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Sušice

Stávající stav

 Sušice jsou nevelkou zem d lskou obcí s 330 obyvateli a najdeme ji východním sm rem od 

m sta P erov.

Obec Sušice z ejm  nebyla extrémními povodn mi z eky Be vy v roce 1997 postižena, i když 

se nachází zástavba v její spodní ásti p i pat  levob ežního svahu širokého údolí p i okraji 

inunda ního území. 

Horní – jihovýchodní ást zástavby obce je z ejm  ohrožována svahovými vodami p i

p ívalových srážkách, nebo  stávající odvod ovací systém nesta í odvád t povrchové vody do potoka 

zvaného Libuška na severovýchodní stran  nebo do potoka zvaného Libuše na jihozápadní stran .

Návrh protipovod ových opat ení

Podle návrhu úpravy odtokových pom r eky Be vy s ohledem na p evád ní extrémních 

povod ových pr tok  v ece a v inunda ních územích a s ohledem na zp sob ochrany obce Old ichov

bude t eba ov it hydrotechnickými výpo ty a podrobn jším zam ením lokality ve spodní ásti obce 

Sušice, zda nebude nutné vybudovat v této lokalit  protipovod ová opat ení pro zabrán ní nátoku 

vzdutých inundovaných vod do p ilehlé zástavby obce – p edpokládáme však, že ne. 

Na jižním a jihozápadním okraji obce Sušice probíhá potok Libuše, který odvádí srážkové 

vody z polních pozemk  situovaných ve svazích nad obcí. Doporu ujeme do ešit odvád ní svahových 

vod z úžlabí pomocí nového odvod ovacího p íkopu délky cca 300 m p es nový silni ní propustek do 

stávajícího odvod ovacího p íkopu pod silnicí a následn  do potoka Libuše.

Pon kud lenit jší a strm jší svahy jsou na východní stran  obce Sušice, kde bude nutno 

doplnit v rámci pozemkových úprav a protierozních opat ení odvod ovací p íkopy pro zabrán ní

zaplavování p ilehlé zástavby srážkovými vodami z polních pozemk . Srážkové vody ze svah  na 

východní a severovýchodní stran  od obce bude vhodné odvést odvod ovacím p íkopem v délce cca 

1200 m situovaným podél silnice Sušice – Lipník nad Be vou (Nové Dvory) zaúst ným do potoka 

Libušky, který k íží zmín nou silnici.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem cca: ………  5,3 mil. K
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