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Šumperk
Stávající stav
MČsto Šumperk leží na Severní MoravČ, severozápadním smČrem od mČsta Olomouc. MČsto
se rozkládá u západního okraje Hrubého Jeseníku a na pravém bĜehu Ĝeky Desná. Šumperk je
oznaþován jako vstupní brána do Hrubých JeseníkĤ. Od okrajových þástí mČsta se zvedají zalesnČné
stránČ kopcĤ. V okolí mČsta bylo vybudováno nČkolik rybníkĤ. Východním smČrem od mČsta je malá
pĜehradní nádrž Krásno, která slouží jako pĜírodní koupalištČ a je vhodná i pro vodní sporty.
Obce Rapotín, VikýĜovice a mČsto Šumperk na sebe tČsnČ navazují a leží na bĜehu Ĝeky
Desné. ZmínČné obce jsou ohrožovány povodĖovými vodami od Ĝeky Desné, která jimi protéká a
zaplavuje vČtší þást zástavby. V mČstČ Šumperk je ohrožovaná Ĝekou Desnou jihozápadní þást mČsta.
PĜi povodních 1997 byla vodami z Ĝeky Desné zaplavena pomČrnČ velká þást zástavby mČsta
Šumperk, pĜedevším na pravém bĜehu Ĝeky. Nutno zde konstatovat, že koryto Ĝeky Desné je ve
stísnČných pomČrech mezi prĤmyslovou zástavbou a podél Ĝad rodinných domĤ a domkĤ úzké a málo
kapacitní, a navíc jsou nízké i povodĖové prĤtoky ve mČstČ vzdouvány stávajícími dvČma pevnými
jezy, které vzdouvají Ĝíþní vody do pravobĜežních náhonĤ pro energetické využití. VČtšinou je koryto
Ĝeky Desné v dnešní dobČ neohrázované. Nové ohrázování v délce cca 500 m bylo pĜi pochĤzce
patrné na levém bĜehu v úseku nad železniþní tratí až po silniþní most na odboþce z hlavní silnice I/11
pĜiléhající k pravému bĜehu Ĝeky. Ochrana kolonie nových rodinných vil na sníženém terénu je Ĝešena
pomocí kamenobetonové ochranné zdi a výše proti toku pomocí pĜisazené zemní hráze.
Na mnoha místech je bohužel pĜisazena zástavba prĤmyslových areálĤ a rovnČž rodinných
domkĤ a zahrádek až ke korytu, což neumožĖuje plynulý odtok vyšších vod, ani soustavnou údržbu
relativnČ hlubších þástí koryt bez prĤjezdných berem a cest.
PĜi pochĤzce bylo konstatováno, že koryto Ĝeky Desné je na mnoha místech velice úzké,
mČlké a zanesené splaveninami, pĜedevším pĜi konvexních bĜezích a tČsnČ nad pevnými jezy
(pevnými pĜelivy). ŠtČrkové propusti vČtšinou dobĜe plní svoji funkci, pokud jsou funkþní za povodní i
mimo povodnČ pĜi provozování náhonĤ a energetických dČl na nich.
Do koryta Ĝeky Desné je zaústČno na obou bĜezích nČkolik trubních, zaklenutých i otevĜených
odpadĤ a kanalizaþních výustí, které vČtšinou nemají hradící uzávČry a umožĖují zpČtný nátok Ĝíþních
vod až do zástavby pĜi vČtších povodních. Zahraditelný není ani pravobĜežní odpad se dvČmi troubami
(cca DN 800) podcházející koryto náhonu v lokalitČ Na Mlýnku.
Návrh protipovodĖových opatĜení
RovnČž na území mČsta Šumperka bude údolní niva dotþena plánovaným silniþním tČlesem
obchvatové rychlostní komunikace I/44, která rozdČlí v urþitých úsecích inundaþní území na dvČ þásti
a pravdČpodobnČ zpĤsobí i další vzdouvání vybĜežených vod, pokud nebudou soustĜedČny do
ohrázovaného koryta.
Pro ochranu zástavby na obou bĜezích Ĝeky Desné v Šumperku bude nutno koryto Ĝeky Desné
zkapacitnit jeho rozšíĜením nebo zdvojením pomocí obtokových koryt, pĜípadnČ vybudovat na obou
bĜezích pĜisazené nebo radČji odsazené ochranné hráze tam, kde to pĤjde. ZkapacitnČní koryta,
pĜedevším nad stávajícími pevnými jezy, je možné uskuteþnit rekonstrukcí obou pevných jezĤ na
pohyblivé. Pevné pĜelivy by se mČly nahradit vakovými jezy nebo klapkovou hradící konstrukcí.
Nové ochranné hráze bude tĜeba vybudovat pĜedevším na pravém bĜehu, pravdČpodobnČ
v celé délce pĜes mČsto Šumperk a rovnČž nad mČstem. Výška ochranných hrází bude dána rovnČž
rozsahem rekonstrukce stávajících pevných jezĤ na toku Ĝeky Desné ve sledovaném úseku
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Pravý bĜeh:
x

Pravý bĜeh podél náhonu jak pod pevným jezem, tak i nad jezem v lokalitČ krátce nad obcí
Dolní Studénky by mohl být zĜejmČ dostateþnČ vysoký a ochránČný i na stoletý prĤtok, pokud
by se zkapacitnilo vlastní koryto Desné nad jezem a zkapacitnil stávající pevný jez pomocí
pohyblivé vzdouvací konstrukce.

x

Nad prĤmyslovým podnikem s malou vodní elektrárnou na stávajícím dobĜe opevnČném a
udržovaném pĜímém náhonu pod dalším pevným jezem (v lokalitČ Na Mlýnku) je pravobĜežní
hráz Ĝeky tvoĜena hrázemi náhonu. Výšku LB hráze náhonu je možné pĜípadnČ zvýšit pro
ochranu zástavby za náhonem – na PB.

x

V tomto pĜípadČ je nutné osadit na stávajících trubních propustech podcházejících náhon
alespoĖ zpČtné klapky, pĜípadnČ radČji stavítkové uzávČry na návodní stranČ otevĜeného
odpadu s manipulaþní šachtou pro umožnČní pĜeþerpávání odpadních vod do Ĝeky Desné.

x

Pevný jez v lokalitČ Na Mlýnku je tĜeba nahradit pohyblivým i v levobĜežní þásti.

x

Ochranu zástavby mČsta na pravém bĜehu nad jezem je možné Ĝešit vybudováním ochranné
hrázky nebo betonové zídky v úseku pod i nad silnicí II/446 a rozšíĜením stávajícího koryta ve
stejném úseku – dle varianty þ.1, pĜípadnČ zvážit úþinek posílení odtoku povodĖových prĤtokĤ
ve stávajícím korytČ i výstavbou nového obtokového (odlehþovacího) koryta na levém bĜehu
v úseku pĜibližnČ od trafostanice až pod pevný jez – dle varianty þ.2. Na obtoku by bylo nutno
vybudovat pohyblivý jez a tĜi mosty na stávajících silniþních komunikacích.

x

PravobĜežní ochranné hráze nebo ochranné betonové zídky by pak pokraþovaly proti toku od
trafostanice až po zvýšený terén a silnici I/11 nad železniþní tratí.

x

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

x

RovnČž nad Holubím potokem lze uvažovat o výstavbČ ochranné hráze podél toku pro
ochranu nové zástavby rodinných vil

x

V každém pĜípadČ je tĜeba zkapacitnit koryto nad pevným jezem rekonstrukcí stávajícího
pevného jezu tČsnČ nad zaústČním Holubího potoka.

x

Ochranu pĜilehlé zástavby za pravobĜežní hranou výše proti toku, tj. pod Rapotínem a rovnČž
v RapotínČ je možné uskuteþnit pouze zkapacitnČním vlastního úzkého koryta rozšíĜením
pomocí svislých nábĜežních zdí na obou bĜezích nebo výstavbou ochranných zdí a zídek
podél bĜehových hran a místní cesty nebo v trasách oplocení soukromých zahrad.

Levý bĜeh:
x

Na levém bĜehu nad obcí Dolní Studénky je vhodné pokud možno co nejvíce využít inundaþní
území s polními pozemky pro pĜevádČní þástí povodĖových prĤtokĤ, prakticky až po
železniþní traĢ.

x

VariantnČ se uvažuje v této studii o vybudování druhého (odlehþovacího) koryta Ĝeky Desné
v úseku cca 400 m pod silnicí II/446 a cca 500 m nad silnicí II/446 s pohyblivým jezem a tĜemi
silniþními mosty.

x

Zahrádky pod železniþní tratí není tĜeba chránit na vyšší vody.

x

Nad železnicí je již novČ vybudovaná ochranná zeć a ochranná hráz až po pĜíþnou silnici.
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x

Zahrádky a rodinné domy na levém bĜehu nad pĜíþnou silnicí až po obec VikýĜovice a rovnČž
v obci je možné ochránit pouze zkapacitnČním stávajícího úzkého koryta pomocí nábĜežních
svislých zdí nebo vybudováním ochranných zdí a zídek v trase oplocení stávajících zahrad.

x

OpČt se ve studii poþítá s rekonstrukcí pevného jezu na pohyblivý tČsnČ nad zaústČním
Holubího potoka.

Obecné požadavky a opatĜení:
ObdobnČ jako v jiných úsecích toku Ĝeky Desné a na jiných tocích v jiných lokalitách je tĜeba
dĤslednČ realizovat opatĜení proti zaplavování zástavby za bĜehovými hranami a za ochrannými
hrázemi tak, že na výustních objektech rĤzných kanalizaþních odpadĤ a odvodĖovacích pĜíkopĤ
budou osazeny provozní uzávČry se šachtami pro pĜeþerpávání odpadních vod do recipientĤ nebo
alespoĖ žabí klapky.
Náklady na protipovodĖová opatĜení
varianta s rekonstrukcí jezu (na Mlýnku) a bez obtokového ramene: ……… 108 mil. Kþ
varianta bez rekonstrukce jezu a s obtokovým ramenem: ……… 128 mil. Kþ
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