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Šumvald

Stávající stav

Obec Šumvald je zna n  protáhlou obcí, jež se rozkládá severním sm rem od m sta Uni ov
a podél toku potoka Draž vky. Obec leží na rozhraní Hané a jižních vrcholk  Nízkého Jeseníku a na 
levém b ehu eky Oskavy. U jihozápadního okraje obce je vybudována soustava rybník  z nichž 
nejv tší je Hrubý rybník. Východním sm rem od obce se rozprostírají rozlehlé lesy p írodního parku 
Sovinecko. 

Obec Šumvald se táhne 
v dlouhém úseku (cca 3,5 km) údolím 
potoka Draž vky, který se t sn  pod 
spodním koncem obce zaús uje do 
koryta eky Oskavy. Draž vka je potok 
tém  byst inného charakteru, který 
protéká v tšinou mezi silnicí  
a zástavbou rodinných domk
v otev eném profilu lichob žníkového
nebo obdélníkového tvaru. Po obou 
b ezích koryta jsou v tšinou kamenné 
nebo kamenobetonové zídky výšky  
od 1 do 2 m. Ší ka koryta ve dn  se 
pohybuje v rozmezí od 1,5 do 3 m. 
Vzhledem k tomu, že tok prakticky 
probíhá v soub hu s místní silni ní komunikací, je na toku umíst na celá ada betonových  
a d ev ných lávek (v tšinou s tenkou nosnou deskou a bez zábradlí), které zajiš ují p ístup do 
rodinných dom  a do zahrad a dvork . V díl ích úsecích je koryto Draž vky ze silnice nep ístupné,
nebo  odbo uje od silnice do soukromých zahrad a za rodinné domy k levob ežnímu svahu údolí.

Dle poch zky bylo konstatováno, že potok je ve dn  v tšinou stabilní, avšak op rné
a náb ežní zdi a zídky, p edevším kamenné, jsou v n kolika místech a úsecích podemílány a bortí se. 
Rovn ž v ostrých konkávách jsou dno a nárazový svah i ze  p íliš namáhány a porušovány, takže je 
nutno je vždy po zvýšených srážkách opravovat. V n kterých rozší ených profilech se koryto potoka 
zanáší a tvo í se zde št rkové lavice, které nevhodn  usm r ují proudnici vody v pr to ném profilu. 

Dle informací místních ob an
nejsou p i velkých srážkách velké potíže 
s odtokovými pom ry v obci Šumvald. 
V roce 1997 a 2006 nebyly údajn
konstatovány v obci rozsáhlejší záplavy 
rodinných dom  a p ilehlých nemovitostí. 
Maximální hloubka vody v koryt
dosahovala cca 1 až 1,2 m, tedy 
v tšinou pod b ehovou hranou. Místní 
obyvatelé pravd podobn  v t sné
blízkosti sledují stávající vodote , žijí s ní 
a p izp sobují své požadavky 
pr to nému profilu a odtokovým 
pom r m.
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Návrh protipovod ových opat ení

Dle orienta ního seznámení se s vodním tokem potoka Draž vky a s lokalitou v obci Šumvald 
se nejeví nutné realizovat rozsáhlejší protipovod ová opat ení na toku protékajícím p ímo v zástavb
obce. P i údržb  pr to ného profilu je nutno za minimálních stav ast ji realizovat pro iš ování
koryta od nános  ve dn  a od plevel  a k ovin ve svazích, opravovat stávající nárazové b ehy
a op rné zídky na obou b ezích, pokud možno zvýšit n které mostky a lávky na p ejezdových cestách 
a p ístupech k rodinným dom m, ale p edevším p i povod ových stavech je nutno odstra ovat
z koryta plovoucí p edm ty tak, aby se nezachycovaly na mostních pilí ích a na nízkých podhledech 
lávek a mostk . N které kritické výust  je nutno v koryt  potoka opat it žabími klapkami pro zabrán ní
nátoku vzdutých vod do podsklepených ástí a p ízemních podlaží rodinných dom  a do okolní 
zástavby podél odvod ovacích p íkop .

Vzhledem k tomu, že v n kolika díl ích úsecích tok Draž vky protéká p es soukromé 
zahrádky a dvorky ve stísn ných pom rech, nemá správce toku v t chto lokalitách p ístup ke korytu. 
V tšinou si však na svých pozemcích udržují a musí udržovat pr to ný profil koryta dot ení obyvatelé 
sami tak, aby nebyly zaplavovány jejich p ilehlé nemovitosti. Nutno po ítat také s tím, že extrémní 
povod ové pr toky budou vyb ežovat v m lkých a mén  pr to ných úsecích a odtok vyb ežených vod 
bude probíhat také po stávající a soub žné místní komunikaci.  

Snížení kulmina ních pr tok  a odtokového množství by mohlo být sníženo po vybudování 
suchých poldr  nad popisovanou obcí výše proti toku p edevším na bo ních svodnicích a polních 
pozemcích v bo ních pr lezích a údolích.

Náklady na protipovod ová opat ení

úpravy a pro išt ní: ………  4,6 mil. K

poldr: ………  8 mil. K


