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Dolní Studénky
Stávající stav a blízký výhled
Obec Dolní Studénky se rozprostírá jižním smČrem cca 1 km od mČsta Šumperk na úpatí
vrcholkĤ Hrubého Jeseníku a pĜi patČ levobĜežního svahu širokého údolí Ĝeky Desné, pod kopcem
Drážník a zástavba obce je rozvinuta podél místní komunikace – silnice III/3703.
PĜi extrémních povodních v þervenci 1997 byla zasažen okraj zástavby obce inundovanými
vodami z Ĝeky Desné pouze pĜi horním konci, tj. u Sudkovského potoka, pĜed silnicí i za silnicí.
V rámci plánované výstavby
obchvatĤ a pĜeložky silnice I/44
(PostĜelmov – Rapotín) bude umístČna
trasa rychlostní silnice prakticky do osy
široké údolní nivy Ĝeky Desné, tj. mezi
vlastní meandrovité koryto a obec Dolní
Studénky se silnicí III/3703. Silniþním
náspem se rozdČlí a rozþlení prĤtoþný
profil v inundaþním území a z toho
logicky
vyplývá
zvýšení
hladin
povodĖových prĤtokĤ a pĜiblížení
záplavové þáry k zástavbČ obce i vlivem
pĜíþných nájezdových komunikací a
polních cest v místech nadjezdĤ.
Návrh protipovodĖových opatĜení
Za pĜedpokladu zvýšení hladiny
stoletého prĤtoku na Ĝece Desné bude
nutno vybudovat pro ochranu pĜilehlé
zástavby
obce
Dolní
Studénky
ochrannou hráz (ochranný val) na
polních pozemcích v soubČhu s Ĝadovou
zástavbou a se silnicí III/3703. Pro
plynulost trasy ochranné zemní hráze
bude hráz odsazena od stávajících
oplocení místních zahrad za rodinnými
domy a pĜedpokládá se, že vzniklý pás
mezi zahradami a ochrannou hrází bude
využit pro prodloužení zahrad nebo pro
zemČdČlské využití orné pĤdy jako
záhumenky. I když koruna hráze bude
prĤjezdná a zpevnČná, doporuþujeme vytvoĜení prĤjezdných pruhĤ i po obou stranách hráze pro
zajištČní pĜístupĤ na pĜilehlé polní pozemky. Na jihovýchodní stranČ (vzdušné stranČ hráze) by mohla
být vysazena Ĝada stromových porostĤ (alej) podél prĤjezdného pruhu.
Horní konec ochranné hráze by byl zavázán do silniþního náspu silnice III/3703, resp. do
zvýšeného terénu na levém bĜehu Sudkovského potoka. Dolní konec hráze by byl zavázán kolem
výbČžku rodinných domkĤ do zvýšeného terénu podél stávající polní cesty.
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PĜedpokládá se ochranná hráz (zemní val) výšky cca 0,5 až 1,5 m v délce cca 2000 m
a ochranná kamenobetonová zídka v horním konci obce po levém bĜehu Sudkovského potoka výšky
cca 1,5 m a délky cca 150 m.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
celkem: ……… 21 mil. Kþ
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