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Bouzov

Stávající stav

Obec Bouzov se nachází západním sm rem od m sta Litovel v oblasti Drahanské vrchoviny, 

v lenitém, kopcovitém a v tšinou zalesn ném území v pravob ežní ásti povodí eky T eb vky. Obec 

je roz len na do n kolika ástí – lokalit, které mají své názvy. Dle podklad  obdržených od 

objednatele jsou z hlediska odtokových pom r  problematické t i lokality na sebe navazující, kterými 

protéká jedna vodote  v tšinou byst inného charakteru. Touto vodote í je Blažovský potok, který 

pramení v lesích nad lokalitou Bouzov - Kade ín. Níže po toku pak protéká dalšími lokalitami Bouzov – 

Blažov a nad zaúst ním do T eb vky lokalitou Kozov. 

Prakticky v celé délce toku od lokality Kade ín koryto Blažovského potoka protéká úzkým 

údolím podél místní asfaltované komunikace, kde se na obou stranách rozprostírají lesní pozemky, 

které se v tšinou v lokalitách se zástavbou rodinných domk  a hlavn  chat a chalup st ídají se 

zatravn nými lu ními pozemky a pastvinami.

V horní ásti toku v lokalit  Kade ín, kde vodote  je v tšinou udržována majiteli nemovitostí  

a místních zahrad a zahrádek, p es které prochází, se nejeví zásadní problémy. Krátce pod 

rozv tvujícími se bo ními údolími 

Blažovský potok protéká již v jednom 

údolí. V této lokalit  je na toku 

vybudován soukromý rekrea ní rybník, 

který je pr to ný a je ve velice dobrém 

stavu. Okolní zatravn né a mírn

sklonité svahy jsou pe liv  udržovány, 

obdobn  jako hlavní elní hráz se 

vzdušným svahem velice mírného  

a bezpe ného sklonu. Bezpe nostní 

p eliv a koryto pod p elivem je 

opevn no kamennou dlažbou do betonu 

a rovn ž svodný p íkop na deš ové

vody mezi silnicí a bo ní nízkou hrázkou 

(b ehem rybníka) je opevn n

betonovými žlábky se zatravn nými mírnými svahy.

V dalším úseku pak op t neupravené a divoké koryto potoka protéká zaplevelenými pozemky 

a mezi lesními porosty podél silni ní komunikace.  

Nad lokalitou Blažov podchází potok silni ní komunikaci na pravou stranu a protéká lesními 

porosty v pat  pravob ežního svahu údolí. Ve svahu nad potokem se nachází husí farma, kde jsou p i

p ívalových deštích do potoka pravd podobn  splachovány z erodovaných a nezatravn ných svah

sprašové hlíny.  

V lokalit  Blažov s lenitým kopcovitým terénem a roztroušenou zástavbou chat a chalup se 

ve dn  údolí klikatí Blažovský potok mezi lesními a lu ními pozemky v chatové oblasti, kde je místy 

koryto tak zanesené, že v suchém období tém  není z ejmá trasa potoka a b ehové hrany se 

vytrácejí. Nad rozši ujícím se údolím, kde je k ížen tok místní p íjezdovou cestou k okolním 

pozemk m a k chatám, je trubní propust podemleta a zborcena a pod propustí je ve spraších hluboký 

výmol se strmými svahy. Neupravené koryto v této lokalit  je však doslova p írod  blízké.  

Horší situace je však níže po toku, nad a v lokalit  Kozov, kde tok byst inného charakteru se 

asto p ibližuje až k místní silnici, kterou v n kolika místech podemílá a po vyb ežení v tších pr tok

rovn ž vymílá tak, že silnice je velice špatn  pr jezdná.
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Nejproblemati t jší stav je v dolní ásti celého toku, kde Blažovský potok protéká t sn  mezi 

silnicí a zástavbou a oplocením rodinných domk , chalup a chat. V tšinou svislé kamenné op rné

a náb ežní zídky a zdi na obou b ezích jsou asto podemílány a borceny. Po zanešení dna koryta  

a ucpání trubních propustk  a p ístupových lávek k nemovitostem dochází k vyb ežování vyšších 

pr tok  a k odtoku vyb ežených vod po místní silnici a ve snížených pr to ných profilech mimo silnici. 

Zde pak erodují terén i silnici a splaveniny jsou unášeny níže po toku, kde ješt  více snižují kapacitu 

tak malého a úzkého koryta a navíc se splaveniny dostávají až do koryta recipientu – do eky

T eb vky. P i vyšších srážkách nesta í koryto Blažovského potoka odvád t vody pod mostkem na 

hlavní silnici a do T eb vky a tak se vyšší vody p elévají i p es silnici a zaplavují okolní lu ní pozemky, 

kde se ukládají i jemn jší splaveniny. Zanášením pr to ných profil  potoka i T eb vky se tak stav 

odtokových pom r  ješt  více zhoršuje.  

Obec Kozov – v obci Kozov dochází každoro n  ke zvýšení hladiny Blažovského potoka.

Povode  03-04/2006 

Došlo postupn  ke zvýšení hladiny eky T eb vky, Blažovského potoka a Spra ku. V obci 

Kozov došlo ke zvýšení hladiny Blažovského potoka a následnému zaplavení dom  na obou b ezích.

Bylo nutno provést t žkou technikou likvidaci 3 mostk  (mostky slouží jako vjezdy k rodinným 

dom m), pytlováním pískem byly vybudovány zábrany p es komunikaci III. t . z Kozova do Blažova, 

došlo k podemletí této komunikace. Dále došlo k poškození místní komunikace k Bouzovské pile  

a místní komunikace na Dolech sm r k chatové oblasti a áste nému poškození mostu p es eku

T eb vku. 

Zem d lská vodohospodá ská správa v Prost jov  p islíbila po povodních zpracování 

projektové dokumentace na úpravu Blažovského potoka a p edpokládá se, že v dnešní dob  je již 

n jaká p ípravná projektová dokumentace vyhotovena. 

Návrh protipovod ových opat ení

V roce 2000 byly na území obce obnoveny tak zvané Panské rybníky. V lokalit  horního úseku 

Blažovského potoka v obci Bouzov – Kade ín se dle poch zky zdá, že by zde nem ly být problémy 

s odtokovými pom ry a že vlastníci nemovitostí, kterými tok protéká, si eší p ípadné problémy  

a požadavky pro ochranu svých chat a chalup sami dle svých možností. Názorným p íkladem je  
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i místní soukromý pr to ný rybník, který je dob e udržovaný a dle poch zky je patrné, že je i dob e

navržený s ohledem na stabilitu elní hráze s velice mírným a dob e navázaným vzdušným svahem 

do okolního terénu tak, aby nebyla ohrožena zástavba v údolí níže po toku.

V lokalit  Bouzov – Blažov v rozší eném údolí má z ejm  meandrovitý tok mírný podélný sklon 

a v areálu n kolika chat je koryto v n kolika místech tém  zanesené splaveninami, což je z ejm

dáno i porušenou trubní propustí na místní p íjezdové cest , pod níž se vytvá í výmol a jsou zde 

narušené i svahy koryta. V této lokalit  je nutno stabilizovat trasu a p í ný profil koryta Blažovského 

potoka jeho pro išt ním v délce cca 500 m a rekonstrukcí trubního p ejezdu DN 1200 

s kamenobetonovými zdmi v nátoku a ve výtoku na obou b ezích. Je nutno obnovit plynulý podélný 

sklon toku nad i pod trubním p ejezdem bez vzdouvacích objekt  nebo bez nahodilých p í ných

p ekážek p es koryto potoka a pokud možno zde sjednotit tvar p í ného profilu, kde nebude docházet 

ke snižování rychlosti proud ní vody a zanášení koryta. 

Nejhorší situace je ve spodním konci Blažovského potoka, kde úzké koryto v lesních 

porostech je v tšinou trasováno v soub hu s místní komunikací, kterou místy podemílá a pod lesními 

pozemky prochází tok mezi silnicí a oplocením p edzahrádek u soukromých chat a chalup s n kolika

p ístupovými mostky a propustky.

Z této p edchozí v ty je z ejmé, že koryto Blažovského potoka v lesních porostech bude nutno 

stabilizovat jak v trase, tak i v podélném sklonu. Bylo by vhodné vybudovat ve vhodných místech 

p í né nízké vzdouvací d ev né p ehrádky pod rozší eným pr to ným profilem koryta ve form

rybní ku nebo laguny (rozší eným t eba i um le a plánovit  prohrábkou nebo odt žením) pro 

zachycení splavenin a také pro áste nou transformaci povod ových pr tok . V t chto místech by se 

pak dle pot eby odt žovaly nanesené št rky a št rkopísky, které by se nemohly ukládat níže po toku 

v nevhodných místech a v koryt  recipientu – eky T eb vky. P edb žn  se odhaduje návrh 5 ks 

p epážek v koryt  potoka z drátokamenných koš  a matrací, p ípadn  p ehrádek ze zemních val

s vytvo ením lapa  splavenin.

Dalším pot ebným opat ením na toku potoka podél silni ní komunikace podél lesních 

pozemk  bude oprava nátrží a výmol  a stabilizace b eh  pomocí t žké kamenné dlažby a stabilizace 

dna lichob žníkového koryta rovnaným kamenným záhozem (kamennou dlažbou) v míst  p iblížení

toku k silnici v celkové délce cca 200 m.

V úzkém a hlubokém koryt  (hloubky cca 1 až 1,5 m a ší ky cca 1,2 až 2 m) v trase mezi 

silnicí a objekty chat a chalup bude nutno v n kolika místech odt žit nánosy št rk  a št rkopísk ,

v jiných místech naopak stabilizovat a zpevnit dno rovnaným t žkým kamenným záhozem (kamennou 

dlažbou), opravit a zpevnit nebo p ímo zrekonstruovat stávající svislé op rné zídky v celkové délce 

cca 400 m na obou b ezích. Sou asn  bude nutno špatn  propustné trubní propustky na p ístupech

k obyvatelným objekt m nahradit svislými zdmi a železobetonovými mostky a lávkami (bez hustého 

zábradlí).

Ve výustní trati (od objektu lesní správy R až ke korytu T eb vky) je t eba cca v délce 150 m 

odt žit z koryta a z mostního profilu pod hlavní komunikací št rkové nánosy a upravit zemní svahy 

nad i pod mostkem odstran ním ke ových porost  pro zp ístupn ní koryta Blažovského potoka.

Náklady na protipovod ová opat ení

p edb žn  celkem cca: ………  9,5 mil. K
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