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Sobotín
Stávající stav
Obec Sobotín se rozkládá u západního okraje chránČné krajinné oblasti Jeseníky v údolí
Klepáþovského potoka a Ĝeky Merty severovýchodním smČrem od mČsta Šumperk. Obcí prochází
silnice spojující mČsto RýmaĜov a Šumperk.
Osady Rudoltice a Klepáþov jsou souþástí obce Sobotín. Osady leží v Sobotínském údolí,
kterým protéká Klepáþovský potok a prochází jím silnice spojující mČsto RýmaĜov a Šumperk.
Obce
jsou
ohrožovány
Klepáþovským potokem, který protéká
nad zaústČním do Ĝíþky Merty
v pomČrnČ dlouhém úseku (cca 8 až 10
km) boþním úzkým údolím v soubČhu se
silniþní komunikací I/11. Potok protéká
vlastní obcí Sobotín a dalšími lokalitami
s roztroušenou zástavbou (Rudoltice
a Klepáþov). Potok je údajnČ ve správČ
LýR. Vlastní tok je vČtšinou bystĜinného
charakteru a proplétá se klikatým
korytem jednak podél místní obecní
komunikace pod hlavní silnicí I/11
a jednak pĜes soukromé zahrady
pĜedzahrádky a dvory u rodinných domĤ
a domkĤ, chalup a chat. V mnoha dílþích úsecích je koryto pro správce toku nepĜístupné. Dá se Ĝíci,
že koryto potoka s velice rozdílnými kapacitami v dílþích úsecích je celém dlouhém úseku prakticky
všude dostateþnČ opevnČné a upravené vlastníky jednotlivých soukromých nemovitostí, kterými
protéká a samotnou obcí Sobotín. NČkde je místní zástavba více ohrožována, nČkde ménČ.
PravdČpodobnČ jsou místní lidé a rekreanti na tuto skuteþnost pĜipraveni a poþítají s pĜípadnými
povodĖovými škodami. koryto potoka je v nČkolika místech pĜeklenuto rĤznými konstrukcemi lávek,
mostkĤ a mostĤ. NČkteré jsou dostateþnČ vysoko nad povodĖovými hladinami, nČkteré jsou pĜelévány
a obtékány.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Je tĜeba vČnovat více pozornosti pĜi zvýšených vodních stavech a odstraĖovat pĜi povodních
plovoucí pĜedmČty (spadlé stromy, vČtve a listí) ze zúžených prĤtoþných profilĤ, z lávek, propustí
a mostních objektĤ. Za nízkých prĤtokĤ je nutno pravidelnČ odstraĖovat nánosy splavenin
z rozšíĜených profilĤ, odstraĖovat kĜoviny a vzrostlé stromy z prĤtoþných profilĤ, kosit travní porosty
a plevely na pĜilehlých svazích, apod.
Na nČkolika místech je tĜeba opravit nebo zrekonstruovat stávající podemleté nebo porušené
kamenné nebo kamenobetonové opČrné zdi a zídky. NČkolik mostkĤ a propustkĤ na toku bude nutno
zkapacitnit jejich rekonstrukcí.
Ve vhodných místech by bylo možné obnovit pĤvodní rybníþky, pĜípadnČ vybudovat nové.
V horních úsecích, kde se tok proplétá úzkým údolím v lesních pozemcích, bude vhodné
vybudovat na toku nČkolik pĜíþných pĜehrádek s trubními propustmi, napĜ. z drátokamenných košĤ,
pro zachytávání splavenin a pĜípadnČ pro þásteþnou akumulaci povodĖových vod.
S ohledem na velký rozsah rĤzných objektĤ v þlenitém terénu na nČkolik kilometrĤ dlouhém
úseku Klepáþovského potoka zde nepopisujeme konkrétní potĜeby úprav a oprav jednotlivých
stavebních objektĤ, úprav odtokových pomČrĤ a návrh protipovodĖových opatĜení. Tomuto toku je
nutno vČnovat dĤkladnČjší pozornost v samostatné dílþí studii, neboĢ v této studii nebyl prostor na
podrobnČjší prĤzkum a popis v dlouhém úseku, kde bude tĜeba nejen proþistit koryto.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
odhad celkem: ……… 12 mil. Kþ
Dle informací ZVHS – PracovištČ v Šumperku se pĜipravují úpravy a proþištČní koryt na
pĜítocích do Klepáþovského potoka a poldr na jednom z pĜítokĤ. V nČkterých strmČjších úsecích jsou
plánovány pĜíþné pĜehrážky pro stabilizaci pĜíþného a podélného profilu koryta na pĜítocích. Na tyto
úpravy byla zpracována SOP Klepáþovského potoka.
PĜedbČžné investiþní náklady na naznaþené úpravy a opatĜení þiní cca 6 mil. Kþ.
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