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Bouzov
Stávající stav
Obec Bouzov se nachází v þlenitém, kopcovitém a vČtšinou zalesnČném území v pravobĜežní
þásti povodí Ĝeky TĜebĤvky. Obec je rozþlenČna do nČkolika þástí – lokalit, které mají své názvy. Dle
podkladĤ obdržených od objednatele jsou z hlediska odtokových pomČrĤ problematické tĜi lokality na
sebe navazující, kterými protéká jedna
vodoteþ
vČtšinou
bystĜinného
charakteru. Touto vodoteþí je Blažovský
potok, který pramení v lesích nad
lokalitou Bouzov - KadeĜín. Níže po toku
pak protéká dalšími lokalitami Bouzov –
Blažov a nad zaústČním do TĜebĤvky
lokalitou Kozov.
Popis stávajícího stavu tohoto
drobného vodního toku a návrh
protipovodĖových opatĜení podél toku
a na toku je uveden v samostatné
kapitole týkající se popisu vybraných
lokalit na tocích ve správČ ZVHS – viz
druhá þást popisu lokalit v této složce.
NejproblematiþtČjší stav je v dolní þásti celého toku, kde Blažovský potok protéká tČsnČ mezi
silnicí a zástavbou a oplocením rodinných domkĤ, chalup a chat. VČtšinou svislé kamenné opČrné
a nábĜežní zídky a zdi na obou bĜezích
jsou þasto podemílány a borceny. Po
zanešení dna koryta a ucpání trubních
propustkĤ
a
pĜístupových
lávek
k nemovitostem dochází k vybĜežování
vyšších prĤtokĤ a k odtoku vybĜežených
vod po místní silnici a ve snížených
prĤtoþných profilech mimo silnici. Zde
pak erodují terén i silnici a splaveniny
jsou unášeny níže po toku, kde ještČ více
snižují kapacitu tak malého a úzkého
koryta a navíc se splaveniny dostávají až
do koryta recipientu – do Ĝeky TĜebĤvky.
PĜi vyšších srážkách nestaþí koryto
Blažovského potoka odvádČt vody pod
mostkem na hlavní silnici a do TĜebĤvky a tak se vyšší vody pĜelévají i pĜes silnici a zaplavují okolní
luþní pozemky, kde se ukládají i jemnČjší splaveniny. Zanášením prĤtoþných profilĤ potoka i TĜebĤvky
se tak stav odtokových pomČrĤ ještČ více zhoršuje.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Popis úprav odtokových pomČrĤ a protipovodĖových opatĜení je pro Blažovský potok uveden
ve druhé þásti popisu vytypovaných lokalit na tocích ve správČ ZVHS – viz níže.
Ve výustní trati (od objektu lesní správy ýR až ke korytu TĜebĤvky) je tĜeba cca v délce 150 m
odtČžit z koryta a z mostního profilu pod hlavní komunikací štČrkové nánosy a upravit svahy nad i pod
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mostkem odstranČním keĜových porostĤ pro zpĜístupnČní koryta Blažovského potoka.
RovnČž na toku TĜebĤvky je tĜeba provést proþištČní koryta a odtČžit štČrkové a štČrkopísþité
nánosy splavenin v úseku pod zaústČním Blažovského potoka, pĜedevším pĜi konvexních bĜezích tak,
aby zpČtné vzdutí z Ĝeky dosahovalo co nejménČ pĜi povodních do koryta Blažovského potoka, kde
rovnČž dochází k usazování splavenin ve výustní þásti toku a k zmenšování jeho kapacity.
Konkrétní návrhy úprav a opatĜení na toku TĜebĤvky v této lokalitČ bude nutno ovČĜit
podrobnČjší pochĤzkou a zamČĜením pĜíþných profilĤ toku v potĜebném úseku pro potĜeby zpracování
hydrotechnických výpoþtĤ prĤbČhĤ hladin povodĖových prĤtokĤ a ovČĜení kapacity koryta.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
pĜedbČžný odhad: ……… 4,5 mil. Kþ
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