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Obce na tocích ZVHS a Les R, s. p.

Bohdíkov - Raškov

Stávající stav

Bohdíkov je velká podhorská obec a najdeme ji v oblasti Hanušovské vrchoviny, která je 
sou ástí Hrubého Jeseníku severozápadním sm rem od m sta Šumperk. Obec se rozkládá v údolí 
eky Moravy a od okrajových ástí se zvedají zalesn né strán  okolních kopc . Obcí vede silnice  

a železni ní tra  z Rudy nad Moravou do Hanušovic. Osada Raškov Ves je sou ástí obce Bohdíkov. 
Obcí Raškov Ves protéká Raškovský potok. 

Povode  03/2000 

Vlivem intenzivního odtávání sn hu v oblasti Kralického Sn žníku a Jeseník  a vytrvalých 
deš ových srážek došlo k prudkému nár stu hladiny eky Moravy. V Raškov  Byl vyhlášen III.SPA. 

Osada Raškov jako sou ást obce Bohdíkov leží na pravém b ehu eky Moravy a v bo ním
levob ežním údolí Raškovského potoka. Raškovský potok je ve správ  Les eské republiky (L R)
a v obci má tém  byst inný charakter. Koryto potoka je úzké a klikaté a proplétá se p es místní 
soukromé zahrady, p edzahrádky a dvorky rodinných dom , chalup a rekrea ních chat. Dá se íci, že 
na obecních pozemcích je koryto mén  udržované, zarostlé plevely a k ovinami, které zmenšují 
pr to ný profil a kapacitu toku a na soukromých pozemcích je v tšinou vodní tok udržován vlastníky 
jednotlivých nemovitostí. Okolní b ehové porosty okrasného charakteru a díl í úpravy pr to ného
profilu v tšinou nezp sobují snižování kapacity koryta a rovn ž obytné objekty a p ilehlá hospodá ská
stavení nejsou p íliš ohrožována povod ovými pr toky, resp. obyvatelé s povod ovými škodami 
v tšinou po ítají.

V tší problémy však zp sobila za extrémních povodní v roce 1997 eka Morava v lokalit
Raškov, tj. ve výustní ásti Raškovského potoka, nebo  vzdutá hladina z Moravy zasáhla domy  
a stavení v blízkosti silni ní komunikace II/369. Tehdy byl z ejm  ješt  Raškovský potok zaúst n do 
Moravy výše proti toku, než je zaúst ní nové.

Nesmí se však zapomenout i na 
ochranu samotné obce Bohdíkov od 
eky Moravy, která zp sobila záplavami 

v zástavb  obce v roce 1997 velké 
škody. Po povodních byla n která
opat ení realizována, avšak dle 
informací zástupc  obe je t eba mnohá 
opat ení ješt  vyprojektovat a následn
realizovat pro zvýšení stupn
protipovod ové ochrany p ilehlé
zástavby obce.
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Návrh protipovod ových opat ení

U lokality Raškov je dnes zvýšena pravob ežní ochranná hráz mezi b ehovou hranou koryta 
Moravy a silni ní komunikací. Raškovský potok je zaúst n do Moravy až níže po toku, tj. krátce nad 
železni ní tratí. Za sou asného stavu je ohroženo od Moravy jen pár stavení v lokalit  Raškov, takže 
je t eba zvážit nutnost dalších a v tších protipovod ových opat ení pro ochranu t chto nemovitostí. P i
zaplavení zmín né zástavby v blízkosti eky Moravy však dochází i k zaplavování pravob ežní silnice 
. II/369 již nad obcí. Pokud by se ochránila tato silnice pro zajišt ní pr jezdu podél Moravy zvýšenou 

ochrannou hrází, m la by pak být ochrán na i zástavba t sn  za silnicí v lokalit  Raškov a rovn ž
níže po toku.

V horním konci zástavby obce 
Bohdíkov byly po povodních upraveny  
a zvýšeny oba b ehy eky Moravy. Pro 
ochranu dalších úsek  v obci Bohdíkov 
bude nutno podrobn ji prostudovat 
stávající stav odtokových pom r eky
Moravy a z ejm  zkapacitnit i níže po 
toku pr to ný profil koryta eky Moravy, 
p ípadn  vybudovat nebo zvýšit 
ochranné hráze podél vlastního toku.

Náklady na protipovod ová opat ení

úpravy na Raškovském potoku – odhad: ………  5,5 mil. K
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