
Příloha: 
 

Povodňový plán města Židlochovice 
 
 
 

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

 
 
Název vodního toku:  Svratka 

Číslo HP:   4-15-03-114 

Okres:    Brno – venkov 

Obec:    Židlochovice, Hrušovany u Brna 

 

Vypracoval:   Povodí Moravy, s.p. 

Datum:    únor 2007 

 

 

C.2. Manipulace s vodou 

 

Při provozování vodohospodářského díla protipovodňových opatření nebude docházet k řízené 

manipulaci s vodou. Manipulace spočívá v zahrazování otvorů (křížení hráze se silnicí a železnicí, 

uzávěry v silničních příkopech, uzávěr na začátku vodního příkopu v areálu obory Lesů ČR) při 

vybřežení povodňových průtoků proti jejich nátoku a vniknutí z inundačního prostoru do chráněného 

intravilánu Města Židlochovice. Za normálních průtoků se nemanipuluje – pokyny pro manipulaci – viz 

bod C.4. Manipulace za povodní. 

 

Před vydáním kolaudačního povolení k provozování stavby se zkontroluje celé dílo včetně zátopy, 

s hlavním zaměřením na celkový stav hráza a objektů. Při prohlídce se kontrolují styky betonových 

částí se zemním tělesem, úpravy povrch betonových konstrukcí, nátěry ocelových konstrukcí, funkce 

uzávěrů, uskladnění vaků apod. 

 

Během stoupání vodní hladiny ve Svratce za povodní musí být objekt SO 02 vodního díla – hráz u 

Svratky – pod neustálou kontrolou. Při vodním stavu 500 cm na limnigrafu v Židlochovicích musí být 

pod neustálou kontrolou celé vodní dílo. Proto bude obsluha v tomto období konat obchůzky nejméně 

1x za 2 hodiny. Při stoupání hladiny v řece se musí sledovat: 

‒ deformace tělesa hráze a objektů – hrubě obhlídkou 

‒ funkčnost pohyblivých uzávěrů (šoupátka) 

 

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 

‒ Povodí Moravy, s.p. 

‒ Povodňová komise města Židlochovice 

‒ Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice 

 

 



C.3. Ostatní manipulace 

 

Protože manipulace se zde provádějí pouze při vybřežení vody ze Svratky, ostatní manipulace se zde 

neprovádějí. Jediné manipulace (bez vodní hladiny) se provádějí za účelem kontrolu funkce uzávěrů. 

 

 

C.2. Manipulace za povodní 

 

Manipulace spočívá v zahrazení otvorů nacházejících se v průběhu protipovodňového opatření, tj. – 

hrází a zdí při rozlivu povodňových vod do inundace na pravém břehu toku Svratky a po opadnutí 

povodně opětné uvolnění těchto otvorů. 

 

Jedná se o následující objekty (lokality): 

‒ křížení silnice Židlochovice – Hrušovany u Brna – na styku zemní hráze a betonové zídky.  

Hrazení tandemovými pytli plněnými pískem. 

‒ křížení železniční vlečky Hrušovany u Brna – Židlochovice se zemní hrází.  

Hrazení speciálními vaky plněnými speciální netuhnoucí kapalinou. 

‒ 2 šoupátka DN 800 u dvojitého příkopu silnice Židlochovice – Žabčice a 1 šoupátko DN 300 – do 

průmyslového areálu 

‒ šoupátko DN 800 na konci potrubí ze silničního propustku silnice Židlochovice – Hrušovany u Brna. 

Toto šoupátko je současně na začátku vodního příkopu v parku Lesů ČR 

 

Základní poloha všech šoupátkových uzávěrů – otevřeno na plný profil. 

 

 

 


