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Old ichov

Stávající stav

Old ichov je malou obcí se 120 

obyvateli a najdeme ji severovýchodním 

sm rem od m sta P erov na levém b ehu

eky Be vy. Jižní ástí obce protéká potok 

Libuška a jihozápadn  od obce je 

situováno slepé rameno eky Be vy.

Nedaleko severního okraje Old ichova je 

vybudován rybník. 

Povode  07/1997

V roce 1997 byla zahájena plynofikace obce, která byla narušena povodní. P i záplav  byly 

poškozeny objekty obce - místní kaple, obchod a kulturní d m. Bylo zaplaveno 27 dom , z toho t i

musely být zbourány a vystav ny znovu. Velké finan ní náklady musela vynaložit obec na obnovu 

podlahy v kulturním dom  a na statické zajišt ní budovy kaple.

Obec Old ichov je situovaná v rovinatém terénu ve vzdálenosti cca 800 m od neohrázovaného 

levého b ehu eky Be vy. Samotná obec je ohrožována inundovanými vodami z eky Be vy až p i

vyšších N – letých pr tocích, avšak malá zástavba s hospodá skými objekty pro zem d lské ú ely

v lokalit  Rybá e ve sníženém terénu blíže k ece Be v  je zaplavována ast ji. P i povodních v roce 

1997 byla hladina inundovaných vod v této lokalit  cca 1 až 1,5 m nad terénem.

Zástavba obce Old ichov se nachází p i okraji inunda ního území nad silnicí do Oseku nad 

Be vou, nad kterou se inundované vody p itékající po polních pozemcích od Lipníku nad Be vou  - 

Nových Dvor  vzdouvají a natékají p es zahrady do ady rodinných dom  v obci. Inundované vody 

pak áste n  p etékají i silnici mezi obcí Sušice a Old ichov a protékají po polních pozemcích ve 

sm ru k obcím Radslavice a Grymov.
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Návrh protipovod ových opat ení – varianta bez poldru Teplice

V této studii se p edpokládá, že nadále budou odleh ené pr toky p i extrémních povodních na 

levém b ehu z eky Be vy pod Lipníkem nad Be vou p evád ny po polních pozemcích (dle alternativy 

bez poldru Teplice), takže bude nutno ohrázovat dot ené obce proti záplavám pomocí ochranných 

zemních hrází. Ochranná hráz by byla situovaná v úseku od silnice na Osek nad Be vou za 

soukromými zahradami až po potok Libuška a podél tohoto potoka by procházela hráz až k silnici na 

Sušici a z ejm  rovn ž pod silnicí. P edpokládá se posílení silni ních propustk  na silnici na Osek nad 

Be vou pomocí v tších inunda ních mostk  tak, aby inundované vody mohly více odtékat ve sm ru

k ece Be v . Dosah záplavové áry pod obcí Old ichov je t eba ov it p i variant  s ohrázováním 

obce podrobn jšími hydrotechnickými výpo ty.

Výška ochranných hrází se odhaduje nad terénem cca 1 m v délce cca 1000 m. P edpokládá

se budování nových inunda ních mostk  na silnici z obce Sušice do obce Osek nad Be vou v po tu

cca 3 ks (s pr to nou ší kou cca po 6 m). Extrémní odleh ené pr toky z eky Be vy by se z ejm

nadále p elévaly p es zmín né silnice, nebo  velké inunda ní mosty by byly p íliš nákladné a z ejm

nákladn jší než p ípadné opravy komunikací po povodních.

Náklady na protipovod ová opat ení

celkem: ………  28 mil. K

P i variant  s poldrem Teplice nebude nutné realizovat uvedená protipovod ová opat ení.


