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Hlinsko

Stávající stav

Obec Hlinsko je malou obcí s 220 obyvateli a najdeme ji v kopcích jižním sm rem od m sta 

Lipník nad Be vou na levém b ehu eky Be vy. Obec se rozkládá v údolí potoka Libuška, jehož koryto 

je z ásti upravené a z ásti neupravené, avšak stále udržované.

Dle informací od starších ob an  nebyly zde pamatovány v tší problémy s odtokovými 

pom ry stávajícího potoka, který protéká klikat  mezi zástavbou rodinných domk  a dom  a p es

místní zahrady a zahrádky za rodinnými domy. Ani p i extrémních srážkách a povodních v letech 1997 

a 2006 nebyla údajn  zaplavena p ilehlá zástavba.

Návrh protipovod ových opat ení

Je t eba však tok neustále udržovat, pro iš ovat a opev ovat a p i zvýšených pr tocích 

odstra ovat naplavené p edm ty na mostcích a propustcích.

Doporu ujeme v horní ásti toku nad obcí vybudovat kaskádu p í ných prah  a stup  (nap .

z drátokamenných koš  a matrací) pro stabilizaci koryta a pro zachytávání splavenin a plovoucích 

p edm t  nad p epážkami.
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Dle informací u místních ob an  bývají problémy p i vyšších srážkách s odtokem povrchových 

vod soust ed ných z okolních pozemk  na silni ní komunikaci od Lipníku nad Be vou. Srážkové vody 

asto stékají z kopce po vozovce silnice, nesta í natékat do deš ové kanalizace, která se v tšinou

ucpe plaveninami a splaveninami, a z povrchu natékají až k p ilehlým rodinným dom m pod kopcem. 

Je t eba zajistit odvodn ní komunikací a okolních ploch do svod  a do potoka Libušky. 

V obci bude z ejm  nutné realizovat protierozní opat ení v rámci pozemkových úprav. 

Náklady na protipovod ová opat ení

úpravy koryta Libušky: ………  4 mil. K

úpravy odvodn ní komunikace: ………  1,5 mil. K


