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Osek nad Be vou

Stávající stav

Osek nad Be vou leží na pravém b ehu eky Be vy po obou stranách d ležité obchodní 

i vojenské cesty vedoucí st edem Moravské brány z Lipníka do P erova, mezi Helfštýnskými 

a Oderskými vrchy. V sou asné dob  k obci pat í kolonie Rybá e, Chabrov, Hliníky, Podolší, Za 

branou a samota Haltý e.

ervencovou povodní v r. 1997 nebyla samotná obec Osek nad Be vou dot ena, ale osada 

Rybá e a chatová osada »U splavu« byly vodou zcela zatopeny. Došlo zde k zna nému poškození 

koryta Be vy a komunikací na jejích b ezích, byl vybudován propustek na cest  do obce Old ichov.

Obec na levém b ehu Be vy 4 km JV od Lipníka nad Be vou proti toku Be vy pod hradem 

Helfštýn, Severní ást obce  v blízkosti Be vy je ohrožována už p i pr toku Q5.

Z podélného profilu eky Be vy

(studie PPO z 04/2006 zpracované  

v a.s AQUATIS v Brn ) je na první 

pohled vid t, že kapacita koryta eky

Be vy v dlouhém úseku nad jezem 

Osek je snižována zvyšováním dna 

vlivem postupného ukládání št rkových 

splavenin a št rkopísk . Toto ukládání 

se p edevším projevuje v rozší eném

jezovém profilu kombinovaného jezu 

(pravob ežní ást profilu je hrazena 

pohyblivými uzáv ry (dv ma segmenty) 

a levob ežní ást profilu je hrazena 

vysokým pevným prahem. 

Pravd podobn  byl tento dlouhý jez vybudován jednak pro vzdouvání í ních vod do pravob ežního

náhonu a do místních rybník , avšak z ejm  i pro ú ely zachytávání a t žení splavenin, což se d je

z ejm  nepravideln  a v malém rozsahu.

Návrh protipovod ových opat ení

V prvé ad  je nutné po ur itých obdobích (po v tších povodních) provád t soustavnou 

prohrábku koryta ve dn , p edevším nad jezem Osek v ose koryta a v konvexách a tímto opat ením

zachovávat p vodní kapacitu koryta eky.

Navrhované ohrázování obce na levém b ehu Be vy pod hradem Helfštýn eší ochranu 

zatáp né ásti obce. Hráz je trasována vn  oplocení jednotlivých parcel podél Be vy a podél polních 

cest. Dochází ke st etu s vedením 22 kV. 

Rekonstrukce jezu Osek - km 24,666 

Jako další sou ást ochranných opat ení na ece Be v  ve sledované lokalit  je navrhovaná 

rekonstrukce jezu Osek, který je kapacitn  nevyhovující a p i pr chodu povod ových pr tok

významn  zvedá hladinu v  úseku nadjezí. V této studii je doporu eno rekonstruovat pevnou ást jezu 

vložením 2 polí hrazených segmenty nebo segmenty s klapkami o rozm rech 3,2x16 m se z statkem 

kapacity pevného p elivu cca 30%.  Pro vestavbu je v pevné ásti jezu k dispozici dostatek prostoru. 

Z stává ješt  cca 16 m pevné ásti p elivu. Výstavba by podle prohlídky nevyžadovala další vyvolané 

investice.
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Sou ástí rekonstrukce jezu by 

byla úprava vývaru pod jezem  

a prohloubení koryta nad jezem v delším 

úseku až po most p es eku Be vu

v Lipníku nad Be vou, tj. v délce cca 

2,65 km (prohrábka se dotýká úseku  

v km 24,757 až km 27,406). Podle 

efektu, který vyplyne z rekonstrukce 

pevného, resp. kombinovaného jezu, 

bude p íslušným zp sobem upraveno 

ohrázování m sta Lipníku nad Be vou

a Týna nad Be vou, p ípadn  další 

úpravy proti toku Be vy.

Náklady na protipovod ová opat ení– varianta bez poldru Teplice

celkem: ………  155 mil. K

P i variant  s poldrem Teplice nebude nutné realizovat rekonstrukci stávajícího 

kombinovaného jezu, ale prohrábka koryta pod a p edevším nad jezem až po silni ní most v Lipníku 

nad Be vou z stává. Celkové náklady se pak sníží. 

Náklady na protipovod ová opat ení – varianta s poldrem Teplice

celkem: ………  115 mil. K


