
Technická zpráva      Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje

05440

Copyright © Pöyry Environment a.s. 

3_zprava_OL_12.doc strana 280

Lokality na tocích Les R, s.p.

Sou asný stav

Bílý Potok 

leží v  Javornickém výb žku, severn  od Javorníku, kde Rychlebské hory p echázejí do 
Vidnavské nížiny. Osada je místní ástí m sta Javorník a rozkládá se oboustrann  podél í ky Bílý 
Potok ve sm ru JZ-SV. Nap í  ji rozd luje silnice mezi Javorníkem a hrani ním p echodem do Polska 
Bílý Potok – Paczków a z ní odbo ující místní komunikace. Severní okraj katastru tvo í státní hranice.

Bílá Voda

leží v samém cípu Javornického výb žku, na úpatí Rychlebských hor. Katastr obce je ze t í
stran tvo en státní hranicí s Polskem. Pat í pod správní obvod POU Javorník. Rozlišují se dv ásti
obce se stejnými názvy – m stys a ves. Zástavba m styse Bílá Voda je po obou stranách í ky Bílá 
Voda, která se vine od státní hranice sm rem V-Z. Ve vsi Bílá Voda se potok lemovaný zástavbou 
stá í k JZ. Bílá Voda je p ístupná pouze po místní komunikaci sm rem od Javorníku p es Bílý potok 
podél hranic (vede p es osadu Kameni ka, která spadá pod Bílou Vodu). 

Uhelná

se nachází v Javornickém výb žku JV od Javorníku, v mírn  zvln né rovin  Vidnavské nížiny 
v podh í Rychlebských hor. Pat í pod správní obvod POU Javorník. Osídlení lemuje Lánský potok  
a soub žnou místní komunikaci, vedoucí sm rem JZ-SV. St edem obce, tém  kolmo na osu 
zástavby, prochází silnice spojující Javorník s Jeseníkem. V  blízkosti obce leží rybník Pelná , p ed
r. 1957 povrchový lignitový d l.

Skorošice

se rozkládají v Žulovské pahorkatin  v podh í Rychlebských hor, západn  od obce Žulová, 
která leží v polovin  trasy silnice Jeseník – Javorník. Zástavba kopíruje trasu Skorošického potoka 
sm rem SV-JZ. V dolní ásti, kam vede místní silnice ze Žulové, je osídlení hustší. Zhruba v polovin
obce se silnice rozdvojuje do okolních místních ástí Petrovice a Nýznerov. Odtud sm rem proti toku, 
tj. v horní ásti Skorošic, osídlení ídne. Pat í pod správní obvod POU Javorník. 

Stará ervená Voda

se nachází ve Vidnavské nížin  pod Rychlebskými horami, v klínu vymezeném silnicemi 
Jeseník – Javorník, Jeseník – Mikulovice a ze severu státní hranicí s Polskem. Pon kud idší sídlištní 
areál se rozkládá v údolí podél erveného potoka, zhruba ve sm ru S-J. Obec má dv  místní ásti,  
a to Starou ervenou Vodu níže na toku v severní ásti a Novou ervenou Vodu na jihu proti toku. 
V ásti Stará ervená Voda vede v t sné blízkosti toku soub žná komunikace ze Žulové do Vidnavy  
a Mikulovic. V intravilánu obce ústí do erveného potoka n kolik bezejmenných p ítok .

Mikulovice

se rozkládají v podh í Rychlebských hor po pravé stran  podél d ležité silnice vedoucí SV 
sm rem z Jeseníku k mikulovskému hrani nímu p echodu do Polska, kudy vede soub žn
i železni ní tra . Nap í  protíná obec komunikace vedoucí ze Zlatých Hor podél státní hranice do 
Vidnavy. Mikulovice jsou ve správním obvodu POU Zlaté Hory. St edem obce protéká í ka B lá
s n kolika pravostrannými p ítoky, z nichž nejd ležit jším je Olešnice podél silnice do Zlatých Hor. 
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Sm rným vodohospodá ským plánem z r. 1988 je stanovena lokalita Ond ejovice – Javorná 
(levostranný p ítok Olešnice) jako potenciální akumulace s objemem 24,83 mil.m3 a výškou hráze 
60m. Krom  protipovod ové ochrany má funkci zásobování vodou. 

Horní a Dolní Údolí

d íve samostatné obce dnes pat í k m stu s POU Zlaté Hory. Nachází se v podh í Hrubého 
Jeseníku ve Zlatohorské vrchovin , v blízkosti státní hranice. Ob  místní ásti tvo í rozptýlená 
zástavba podél toku Olešnice, která dnes slouží p evážn  k rekrea ním ú el m. Trasu toku v oblouku 
kopíruje v t sném sousedství silnice z Vrbna pod Prad dem na sever do Zlatých Hor. V Dolním Údolí 
odbo uje sm rem na JZ silnice do Jeseníku. 

Horní Lipová

p vodn  samostatná obec tvo í spolu s Dolní Lipovou dnešní obec Lipová-lázn . Leží na 
rozhraní Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Má protáhlý tvar ve sm ru Z-V a její osu tvo í tok 
Sta í , který se v Jeseníku vlévá do B lé. Soub žn  vede obcí silnice z Jeseníku sm rem na JZ do 
Hanušovic, jejíž trasa se v Horní Lipové n kolikrát k íží s tokem Sta í e. Tok má n kolik p edevším
pravostranných p ítok , z nichž nejvýznamn jším je Ramzovský potok. Zástavbu lemuje po jejím 
severním okraji železni ní tra . Obec spadá do správního obvodu ORP Jeseník. 

Návrh protipovod ových opat ení

Drobné toky v jednotlivých obcích, resp. jejich ásti, specifikované  v p edchozím textu jsou ve 
správ  Les eské republiky. Stru n  jejich rekapitulace: 

Bílý potok (osada Bílý Potok), Bílá Voda (obec Bílá Voda), Lánský potok (obec Uhelná), 
Skorošický potok (levostr. p ítok Vidnávky, obec Skorošice), ervený potok (pravostr. p ítok erného
potoka a pak Vidnávky, obec Stará ervená Voda), Olešnice (pravostr. p ítok B lé, obce Mikulovice, 
Horní a Dolní Údolí), Sta í  (úsek proti toku nad Lipovou-lázn , místní ást Horní Lipová).

V rámci II.etapy Programu prevence p ed povodn mi je t eba na t chto tocích ješt  provést 
úpravy pro zvýšení stupn  ochrany. Za základní úrove  povod ové ochrany v intravilánech obcí lze 
považovat ochranu proti návrhovému pr toku Q20.

U drobných tok  (a  ve správ  PO, L R nebo ZVHS), kde povodn  vytvá ejí záplavu jen 
v úzkém pruhu podél toku, se nutné zásahy omezují jen na zajišt ní stability trasy a protierozní 
opat ení.

Oblast LIBAVÉ a horní LUHY

Sou asný stav

Jedná se o území okrajových ástí povodí  horní Odry, která spadají do Olomouckého kraje. 
Vlastní pramenná oblast Odry je v neosídleném vojenském výcvikovém prostoru Libavá SV od 
Olomouce. Další oblastí je horní tok Luhy severn  od m sta Hranice, která je pravostranným p ítokem 
Odry. Tato území nepat í mezi exponované lokality co se týká pot eby ochrany p ed povodn mi.

Návrh protipovod ových opat ení

S návrhem stavebn -technických opat ení se zde neuvažuje. 


