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Týn nad Be vou

Stávající stav

Obec se rozprostírá na levém b ehu Be vy cca 3 km jihovýchodn  od Lipníka nad Be vou na 

svahu kopce pod hradem Helfštýn. Její severní ást v pat  svahu í ního údolí se nachází v blízkosti 

eky Be vy a je ohrožována již nízkými N – letými pr toky (p ibližn  p i pr tocích nad Q5).

P i povodní 07/1997 bylo dle informací z poch zky zaplaveno p ibližn  25 rodinných dom  a 

n kolik rekrea ních chat (maximální výška záplavy t sn  u eky Be vy byla nad terénem cca 1,5 m), 

došlo k zanesení meliora ní svodnice v délce cca 1,1 km. 

P i povodních v jarních m sících roku 2006 voda dosahovala úrovn  povrchu stávající 

p íb ežní polní cesty a rodinné domy nebyly zaplaveny. 
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Návrh protipovod ových opat ení

Vzhledem k tomu, že záplava rodinných dom  p icházela dle informací postižených ob an  ze 

strany zahrádek a dvork  za rodinnými domy (p edevším na návodní stran  p í ných ulic) jeví se 

nejjednodušší ochrana celé zástavby p i ece Be v  pomocí obvodové ochranné zemní hráze výšky 

cca 1,5 m nad b ehovou hranou v trase stávající polní cesty podél eky Be vy. Délka hráze pro 

ochranu okraje zástavby se zavázáním do zvýšeného terénu nad a pod obcí je cca 1200 m.

Náklady na protipovod ová opat ení – varianta bez poldru Teplice

celkem cca: ………  75 mil. K

Náklady na protipovod ová opat ení – varianta s poldrem Teplice

celkem cca: ………  60 mil. K


