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Rapotín
Stávající stav
Podhorská obec Rapotín se
nachází
v údolí
Ĝeky
Desné
severovýchodním smČrem nedaleko
mČsta Šumperk. Obec se rozkládá na
obou bĜezích Ĝeky Desné. V severní
þásti Rapotína ústí do Ĝeky Desné
levobĜežní
pĜítok
Ĝíþka
Merta
a pravobĜežní pĜítok Ĝíþka Losinka
a Rejchartický potok. Obec v severní
þásti plynule navazuje na Velké Losiny
a v jižní þásti na VikýĜovice. Obcí
prochází železniþní traĢ na trase
Šumperk - Kouty nad Desnou a silnice
vedoucí
ze
Šumperka
pĜes
ýervenohorské sedlo do Jeseníku.
PĜi extrémních povodních v roce 1997 došlo k vybĜežení Ĝeky Desné na obou bĜezích
a k zaplavení vČtší þásti obce. RovnČž došlo k rozlivu Ĝíþky Merty a Losinky.
Roztroušená zástavba obce Rapotín se rozprostírá prakticky v celé šíĜce údolní nivy Ĝeky
Desné a v délce nČkolika kilometrĤ. Záplava v roce 1997 zasahovala na pravém bĜehu v celém úseku
až k hlavní silnici I/11 v šíĜce cca 300 až 400 m a na levém bĜehu 100 až 300 m od vlastního koryta.
V nČkterých místech, pĜedevším v zástavbČ krátce nad stávajícím pevným jezem stupĖovité
konstrukce, dosahovala hloubka záplavy až 1,2 m. Dle pochĤzky bylo patrné, že stávající pomČrnČ
meandrovité koryto Ĝeky Desné je vČtšinou mČlké a úzké a málo kapacitní. Konstrukce mostĤ a lávek
na stávajících silniþních komunikacích a cestách jsou osazeny nízko do úrovnČ stávajícího terénu
a jejich mostovky zasahují do prĤtoþného profilu koryta. Koryto Ĝeky je vČtšinou ĜádnČ opevnČné
tČžkou záhozovou patkou z lomového kamene, záhozem a kamennou dlažbou.
U mnoha odpadĤ zaústČných do Ĝeky chybí hradící uzávČry.
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Návrh protipovodĖových opatĜení
Návrh protipovodĖových opatĜení bude v této lokalitČ s roztroušenou zástavbou a mezi
zahradami a zahrádkami velice problematický. Pokud by se mČlo stávající relativnČ mČlké a úzké
koryto Ĝeky Desné ohrázovat, vyžadovalo by to hráze, resp. nákladné ochranné betonové zdi a zídky
v celé délce obce, tj. v délce cca 3 kilometrĤ. Pokud se ohrázuje jeden bĜeh, je nutno realizovat
ohrázování i na druhém bĜehu, neboĢ zúžením prĤtoþného profilu v dnešním inundaþním území na
jednom bĜehu by vyvolalo vČtší záplavy na druhém bĜehu. Odhadem se dá Ĝíci, že polovina
ochranných opatĜení by byla realizována pomoci ochranných hrází a hrázek a polovina pomocí
ochranných zdí a zídek. PravdČpodobnČ by bylo vhodné rovnČž rekonstruovat stávající pevný jez na
pohyblivý pro snížení hladin pĜi povodních nad jezem.
Je tĜeba rovnČž v korytČ osadit na stávající odpadní potrubí a pĜíkopy hradící uzávČry.
VariantnČ se uvažují v této studii i velkorysejší protipovodĖová opatĜení s ponecháním
stávajícího koryta Ĝeky Desné ve stávajícím stavu - bez ochranných hrází, avšak s tím, že v levobĜežní
þásti Ĝíþního údolí pod obcí Petrov nad Desnou (na polních pozemcích mezi levobĜežní silniþní
komunikací a železniþní tratí) by se vybudovalo druhé soubČžné, tzv. odlehþovací koryto, pokud to
bude možné z hlediska výškových pomČrĤ, pĜípadnČ jiných plánovaných staveb a objektĤ ve
sledovaném území. Odlehþovací koryto celkové délky cca 2800 m by bylo v horním konci navázáno
na stávající tok Ĝeky Desné v profilu cca 350 m nad zaústČním Ĝíþky Merty (Merta by se zaústila již do
odlehþovacího koryta) a ve spodním konci na stávající tok Ĝeky Desné tČsnČ pod stávajícím pevným
jezem nad obcí VikýĜovice. PĜíþný profil nového koryta by byl zahlouben pod stávající terén s tím, že
ochranné hráze by byly vytvoĜeny z výkopkĤ koryta a ochranná hráz by byla vČtšinou vyšší na pravém
bĜehu. Toto nové obtokové a odlehþovací koryto by mohlo sloužit nejen k pĜevádČní þástí
povodĖových prĤtokĤ, ale rovnČž jako náhon k energetickému využití nových spádových pomČrĤ na
spádovém stupni v místČ spodního konce obtoku, tj. nad silniþní komunikací. VykĜížení toku se
silniþními komunikacemi by bylo Ĝešeno pomocí nových mostĤ v poþtu 4 ks a na polních cestách
v poþtu cca 2 až 3 ks. Místní vodoteþe a odvodĖovací pĜíkopy ze svažitého terénu nad novým korytem
by byly rovnČž zaústČny do nového koryta.
Tuto variantu nutno podrobnČji prostudovat v rámci samostatné podrobnČjší studie.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
náklady na ohrázování a úpravu stávajícího koryta: ……… 134 mil. Kþ
náklady na vybudování odlehþovacího koryta a stupnČ: ……… 137 mil. Kþ
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