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Jeseník (Bukovice)

Sou asný stav

Okresní m sto a významné st edisko CHKO Jeseník se nachází v kotlin  horského masivu 
Hrubý Jeseník na soutoku horských í ek Sta í e a B lé. Je k ižovatkou silnic jak do nejsevern jšího
cípu Javornického výb žku, tak na ostatní sv tové strany. M stskými ástmi jsou Jeseník, Bukovice  
a D t ichov. V Bukovicích ústí do B lé pravostranný p ítok od D t ichova - Vrchovištní potok. 
Soub žn  s í kou B lá se ve sm ru SJ vine státní silnice I/44 spojující Jeseník a Šumperk, na 
opa né stran  toku místní komunikace. Zástavba obce Bukovice se rozprostírá oboustrann  podél 
toku i silnic a v klínu p ed soutokem s Vrchovištním potokem. 

Následkem ni ivé povodn  v ervenci 1997 byl Jeseník od íznut od okolních obcí, byly 
strženy mosty a zatopeny k ižovatky ve m st . Došlo k vytvo ení b ehových nátrží, výmol , odplavení 
b ehových porost  apod. 

V rámci programu k odstran ní povod ových škod již bylo v k.ú. Jeseníku obnoveno zni ené
koryto eky B lé, v obci Bukovice dosud však není zajišt n požadovaný stupe  zabezpe enosti na Q50

a tuto úrove  ochrany je t eba zajistit.

V r. 2005 byla zahájena nejvýznamn jší stavební akce Jesenicka – rekonstrukce vodovodní  
a odpadní sít .

Lokalita pat í do oblasti záplavového území stanoveného vodoprávním ú adem KÚ 
Olomouckého kraje. 

Návrh protipovod ových opat ení

V rámci II. etapy programu Prevence p ed povodn mi, která by m la být zahájena v r. 2007, 
se na ece B lé v intravilánu obce Bukovice navrhuje úprava a zkapacitn ní koryta na Q50. Jedná se  
o úsek koryta v km 19,788 – 20,590 mezi soub žnými komunikacemi v zástavb , kde byla po povodni 
provedena pouze provizorní stabilizace. 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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