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Jedlí
Stávající stav
Obec Jedlí je vČtší podhorskou obcí se 710 obyvateli a najdeme ji severozápadním smČrem
od mČsta ZábĜeh a jihovýchodnČ od mČsta Štíty. Obec se rozkládá pod severozápadními vrcholky
ZábĜežské vrchoviny a na levém bĜehu Ĝeky BĜezné. V okolí obce se rozprostírají malebné lesy
pĜírodního parku BĜezná. Obcí protéká Jedlí potok.
V rámci této lokality byla provedena pochĤzka jak podél þásti Ĝíþky BĜezné ve správČ Povodí
Moravy, s.p., v úseku krátce nad a pod zaústČním potoka Jedlí, tak i informativnČ v obci Jedlí v trase
stávajícího potoka Jedlí, který obcí protéká.
ěíþka BĜezná:
PĜi pochĤzce bylo konstatováno, že Ĝíþka BĜezná je ve sledovaném úseku upravená a koryto
stabilizované. Koryto BĜezné se proplétá malebným údolím se zalesnČnými strmými svahy. Asi 300 m
nad zaústČním potoka Jedlí je na BĜezné šikmý pevný jez s náhonem pĜi levém bĜehu, který
v zaklenuté þásti podchází místní cestu smČĜující na most pĜes BĜeznou. Na vtoku do náhonu je pĜi
opČrné zdi osazen stavidlový objekt a krátce za ním u nehrazené jalové propusti pĜed zaklenutou þástí
náhonu další stavidlo. TČsnČ pod mostním profilem je na náhonu umístČn objekt malé vodní
elektrárny, pod níž je odpad od savek turbíny zaústČn zpČt do koryta BĜezné.
ZmínČný cestní most s železobetonovou mostovkou o jednom poli je dostateþnČ kapacitní,
avšak pod ním jsou svahy koryta s pĤvodním opevnČním porušené.
Nad pevným jezem je levý bĜeh BĜezné zpevnČn kamenobetonovou nábĜežní zdí v délce cca
150 m, jež tvoĜí krajnici silniþní komunikace probíhající tČsnČ podél toku. OpČrná zeć je novČjší a byla
zĜejmČ vybudována po extrémních povodních v roce 1997.
Pod cestním mostem se na levém bĜehu nachází prĤmyslový areál, který je pĜi levobĜežní
bĜehové hranČ oplocen drátČným pletivem a pravdČpodobnČ pĜi vyšších prĤtocích mĤže být
zaplavován. V konkávních bĜezích je svah koryta podemílán.
Potok Jedlí:
Do koryta BĜezné je zleva zaústČn v prostoru prĤmyslového areálu potok Jedlí, který je pĜed
areálem v prostoru místní silnice a zpevnČné plochy (parkovištČ) zaklenutý pomocí rámových propustí
svČtlosti 2 x 2 m. Vtok do rámových
propustí je volný a není opatĜen
þeslovou stČnou. V areálu pak potok
protéká mezi svislými opČrnými zdmi.
Nad zaústČním do BĜezné
protéká potok Jedlí pĜirozeným korytem
bystĜinného charakteru lesními pozemky
v úzkém údolí, kde v soubČhu s tokem
prochází silniþní komunikace do obce
Jedlí.
V obci Jedlí se potok Jedlí
stĜídavČ proplétá místními zahrádkami
a soukromými pozemky a v nČkterých
úsecích koryto prochází v soubČhu se
silniþní komunikací. VČtšinou je koryto
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plýtké, neupravené a neopevnČné, vyšší prĤtoky místy vybĜežují do okolních pozemkĤ a do pĜilehlých
stavení, podél silnice jsou kamenné opČrné zídky a zdi nestabilní, koryto potoka zarĤstá kĜovinami
a travinami.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
ěíþka BĜezná:
TČsnČ pod cestním mostem je tĜeba upravit a doplnit opevnČní svahĤ koryta kamennou
dlažbou a záhozem z tČžkého lomového kamene. Levý bĜeh toku podél prĤmyslového areálu je nutno
zpevnit pĜedevším v konkávách kamennou patkou a kamennou dlažbou (rovnaným kamenným
tČžkým záhozem) pro zabránČní podemílání bĜehĤ v celkové délce cca 150 m. Kapacitu koryta je
tĜeba ovČĜit po zamČĜení þásti toku podél prĤmyslového areálu a pod ním hydrotechnickými výpoþty
prĤbČhĤ hladin N – letých prĤtokĤ a pĜípadnČ zvýšit stupeĖ protipovodĖové ochrany areálu
ochrannými zídkami v trase stávajícího oplocení v délce cca 200 m.
Potok Jedlí v obci:
Prakticky v celé délce toku pĜes obec Jedlí je nutno provést úpravu koryta potoka Jedlí tak,
aby nebyla podemílána stávající silniþní komunikace a zajistila se protipovodĖová ochrana pĜilehlé
zástavby obce v trasách, kde se koryto proplétá mezi zahradami a rodinnými domy. Délka
upravovaného úseku se odhaduje na cca 800 m.
ZpĤsob a rozsah úpravy koryta a odvodnČní pĜilehlých pozemkĤ v obci Jedlí je nutno
podrobnČji prostudovat v rámci samostatné studie, neboĢ je zde velmi þlenitý terén s ohledem na
roztroušenou zástavbu a místní cesty a komunikace.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
opatĜení na BĜezné: ……… 3,2 mil. Kþ
opatĜení v obci Jedlí – odhad ……… 4,5 mil. Kþ
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