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Velký Týnec

Stávající stav

V obci Velký Týnec se stékají dva toky. Potok Týne ka p itéká od východu od obce echovice

a potok Bero ka p itéká od severu.
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Potok Týne ka

je v horní ásti obce upraveným tokem, koryto je prakticky stabilizované a mostky jsou 

kapacitní. Ve st ední ásti obce, kde se upravený tok rozši uje, dochází k zanášení širšího profilu 

koryta, k jeho zar stání travinami a k ovinami. Krátce nad zaúst ním potoka Bero ky je Týne ka

neupraveným tokem, který se proplétá pod místním kopcem mezi soukromými zahradami, kde je 

údržba toku problematická. Níže po toku – pod soutokem s Bero kou, tj. v soub hu s místní silnicí, je 

koryto upravené a kapacitní, avšak stávající op rná ze  na levém b ehu t sn  nad vjezdem do místní 

zástavby se naklání sm rem do koryta. Níže po toku a pod dalším cestním mostem je koryto mén

udržované a zanáší se. 

Potok Bero ka

je relativn  menším tokem v obci Velký Týnec, protéká prakticky v soub hu s místní silnicí od 

Velké Byst ice. Na toku je situováno n kolik mostk  a lávek, které zajiš ují p ístup ze silnice do 

rodinných dom . Mostky v horní ásti zástavby jsou nízké a málo kapacitní. P edevším je na toku 

nekapacitní a nevyhovující starý kamenný mostek s klenutou mostovkou zpevn nou železobetonovou 

deskou. Pr to ný profil je nejmén  kapacitní a navíc se kamenný mostek rozpadá. P i zvýšených 

pr tocích tak tvo í p ekážku a silni ní násep p ehrádku, která vody vzdouvá a záplava pak zasahuje 

dále do okolní zástavby.

Návrh protipovod ových opat ení

Týne ka:

Na toku Týne ky je t eba pro istit st ední ást od nános  splavenin a plavenin a koryto 

zkapacitnit v délce cca 400 m. V úseku cca 300 m nad soutokem s Bero kou je nutno provést 

soustavnou úpravu, zkapacitn ní a opevn ní koryta. Bortící se op rnou ze  je nutno rekonstruovat po 

posouzení statikem v délce cca 60 m. Níže po toku v obci pod cestním mostem na cest  k OV je 

nutno koryto rovn ž pro istit v délce cca 300 m.

Bero ka:

Koryto potoka Bero ky je t eba podél silni ní komunikace nad soutokem pro istit a zkapacitnit 

v celkové délce cca 600 m až po nevyhovující starý silni ní mostek. Tento mostek je nutno 

rekonstruovat a zkapacitnit výstavbou mostku nového. Pravd podobn  i mostek t sn  nad soutokem 

s Týne kou bude nutno nahradit kapacitn jším – ov í se výpo tem pr b h  hladin.

Náklady na protipovod ová opat ení

Týne ka: ………  3,8 mil. K

Bero ka: ………  8,8 mil. K

Dle informací ZVHS – Pracovišt  v Olomouci se p ipravují úpravy a pro išt ní koryta Bero ky.  
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