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Díl í ást povodí – JESENICKO

Domašov

Sou asný stav

Domašov je jednou z místních ástí obce B lá pod Prad dem (Adolfovice, Domašov, B lá
a Filipovice) a pat í do správního obvodu ORP Jeseník. Leží v pom rn  nenarušeném p írodním
prost edí í ky B lé s místními p ítoky Borový potok a Keprnický potok. Zástavba probíhá SJ sm rem
z v tší ásti na levém b ehu B lé. St edem obce vede komunikace spojující m sto Jeseník  
a ervenohorské sedlo. í ka B lá byla p i povodni v r. 1997 nejpostižen jším tokem ve sledované 
oblasti.

Lokalita pat í do oblasti záplavového území stanoveného vodoprávním ú adem KÚ 
Olomouckého kraje. Po katastrofální povodni v r. 1997 bylo v rámci programu k odstran ní
povod ových škod obnovováno zdevastované koryto í ky B lá. Stávající kapacita koryta Q10 je 
v Domašov  nedosta ující, jako nutný stupe  povod ové ochrany je stanoveno Q20.

Sm rným vodohospodá ským plánem z r. 1988 je stanovena lokalita Domašov – Borový potok 
jako potenciální akumulace s objemem 1,83 mil. m3 a výškou hráze 44 m. Mimo sledování 
protipovod ové ochrany má funkci zásobování vodou. 

Návrh protipovod ových opat ení

V rámci likvidace povod ových škod z r. 1997 a navazujících protipovod ových opat ení byla 
v Domašov  v r. 2006 obnovena pr to nost a zkapacitn no koryto í ky B lá na Q20 ve 2 úsecích, 
v km 21,71 – 23,12 a 24,74 – 25,50.

V rámci II. etapy programu Prevence p ed povodn mi, která by m la být zahájena v r. 2007, 
se  v obci Domašov navrhují další opat ení, a to úprava koryta B lé zajiš ující stabilizaci toku 
v zástavb  obce v km 23,15 – 23,95, a obnova havarovaného jezu, který hrozí z ícením.

Tok B lá je ve správ  Povodí Odry, s. p. 

U ostatních drobných tok  (a  ve správ  PO, L R nebo ZVHS), kde povodn  vytvá ejí
záplavu jen v úzkém pruhu podél toku, se nutné zásahy omezují jen na zajišt ní stability trasy  
a protierozní opat ení.
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