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Obce na tocích ZVHS a LesĤ ýR, s. p.
Bohdíkov - Raškov
Stávající stav
Bohdíkov je velká podhorská obec a najdeme ji v oblasti Hanušovské vrchoviny, která je
souþástí Hrubého Jeseníku severozápadním smČrem od mČsta Šumperk. Obec se rozkládá v údolí
Ĝeky Moravy a od okrajových þástí se zvedají zalesnČné stránČ okolních kopcĤ. Obcí vede silnice
a železniþní traĢ z Rudy nad Moravou do Hanušovic. Osada Raškov Ves je souþástí obce Bohdíkov.
Obcí Raškov Ves protéká Raškovský potok.

PovodeĖ 03/2000
Vlivem intenzivního odtávání snČhu v oblasti Kralického SnČžníku a JeseníkĤ a vytrvalých
dešĢových srážek došlo k prudkému nárĤstu hladiny Ĝeky Moravy. V RaškovČ Byl vyhlášen III.SPA.
Osada Raškov jako souþást obce Bohdíkov leží na pravém bĜehu Ĝeky Moravy a v boþním
levobĜežním údolí Raškovského potoka. Raškovský potok je ve správČ LesĤ ýeské republiky (LýR)
a v obci má témČĜ bystĜinný charakter. Koryto potoka je úzké a klikaté a proplétá se pĜes místní
soukromé zahrady, pĜedzahrádky a dvorky rodinných domĤ, chalup a rekreaþních chat. Dá se Ĝíci, že
na obecních pozemcích je koryto ménČ udržované, zarostlé plevely a kĜovinami, které zmenšují
prĤtoþný profil a kapacitu toku a na soukromých pozemcích je vČtšinou vodní tok udržován vlastníky
jednotlivých nemovitostí. Okolní bĜehové porosty okrasného charakteru a dílþí úpravy prĤtoþného
profilu vČtšinou nezpĤsobují snižování kapacity koryta a rovnČž obytné objekty a pĜilehlá hospodáĜská
stavení nejsou pĜíliš ohrožována povodĖovými prĤtoky, resp. obyvatelé s povodĖovými škodami
vČtšinou poþítají.
VČtší problémy však zpĤsobila za extrémních povodní v roce 1997 Ĝeka Morava v lokalitČ
Raškov, tj. ve výustní þásti Raškovského potoka, neboĢ vzdutá hladina z Moravy zasáhla domy
a stavení v blízkosti silniþní komunikace II/369. Tehdy byl zĜejmČ ještČ Raškovský potok zaústČn do
Moravy výše proti toku, než je zaústČní nové.
Nesmí se však zapomenout i na
ochranu samotné obce Bohdíkov od
Ĝeky Moravy, která zpĤsobila záplavami
v zástavbČ obce v roce 1997 velké
škody. Po povodních byla nČkterá
opatĜení
realizována,
avšak
dle
informací zástupcĤ obe je tĜeba mnohá
opatĜení ještČ vyprojektovat a následnČ
realizovat
pro
zvýšení
stupnČ
protipovodĖové
ochrany
pĜilehlé
zástavby obce.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
U lokality Raškov je dnes zvýšena pravobĜežní ochranná hráz mezi bĜehovou hranou koryta
Moravy a silniþní komunikací. Raškovský potok je zaústČn do Moravy až níže po toku, tj. krátce nad
železniþní tratí. Za souþasného stavu je ohroženo od Moravy jen pár stavení v lokalitČ Raškov, takže
je tĜeba zvážit nutnost dalších a vČtších protipovodĖových opatĜení pro ochranu tČchto nemovitostí. PĜi
zaplavení zmínČné zástavby v blízkosti Ĝeky Moravy však dochází i k zaplavování pravobĜežní silnice
þ. II/369 již nad obcí. Pokud by se ochránila tato silnice pro zajištČní prĤjezdu podél Moravy zvýšenou
ochrannou hrází, mČla by pak být ochránČna i zástavba tČsnČ za silnicí v lokalitČ Raškov a rovnČž
níže po toku.
V horním konci zástavby obce
Bohdíkov byly po povodních upraveny
a zvýšeny oba bĜehy Ĝeky Moravy. Pro
ochranu dalších úsekĤ v obci Bohdíkov
bude nutno podrobnČji prostudovat
stávající stav odtokových pomČrĤ Ĝeky
Moravy a zĜejmČ zkapacitnit i níže po
toku prĤtoþný profil koryta Ĝeky Moravy,
pĜípadnČ
vybudovat
nebo
zvýšit
ochranné hráze podél vlastního toku.

Náklady na protipovodĖová opatĜení
úpravy na Raškovském potoku – odhad: ……… 5,5 mil. Kþ
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