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Šumperk

Stávající stav

M sto Šumperk leží na Severní Morav , severozápadním sm rem od m sta Olomouc. M sto 
se rozkládá u západního okraje Hrubého Jeseníku a na pravém b ehu eky Desná. Šumperk je 
ozna ován jako vstupní brána do Hrubých Jeseník . Od okrajových ástí m sta se zvedají zalesn né
strán  kopc . V okolí m sta bylo vybudováno n kolik rybník . Východním sm rem od m sta je malá 
p ehradní nádrž Krásno, která slouží jako p írodní koupališt  a je vhodná i pro vodní sporty. 

Obce Rapotín, Viký ovice a m sto Šumperk na sebe t sn  navazují a leží na b ehu eky
Desné. Zmín né obce jsou ohrožovány povod ovými vodami od eky Desné, která jimi protéká a 
zaplavuje v tší ást zástavby. V m st  Šumperk je ohrožovaná ekou Desnou jihozápadní ást m sta.  

P i povodních 1997 byla vodami z eky Desné zaplavena pom rn  velká ást zástavby m sta 
Šumperk, p edevším na pravém b ehu eky. Nutno zde konstatovat, že koryto eky Desné je ve 
stísn ných pom rech mezi pr myslovou zástavbou a podél ad rodinných dom  a domk  úzké a málo 
kapacitní, a navíc jsou nízké i povod ové pr toky ve m st  vzdouvány stávajícími dv ma pevnými 
jezy, které vzdouvají í ní vody do pravob ežních náhon  pro energetické využití. V tšinou je koryto 
eky Desné v dnešní dob  neohrázované. Nové ohrázování v délce cca 500 m bylo p i poch zce

patrné na levém b ehu v úseku nad železni ní tratí až po silni ní most na odbo ce z hlavní silnice I/11 
p iléhající k pravému b ehu eky. Ochrana kolonie nových rodinných vil na sníženém terénu je ešena
pomocí kamenobetonové ochranné zdi a výše proti toku pomocí p isazené zemní hráze. 

Na mnoha místech je bohužel p isazena zástavba pr myslových areál  a rovn ž rodinných 
domk  a zahrádek až ke korytu, což neumož uje plynulý odtok vyšších vod, ani soustavnou údržbu 
relativn  hlubších ástí koryt bez pr jezdných berem a cest.

P i poch zce bylo konstatováno, že koryto eky Desné je na mnoha místech velice úzké, 
m lké a zanesené splaveninami, p edevším p i konvexních b ezích a t sn  nad pevnými jezy 
(pevnými p elivy). Št rkové propusti v tšinou dob e plní svoji funkci, pokud jsou funk ní za povodní i 
mimo povodn  p i provozování náhon  a energetických d l na nich.

Do koryta eky Desné je zaúst no na obou b ezích n kolik trubních, zaklenutých i otev ených
odpad  a kanaliza ních výustí, které v tšinou nemají hradící uzáv ry a umož ují zp tný nátok í ních
vod až do zástavby p i v tších povodních. Zahraditelný není ani pravob ežní odpad se dv mi troubami 
(cca DN 800) podcházející koryto náhonu v lokalit  Na Mlýnku.   

Návrh protipovod ových opat ení

Rovn ž na území m sta Šumperka bude údolní niva dot ena plánovaným silni ním t lesem
obchvatové rychlostní komunikace I/44, která rozd lí v ur itých úsecích inunda ní území na dv ásti
a pravd podobn  zp sobí i další vzdouvání vyb ežených vod, pokud nebudou soust ed ny do 
ohrázovaného koryta.

Pro ochranu zástavby na obou b ezích eky Desné v Šumperku bude nutno koryto eky Desné 
zkapacitnit jeho rozší ením nebo zdvojením pomocí obtokových koryt, p ípadn  vybudovat na obou 
b ezích p isazené nebo rad ji odsazené ochranné hráze tam, kde to p jde. Zkapacitn ní koryta, 
p edevším nad stávajícími pevnými jezy, je možné uskute nit rekonstrukcí obou pevných jez  na 
pohyblivé. Pevné p elivy by se m ly nahradit vakovými jezy nebo klapkovou hradící konstrukcí.

Nové ochranné hráze bude t eba vybudovat p edevším na pravém b ehu, pravd podobn
v celé délce p es m sto Šumperk a rovn ž nad m stem. Výška ochranných hrází bude dána rovn ž
rozsahem rekonstrukce stávajících pevných jez  na toku eky Desné ve sledovaném úseku 
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Pravý b eh:

Pravý b eh podél náhonu jak pod pevným jezem, tak i nad jezem v lokalit  krátce nad obcí 
Dolní Studénky by mohl být z ejm  dostate n  vysoký a ochrán ný i na stoletý pr tok, pokud 
by se zkapacitnilo vlastní koryto Desné nad jezem a zkapacitnil stávající pevný jez pomocí 
pohyblivé vzdouvací konstrukce.

Nad pr myslovým podnikem s malou vodní elektrárnou na stávajícím dob e opevn ném a 
udržovaném p ímém náhonu pod dalším pevným jezem (v lokalit  Na Mlýnku) je pravob ežní
hráz eky tvo ena hrázemi náhonu. Výšku LB hráze náhonu je možné p ípadn  zvýšit pro 
ochranu zástavby za náhonem – na PB.

V tomto p ípad  je nutné osadit na stávajících trubních propustech podcházejících náhon 
alespo  zp tné klapky, p ípadn  rad ji stavítkové uzáv ry na návodní stran  otev eného
odpadu s manipula ní šachtou pro umožn ní p e erpávání odpadních vod do eky Desné. 

Pevný jez v lokalit  Na Mlýnku je t eba nahradit pohyblivým i v levob ežní ásti.  

Ochranu zástavby m sta na pravém b ehu nad jezem je možné ešit vybudováním ochranné 
hrázky nebo betonové zídky v úseku pod i nad silnicí II/446 a rozší ením stávajícího koryta ve 
stejném úseku – dle varianty .1, p ípadn  zvážit ú inek posílení odtoku povod ových pr tok
ve stávajícím koryt  i výstavbou nového obtokového (odleh ovacího) koryta na levém b ehu
v úseku p ibližn  od trafostanice až pod pevný jez – dle varianty .2. Na obtoku by bylo nutno 
vybudovat pohyblivý jez a t i mosty na stávajících silni ních komunikacích. 

Pravob ežní ochranné hráze nebo ochranné betonové zídky by pak pokra ovaly proti toku od 
trafostanice až po zvýšený terén a silnici I/11 nad železni ní tratí.

Zástavbu na pravém b ehu je možné ochránit až po Holubí potok zemní hrázkou nebo zídkou 
p isazenou ke korytu nebo ve vhodných úsecích i odsazenou od koryta.

Rovn ž nad Holubím potokem lze uvažovat o výstavb  ochranné hráze podél toku pro 
ochranu nové zástavby rodinných vil

V každém p ípad  je t eba zkapacitnit koryto nad pevným jezem rekonstrukcí stávajícího 
pevného jezu t sn  nad zaúst ním Holubího potoka.

Ochranu p ilehlé zástavby za pravob ežní hranou výše proti toku, tj. pod Rapotínem a rovn ž
v Rapotín  je možné uskute nit pouze zkapacitn ním vlastního úzkého koryta rozší ením
pomocí svislých náb ežních zdí na obou b ezích nebo výstavbou ochranných zdí a zídek 
podél b ehových hran a místní cesty nebo v trasách oplocení soukromých zahrad. 

Levý b eh:

Na levém b ehu nad obcí Dolní Studénky je vhodné pokud možno co nejvíce využít inunda ní
území s polními pozemky pro p evád ní ástí povod ových pr tok , prakticky až po 
železni ní tra .

Variantn  se uvažuje v této studii o vybudování druhého (odleh ovacího) koryta eky Desné 
v úseku cca 400 m pod silnicí II/446 a cca 500 m nad silnicí II/446 s pohyblivým jezem a t emi
silni ními mosty.

Zahrádky pod železni ní tratí není t eba chránit na vyšší vody. 

Nad železnicí je již nov  vybudovaná ochranná ze  a ochranná hráz až po p í nou silnici. 
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Zahrádky a rodinné domy na levém b ehu nad p í nou silnicí až po obec Viký ovice a rovn ž
v obci je možné ochránit pouze zkapacitn ním stávajícího úzkého koryta pomocí náb ežních
svislých zdí nebo vybudováním ochranných zdí a zídek v trase oplocení stávajících zahrad.

Op t se ve studii po ítá s rekonstrukcí pevného jezu na pohyblivý t sn  nad zaúst ním
Holubího potoka.

Obecné požadavky a opat ení:

Obdobn  jako v jiných úsecích toku eky Desné a na jiných tocích v jiných lokalitách je t eba
d sledn  realizovat opat ení proti zaplavování zástavby za b ehovými hranami a za ochrannými 
hrázemi tak, že na výustních objektech r zných kanaliza ních odpad  a odvod ovacích p íkop
budou osazeny provozní uzáv ry se šachtami pro p e erpávání odpadních vod do recipient  nebo 
alespo  žabí klapky. 

Náklady na protipovod ová opat ení

varianta s rekonstrukcí jezu (na Mlýnku) a bez obtokového ramene: ………  108 mil. K

varianta bez rekonstrukce jezu a s obtokovým ramenem: ………  128 mil. K
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