
Příloha: 
 

Povodňový plán města Židlochovice 
 
 
 

Výtah z manipulačního řádu 
Svratka, Židlochovice - protipovodňová ochrana – I. etapa 

 
 
Název vodního toku:  Svratka 

Číslo HP:   4-15-03-114 

Okres:    Brno – venkov 

Obec:    Židlochovice 

 

Vypracoval:   VH atelier, s.r.o. Brno 

Datum:    25.8.1999 

 

 

Opatření při nebezpečí překročení maximální bezpečnostní hladiny 

Pokud by v průběhu povodně hrozilo nebezpečí, že bude překročena maximální hladina Q100 obsluha 

neprodleně uvědomí: 

‒ MěÚ Židlochovice, odbor životního prostředí 

‒ Povodí Moravy, s.p. 

‒ Povodňovou komisi města Židlochovice 

‒ Lesy ČR, s.p, Lesní závod Židlochovice 

Dále se bude obsluha řídit pokyny nadřízených pracovníků a povodňového orgánu Města Židlochovice. 

 

 

D. Bezpečnostní opatření a manipulace za mimořádných okolností 
 

D.1. Opatření na ochranu před povodněmi 

Činnost při všech stupních povodňové aktivity se řídí schváleným Povodňovým plánem pro město 

Židlochovice. Činnost obsluhy vodního díla za povodní jsou popsány v kapitole C.4. Manipulace za 

povodní. 

 

I. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti 

Vyhlašuje se při dosažení hladiny řeky na limnigrafické stanici Židlochovice 250 cm (69 m3/s) 

 

II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti 

Vyhlašuje se při dosažení hladiny řeky na limnigrafické stanici Židlochovice 300 cm (95 m3/s) 

Dosažení II. stupně povodňové aktivity obsluha hlásí: 

‒ Povodí Moravy, s.p. 

 

III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení 

Vyhlašuje se při dosažení hladiny řeky na limnigrafické stanici Židlochovice 350 cm (123 m3/s) 

Dosažení III. stupně povodňové aktivity bude oznámeno: 

‒ Povodí Moravy, s.p. 

‒ Okresní úřad Brno – venkov 



‒ VD – TBD, a.s. Brno 

‒ Městský úřad Židlochovice 

‒ Obecní úřad Vojkovice 

 

Katastrofální povodně a živelné pohromy: 

V případě katastrofální povodně nebo jiné živelné pohromy uvědomí správce vodního díla tyto 

provozy: 

‒ Povodí Moravy, s.p. 

‒ Okresní úřad Brno – venkov 

‒ VD – TBD, a.s. Brno 

‒ Městský úřad Židlochovice 

 

 

C.3. Ostatní manipulace 

 

Provozní (funkční) zkoušky hrázových propustí 
Hrázové propusti, tzn. vtokové šachty, odtoková potrubí a výustní objekty (včetně jejich zařízení – 
mříže, hradítka, zpětné klapky) je nutno neustále udržovat v provozuschopném stavu (zamezit 
zanešení přívodního potrubí). Podrobně je postup uveden v provozním řádu nádrže. 
 
Manipulace na odběrném zařízení 
Manipulace s odběrným zařízení ČS YTONG je řešena v manipulačním a provozním řádu firmy YTONG. 
 
 

C.4. Manipulace za povodní 

 

Činnost obsluhy vodního díla při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity, jejich vyhlašování je 
popsáno v kapitole D.1. 
Činnost se řídí podle výšek hladin dosahované na limnigrafické stanici v Židlochovicích. 
 
Při výšce limnigrafu H = 2,0 m: 
‒ bude uzavřeno hradítko ve vtokové šachtě km 0,290 
 
Při dosažení výšky hladiny H = 2,5 m (I. stupeň povodňové aktivity): 
‒ uzavření hradítka ve vtokové šachtě km 0,805 
‒ kontrola funkčnosti koncové klapky u výusti drenáže č. 5 
 
Při dosažení výšky hladiny H = 3,0 m (II. stupeň povodňové aktivity): 
‒ kontrola funkčnosti koncové klapky u výustí drenáže č. 4 (při H = 3,3 m) 
 
Při dosažení výšky hladiny H = 3,5 m (III. stupeň povodňové aktivity): 
‒ kontrola funkčnosti koncových klapek u výustí drenáží č. 1, 2, 3 
‒ nejpozději do dosažení hladiny řeky na limnigrafu H = 4,0 m (Q2=155 m3/s) osadit mobilní hrazení 

na ulici Brněnské. Předpokládaný čas osazení mobil. hrazení je 30 min. Mobilní hrazení je 
uskladněno na HZS, Požární stanice Židlochovice. 

‒ ulice Brněnská bude uzavřena 
‒ nutnost osazení mobilního hrazení a uzavírky ul. Brněnské včetně všech činnosti na vodním díle za 

povodní bude zapracována do povodňového plánu města Židlochovic. 
‒ k rozlivu do inundace bude docházet při průtocích Q5 – Q10, tj. 208 – 250 m3/s, což odpovídá 

výšce hladiny na limnigrafu H = 470 – 520 cm. 
 

 
 
 
 


