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Sobotín

Stávající stav

Obec Sobotín se rozkládá u západního okraje chrán né krajinné oblasti Jeseníky v údolí 
Klepá ovského potoka a eky Merty severovýchodním sm rem od m sta Šumperk. Obcí prochází 
silnice spojující m sto Rýma ov a Šumperk. 

Osady Rudoltice a Klepá ov jsou sou ástí obce Sobotín. Osady leží v Sobotínském údolí, 
kterým protéká Klepá ovský potok a prochází jím silnice spojující m sto Rýma ov a Šumperk. 

Obce jsou ohrožovány 
Klepá ovským potokem, který protéká 
nad zaúst ním do í ky Merty 
v pom rn  dlouhém úseku (cca 8 až 10 
km) bo ním úzkým údolím v soub hu se 
silni ní komunikací I/11. Potok protéká 
vlastní obcí Sobotín a dalšími lokalitami 
s roztroušenou zástavbou (Rudoltice  
a Klepá ov). Potok je údajn  ve správ
L R. Vlastní tok je v tšinou byst inného
charakteru a proplétá se klikatým 
korytem jednak podél místní obecní 
komunikace pod hlavní silnicí I/11  
a jednak p es soukromé zahrady 
p edzahrádky a dvory u rodinných dom
a domk , chalup a chat. V mnoha díl ích úsecích je koryto pro správce toku nep ístupné. Dá se íci, 
že koryto potoka s velice rozdílnými kapacitami v díl ích úsecích je celém dlouhém úseku prakticky 
všude dostate n  opevn né a upravené vlastníky jednotlivých soukromých nemovitostí, kterými 
protéká a samotnou obcí Sobotín. N kde je místní zástavba více ohrožována, n kde mén .
Pravd podobn  jsou místní lidé a rekreanti na tuto skute nost p ipraveni a po ítají s p ípadnými
povod ovými škodami. koryto potoka je v n kolika místech p eklenuto r znými konstrukcemi lávek, 
mostk  a most . N které jsou dostate n  vysoko nad povod ovými hladinami, n které jsou p elévány
a obtékány. 
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Návrh protipovod ových opat ení

Je t eba v novat více pozornosti p i zvýšených vodních stavech a odstra ovat p i povodních 
plovoucí p edm ty (spadlé stromy, v tve a listí) ze zúžených pr to ných profil , z lávek, propustí  
a mostních objekt . Za nízkých pr tok  je nutno pravideln  odstra ovat nánosy splavenin 
z rozší ených profil , odstra ovat k oviny a vzrostlé stromy z pr to ných profil , kosit travní porosty  
a plevely na p ilehlých svazích, apod.

Na n kolika místech je t eba opravit nebo zrekonstruovat stávající podemleté nebo porušené 
kamenné nebo kamenobetonové op rné zdi a zídky. N kolik mostk  a propustk  na toku bude nutno 
zkapacitnit jejich rekonstrukcí.

Ve vhodných místech by bylo možné obnovit p vodní rybní ky, p ípadn  vybudovat nové. 

V horních úsecích, kde se tok proplétá úzkým údolím v lesních pozemcích, bude vhodné 
vybudovat na toku n kolik p í ných p ehrádek s trubními propustmi, nap . z drátokamenných koš ,
pro zachytávání splavenin a p ípadn  pro áste nou akumulaci povod ových vod. 

S ohledem na velký rozsah r zných objekt  v lenitém terénu na n kolik kilometr  dlouhém 
úseku Klepá ovského potoka zde nepopisujeme konkrétní pot eby úprav a oprav jednotlivých 
stavebních objekt , úprav odtokových pom r  a návrh protipovod ových opat ení. Tomuto toku je 
nutno v novat d kladn jší pozornost v samostatné díl í studii, nebo  v této studii nebyl prostor na 
podrobn jší pr zkum a popis v dlouhém úseku, kde bude t eba nejen pro istit koryto.  

Náklady na protipovod ová opat ení

odhad celkem: ………  12 mil. K

Dle informací ZVHS – Pracovišt  v Šumperku se p ipravují úpravy a pro išt ní koryt na 
p ítocích do Klepá ovského potoka a poldr na jednom z p ítok . V n kterých strm jších úsecích jsou 
plánovány p í né p ehrážky pro stabilizaci p í ného a podélného profilu koryta na p ítocích. Na tyto 
úpravy byla zpracována SOP Klepá ovského potoka.

P edb žné investi ní náklady na nazna ené úpravy a opat ení iní cca 6 mil. K .
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