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Lipník nad Be vou

Stávající stav

M sto Lipník nad Be vou se rozprostírá na pravém b ehu eky Be vy v rovin  Moravské 

brány. Pat í mezi nejhodnotn jší historické sídelní útvary na severní Morav . Toto historické m sto, 

které bylo v roce 1989 vyhlášeno m stskou památkovou rezervací, bylo dot eno povodní v roce 1997 

p edevším v  jeho jižní ásti. P ilehlá

zástavba podél toku Be vy byla údajn

postupn  zaplavována dle informací od 

dot ených ob an  p edevším p ítokem 

vyb ežených í ních vod z ulice Na 

Be v , do které í ní voda na pravém 

b ehu natékala ze sníženého  

a neohrázovaného terénu t sn  pod 

železobetonovým mostem o t ech polích, 

který se nachází na horním okraji m sta. 

Byl zaplaven i zdroj pitné vody. 

Nepochybn  p ítok do zástavby m sta 

na pravém b ehu byl zp soben

i zp tným vzdutím do kanaliza ních

odpad  zaúst ných do eky Be vy nad  

a pod silni ním mostem. P i povodních nebyl snížený terén pod silni ním mostem ohrázován. 

V sou asné dob  je již vybudována pod mostem v délce cca 250 m ochranná hrázka, avšak další 

úsek podél toku je neohrázován.

Problémy s velkou vodou jsou 

rovn ž spojovány s potokem Lou ka, 

který v otev eném p íkopu

procházejícím v uli kách mezi rodinnými 

domy, zaús uje do Be vy na pravém 

b ehu.

Nejjižn jší ást Lipníka nad 

Be vou na pravém b ehu eky Be vy je 

ohrožována p ibližn  pr tokem Q20, ale 

osady v bezprost ední blízkosti Be vy

na jejím levém b ehu - P ední Mlýn  

a Závodí jsou zatáp ny již p i pr toku 

Q5. Severní ást obce Nové Dvory na 

levém b ehu eky Be vy, která také pat í

do katastru m sta Lipník nad Be vou, je též p i okraji ohrožována inundovanými pr toky nad Q20.

Dle podélného profilu eky Be vy je z ejmé, že koryto podél m sta se již nachází ve vzdutí 

kombinovaného jezu Osek a ve dn  se ukládají p i opadávání povodní splaveniny ze št rkopís itých  

a št rkových materiál . Postupné zanášení zhoršuje kapacitu a vzdouvá hladiny ješt  více. Patrné 

jsou i nánosy nad stávajícím silni ním mostem.

Povode  07/1997 

Byla zaplavena ulice Na Be v , byla provedena evakuace osob z postižených oblastí, byl 

zaplaven vodní zdroj. 
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Povode  03-04/2006 

Z d vodu tání jarního sn hu došlo ke zvýšení hladin Lou ského potoka a eky Be vy.

Na Lou ském potoce bylo vybudováno ob any provizorní ohrázování toku. Od eky Be vy

došlo k vyb ežení toku na pravém i levém b ehu v k. ú. Lipník nad Be vou, byly uzav eny komunikace 

na obou b ezích.

Došlo k zatopení n kolika rodinných dom  v lokalit  osady Závodí na levém b ehu Be vy.

Dle informací zástupc  m sta je k dispozici projekt návrhu protipovod ové hrázky v ulici Na 

Be v  – od OV dále po toku Be vy, který m že sloužit jako jeden z návrh  st edn dobých

a dlouhodobých opat ení na ece Be v , které bude t eba realizovat. 

Došlo k poškození komunikací, vodního toku Lou ka na pravém b ehu Be vy, zanesení 

biologického rybníku Nové Dvory na levém b ehu eky Be vy, byla poškozena kanalizace v Podh e,

byly zaplaveny studny. 

Obec Nové Dvory 

V obci dochází k zaplavování rodinných dom  kanalizací, provád lo se erpání vody 

z kanalizace. Na levém b ehu v obci došlo k vyb ežení Lou ského potoka. 

Návrh protipovod ových opat ení

V prvé ad  je nutné po ur itých obdobích provád t soustavnou prohrábku koryta ve dn ,

p edevším v ose koryta a v konvexách, a tímto opat ením zachovávat p vodní kapacitu, nebo

sledovaný úsek se již nachází ve vzdutí širokého jezu Osek. 

Navrhovaná opat ení eší

ochranu jižní ásti m sta Lipníka nad 

Be vou, kde bývá povodn mi dot ena

celá jedna ulice Na Be v  po obou 

stranách. Ve studii je navržena na 

pravém b ehu Be vy výstavba ochranné 

zemní hráze, která je navázána na 

zvýšený silni ní násep v nájezdu na 

stávající silni ní most. Hráz je trasována 

pod mostním objektem v úseku délky 

cca 650 m p i b ehové hran , tj. podél 

oplocení kolonie stávajících zahrádek. 

Na spodním konci areálu se navrhovaná 

trasa p isazené ochranné hráze v délce 

cca 250 m odklání od eky Be vy kolmo k zástavb  a dále po toku pak jako odsazená pokra uje

v soub hu s oplocením zahrad pod rodinnými domy až na spodní konec zástavby, tj. v délce cca 650 

m. Hráz by byla z ejm  odsazena rovn ž od oplocení ve vzdálenosti cca 10 až 20 m pro vytvo ení

p íjezdové a obslužné cesty k zahradám.

V míst  k ížení s potokem Lou ka je t eba vybudovat stavidlový objekt pro zabrán ní nátoku 

í ních vod korytem potoka do zástavby a objekt pro p e erpávání poto ních vod do Be vy. Variantn

je t eba zvážit návrh dot ených ob an  bydlících u potoka na zaklenutí místního potoka, nebo  prý 

toto opat ení je v díl ích úsecích realizováno již výše proti toku potoka. P edpokládalo by se tedy 

s tlakovým režimem p i vyšších pr tocích na samotném potoku. Problematické však by bylo 

zahrazování povrchových p ítok  a odvod ovacích drén  a odpad  zaúst ných do koryta potoka p i
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povodních. Varianty je t eba podrobn ji prostudovat a zhodnotit po stránce technické a provozní  

a rovn ž ekonomické.

Odsazená ochranná zemní 

hráz podél Be vy by byla zavázána na 

spodním konci zástavby do zvýšeného 

terénu pod sportovním areálem.

Ohrázovaný úsek se nachází  

v dosahu  vzdutí jezu Osek nad 

Be vou. V tomto úseku dochází 

k sedimentaci plavenin, které zvyšují 

dno koryta, jak je z ejmé ze zam ení

skute ného stavu toku - z podélného 

profilu.

O ekává se, že v rámci 

navrhované rekonstrukce jezu Osek 

bude rovn ž provedena prohrábka 

koryta v nadjezí v úseku po zmi ovaný

silni ní most p es eku Be vu v Lipníku nad Be vou (prohrábka v délce 2,65 km).

Ochranná opat ení v lokalitách odlehlejších osad na levém b ehu eky Be vy - Závodí  

a v Nových Dvorech nejsou navrhována.

Náklady na protipovod ová opat ení - – varianta bez poldru Teplice

celkem: ………  70 mil. K

Náklady na protipovod ová opat ení – varianta s poldrem Teplice

celkem: ………  45 mil. K


