zvýšeného terénu v pravobĜežním svahu údolí na jednom konci a do silniþního tČlesa na silnici II/446
u pravobĜežního pilíĜe stávajícího železobetonového mostu v obci Chomoutov. Ochrannou hráz lze
vést nad obcemi jednak dle varianty þ.1 - v tČsné blízkosti zástavby obce Horka, pĜi okraji polních
pozemkĤ, tj. od zvýšeného terénu na pravém bĜehu Mlýnského potoka a potoka ýastava tČsnČ nad
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obcí Horka s navázáním druhého konce hráze na zvýšený terén v lokalitČ Ohrada, resp. až
k silniþnímu mostu v obci Chomoutov v celkové délce cca 2300 m. Ve variantČ þ.2 pak by hráz byla
trasována ve velkorysejší trase výše nad obcí Horka v délce cca 1700 m v polních pozemcích, tj. od
zvýšeného terénu na pravém bĜehu potoka ýastava v lokalitČ MČĜiþná (u spodního konce stávající
ochranné hráze probíhající podél Mlýnského potoka od severu k jihu) s tím, že druhý konec by se
navázal na stávající odsazenou ochrannou hráz u Ĝeky Moravy výše nad lokalitou Ohrada. Další þást
stávající hráze v délce cca 1000 m po pravém bĜehu Moravy by se zvýšil až k silniþnímu mostu
v ChomoutovČ. Tento návrh však pĜedpokládá, že v místČ kĜížení ochranné hráze s Mlýnským
potokem a s ýastavou by byly vybudovány stavidlové omezovací objekty, které by pĜi povodních
omezovaly nátok inundovaných vod z Ĝeky Moravy do dalších úsekĤ jejich koryt, které procházejí pĜes
obec Horku jihovýchodním smČrem.
Další þást pravobĜežní ochranné hráze pod silnicí II/446 pro ochranu obce Chomoutov na
pravém bĜehu Ĝeky Moravy by mČla navázat na pravobĜežní pilíĜ silniþního mostu a pokraþovat pod
silnicí obloukem po polních pozemcích v odsazené trase od Ĝeky Moravy, dále pak podél východního
okraje zástavby obce až pod území s plánovaným rozšíĜením zástavby obce krátce nad zaústČním
ramene Mlýnského potoka, resp. ýastavy do Ĝeky Moravy níže pod obcí Chomoutov (v celkové délce
cca 2000 m). Konec ochranné hráze by byl po zalomení trasy zavázán do zvýšeného tČlesa silnice
II/446. V pĜípadČ, že hladina asi stoletého prĤtoku bude výše než koruna vozovky silnice v místČ
zavázání hráze, bude nutno na druhé stranČ silniþního náspu zvýšit ochranný zemní val v soubČhu
s touto silnicí pro ochranu nové i stávající starší zástavby v jižní þásti obce Chomoutov v délce cca
700 m. Silnice od Olomouce by byla doþasnČ neprĤjezdná a pĜehrazena mobilním hrazením. PĜíjezd
do obou obcí pĜi extrémních povodních by byl zajištČn pĜi této alternativČ od KĜelova nebo od SkrbnČ.
V návrhu se pĜedpokládá, že ochranná hráz bude protažena tak daleko pod obec Chomoutov,
že zpČtné vzdutí inundovaných vod z Ĝeky Moravy nedosáhne do zástavby obou obcí ze spodní
strany. Spodní strana tedy by mČla být bez ohrázování (nutno ovČĜit po zamČĜení spodního okraje
zástavby s ohledem na hladinu zpČtného vzdutí Moravy od spodního konce ochranné hráze pod obcí
Chomoutov) a omezené prĤtoky v Mlýnském potoku a v ýastavČ by mČly odtékat pĜirozeným
zpĤsobem, obdobnČ jako vnitĜní vody a vody srážkové pĜi povodĖových stavech.
LevobĜežní þást obce Chomoutov by mČla být rovnČž ochránČna novou obvodovou ochrannou
hrází nebo zemním valem odsazeným od okraje zástavby a konce hrází by byly zavázány na
levobĜežní pilíĜ silniþního mostu. Hydrotechnickými výpoþty je nutno ovČĜit výšku hladiny pĜi stoletém
prĤtoku pĜi této variantČ Ĝešení protipovodĖových opatĜení, neboĢ pĜevážná þást vod Ĝeky Moravy
bude prakticky soustĜedČna do tohoto silniþního mostu. Urþitá þást inundovaných vod bude obtékat
levobĜežní þást zástavby obce Chomoutov a do koryta Moravy se bude vracet až nad soutokem
Moravy a Oskavy pĜes bĜehové hrany obou koryt. Pro odlehþení vod z vlastního koryta nad silniþním
mostem by bylo vhodné uvažovat o vybudování alespoĖ dvou dalších inundaþních mostĤ na silnici
II/446 severnČ od obce Chomoutov na levém bĜehu Moravy.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
nad obcí a v obci Horka: – celkem: ……… 88 mil. Kþ
v obci Chomoutov na obou bĜezích: – celkem: ……… 90 mil. Kþ
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