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Šumvald
Stávající stav
Obec Šumvald je znaþnČ protáhlou obcí, jež se rozkládá severním smČrem od mČsta Uniþov
a podél toku potoka DražĤvky. Obec leží na rozhraní Hané a jižních vrcholkĤ Nízkého Jeseníku a na
levém bĜehu Ĝeky Oskavy. U jihozápadního okraje obce je vybudována soustava rybníkĤ z nichž
nejvČtší je Hrubý rybník. Východním smČrem od obce se rozprostírají rozlehlé lesy pĜírodního parku
Sovinecko.
Obec
Šumvald
se
táhne
v dlouhém úseku (cca 3,5 km) údolím
potoka DražĤvky, který se tČsnČ pod
spodním koncem obce zaúsĢuje do
koryta Ĝeky Oskavy. DražĤvka je potok
témČĜ bystĜinného charakteru, který
protéká
vČtšinou
mezi
silnicí
a
zástavbou
rodinných
domkĤ
v otevĜeném profilu lichobČžníkového
nebo obdélníkového tvaru. Po obou
bĜezích koryta jsou vČtšinou kamenné
nebo kamenobetonové zídky výšky
od 1 do 2 m. ŠíĜka koryta ve dnČ se
pohybuje v rozmezí od 1,5 do 3 m.
Vzhledem k tomu, že tok prakticky
probíhá v soubČhu s místní silniþní komunikací, je na toku umístČna celá Ĝada betonových
a dĜevČných lávek (vČtšinou s tenkou nosnou deskou a bez zábradlí), které zajišĢují pĜístup do
rodinných domĤ a do zahrad a dvorkĤ. V dílþích úsecích je koryto DražĤvky ze silnice nepĜístupné,
neboĢ odboþuje od silnice do soukromých zahrad a za rodinné domy k levobĜežnímu svahu údolí.
Dle pochĤzky bylo konstatováno, že potok je ve dnČ vČtšinou stabilní, avšak opČrné
a nábĜežní zdi a zídky, pĜedevším kamenné, jsou v nČkolika místech a úsecích podemílány a bortí se.
RovnČž v ostrých konkávách jsou dno a nárazový svah þi zeć pĜíliš namáhány a porušovány, takže je
nutno je vždy po zvýšených srážkách opravovat. V nČkterých rozšíĜených profilech se koryto potoka
zanáší a tvoĜí se zde štČrkové lavice, které nevhodnČ usmČrĖují proudnici vody v prĤtoþném profilu.
Dle informací místních obþanĤ
nejsou pĜi velkých srážkách velké potíže
s odtokovými pomČry v obci Šumvald.
V roce 1997 a 2006 nebyly údajnČ
konstatovány v obci rozsáhlejší záplavy
rodinných domĤ a pĜilehlých nemovitostí.
Maximální
hloubka
vody
v korytČ
dosahovala cca 1 až 1,2 m, tedy
vČtšinou pod bĜehovou hranou. Místní
obyvatelé
pravdČpodobnČ
v tČsné
blízkosti sledují stávající vodoteþ, žijí s ní
a
pĜizpĤsobují
své
požadavky
prĤtoþnému
profilu
a
odtokovým
pomČrĤm.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Dle orientaþního seznámení se s vodním tokem potoka DražĤvky a s lokalitou v obci Šumvald
se nejeví nutné realizovat rozsáhlejší protipovodĖová opatĜení na toku protékajícím pĜímo v zástavbČ
obce. PĜi údržbČ prĤtoþného profilu je nutno za minimálních stavĤ þastČji realizovat proþišĢování
koryta od nánosĤ ve dnČ a od plevelĤ a kĜovin ve svazích, opravovat stávající nárazové bĜehy
a opČrné zídky na obou bĜezích, pokud možno zvýšit nČkteré mostky a lávky na pĜejezdových cestách
a pĜístupech k rodinným domĤm, ale pĜedevším pĜi povodĖových stavech je nutno odstraĖovat
z koryta plovoucí pĜedmČty tak, aby se nezachycovaly na mostních pilíĜích a na nízkých podhledech
lávek a mostkĤ. NČkteré kritické výustČ je nutno v korytČ potoka opatĜit žabími klapkami pro zabránČní
nátoku vzdutých vod do podsklepených þástí a pĜízemních podlaží rodinných domĤ a do okolní
zástavby podél odvodĖovacích pĜíkopĤ.
Vzhledem k tomu, že v nČkolika dílþích úsecích tok DražĤvky protéká pĜes soukromé
zahrádky a dvorky ve stísnČných pomČrech, nemá správce toku v tČchto lokalitách pĜístup ke korytu.
VČtšinou si však na svých pozemcích udržují a musí udržovat prĤtoþný profil koryta dotþení obyvatelé
sami tak, aby nebyly zaplavovány jejich pĜilehlé nemovitosti. Nutno poþítat také s tím, že extrémní
povodĖové prĤtoky budou vybĜežovat v mČlkých a ménČ prĤtoþných úsecích a odtok vybĜežených vod
bude probíhat také po stávající a soubČžné místní komunikaci.
Snížení kulminaþních prĤtokĤ a odtokového množství by mohlo být sníženo po vybudování
suchých poldrĤ nad popisovanou obcí výše proti toku pĜedevším na boþních svodnicích a polních
pozemcích v boþních prĤlezích a údolích.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
úpravy a proþištČní: ……… 4,6 mil. Kþ
poldr: ……… 8 mil. Kþ
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