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Velký Týnec ( echovice)

Stávající stav

Obec Velký Týnec najdeme jihovýchodním sm rem od Olomouce v zem d lské a chmela ské

oblasti Hané. Sou ástí obce jsou osady echovice a Vsisko a spole n  mají 2100 obyvatel. 

Východním sm rem od obce se zvedají zalesn né strán  kopc  Hradisko s vrcholem 300 m n. m.  

a Chlum s vrcholem 344 m n. m.. Ve Velkém Týnci ústí potok Bero ka do í ky Týne ky. 

Obcí echovice protéká potok Týne ka. Koryto potoka není upravené a nad obcí se klikatí 

p irozen  v zalesn ném údolí podél silnice od obcí Svésedlice a Doloplazy. T sn  nad obcí se koryto 

za ezává do sprašových hlín p i pat  p ilehlého zalesn ného svahu a vlivem nátrží se dostává do 

pr to ného profilu níže po toku zna né množství splavenin a plavenin. Tyto se pak usazují 

v rozší ených ástech koryta, p edevším v obci v úseku, kde tok protéká mezi svislými op rnými zdmi. 
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Návrh protipovod ových opat ení

Krátce nad obcí, tj. podél sportovního areálu a místní vodní nádrže – bazénu, by bylo vhodné 

stabilizovat podélný a p í ný profil toku pomocí p í ných p epážek a p ehrádek tvo ených

z drátokamenných koš  a matrací (cca 5 ks). Nad t mito p epážkami by se zachycovaly splaveniny  

a zabránily by snižování kapacity koryta v obci a pod obcí.

V rozší ených profilech s op rnými zdmi je nutno nánosy odt žit v délce cca 200 m. Konkávní 

b ehy v ostrých meandrech je t eba opevnit a stabilizovat kamennou dlažbou nebo polovegeta ními

tvárnicemi v délce cca 100 m.

V úseku pod k ižovatkou silnic je nutno rekonstruovat a opravit stávající pravob ežní op rnou

ze  procházející podél krajnice silnice ve sm ru na Velký Týnec v délce cca 100 m. Rovn ž za 

odbo kou od silnice ve sm ru k zahradám je t eba koryto pro istit, opevnit a stabilizovat oba b ehy

kamennou dlažbou v délce cca 40 m.

Obdobn  i pod silni ním mostem ve spodní ásti obce, kde koryto protéká v prostoru 

soukromých zahrad, je t eba tok pro istit, odstranit husté k oviny a stromy, stabilizovat b ehové hrany 

opevn ním svah  koryta, p edevším v konkávách v délce cca 300 m. 

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  4 mil. K


