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Viký ovice

Stávající stav

Území obce Viký ovice t sn  navazuje na okraj m sta Šumperk. Obec se rozkládá na obou 
b ezích eky Desné a pod zalesn nými strán mi vrcholk  Jeseník . Obcí prochází železni ní tra  na 
trase Šumperk - Kouty nad Desnou a silnice vedoucí ze Šumperka p es ervenohorské sedlo do 
Jeseníku.  

Obec Viký ovice je ohrožována ekou Desnou. Za vyšších pr tok  dochází k vyb ežení eky
na obou b ezích a k zaplavení v tší ásti obce. 

Problematický je p edevším úsek na levém b ehu eky Desné nad zaúst ním Holubího 
potoka, kde vody jsou vzdouvány stávajícím pevným jezem. V sou asnosti z ejm  neslouží jez ke 
vzdouvání vod do p vodního náhonu, nebo  vtok do náhonu je provizorn  zahrazen. Je t eba ov it
další vývoj využívání spádových pom r  na jezu a na p vodním náhonu a podle toho p izp sobit další 
úpravy odtokových pom r  nad jezem a v jezovém profilu.

Tak jak bylo nazna eno v p edchozí kapitole popisující odtokové pom ry ve m st  Šumperku, 
je koryto nad pevným jezem podél obce Viký ovice úzké a málo kapacitní. Vyšší vody vyb ežují do 
p ilehlých zahrádek a k rodinným dom m na obou b ezích.

Návrh protipovod ových opat ení

Koryto eky Desné je t eba zkapacitnit rekonstrukcí pevného jezu za pohyblivý a rozší ením
p í ného profilu toku pomocí svislých op rných zdí nebo zástavbu ochránit pomocí ochranných hrází 
nebo ochranných zdí odsazených nebo alespo  p isazených, tj. v trase stávajících plot .

Všechny výusti je t eba upravit pro umožn ní zahrazení a p e erpávání odpadních vod do 
eky Desné.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  45 mil. K
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