
List opatření
Název opatření ID_OP DY130108

Typ opatření ID_KO 28, 36, 37,
39, 41

Kód ZSJ ID_VÚ
41110 41447000

D048
ID_TOK od km po km
414290000100

Poznámka

Rekonstrukce mostů (ks) Zdroj dat Povodí Moravy, s.p.

Úprava/zrušení spádových objektů (ks) Zahájení - ukončení akce 10/10-06/12
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks) Nositel opatření Povodí Moravy, s.p.

Délka/max. výška ochranných hrází (m) Zdroj financování 129 120
Úprava koryta toku (m) Stav projektové přípravy ÚR

Technické údaje opatření Financování, stav přípravy
Retenční objem nádrže/poldru (mil m3) Náklady na realizaci (mil. Kč) 56,0

Rozsah ohroženého území (ha) 22,5
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)

Úroveň protipovodňové ochrany (QN) Q50

Počet ochráněných obyvatel 310

Popis navrhovaného stavu
Účelem stavby je dokončení etapových prací na vybudování PPO města Svitavy. Navrhované řešení
v horní části města Svitavy je formulované jako komplex stavebních opatření (koryto řeky, mosty, lávky,
komunikace, sítě, ...).

Parametry navrhovaného opatření Současný stav Návrhový stav

Popis současného stavu
Koryto Svitavy vyhodnocovaného úseku prochází převážně zastavěnou částí města Svitavy. Jedná se
o horní úsek toku Svitavy, která vytéká z rybníka Dolní nad městem Svitavy. Koryto po celé své délce je
z části neupravené a nekapacitní pro vyšší průtokové stavy. Negativně ovlivňují průtočnost koryta stavby
mostů a lávek, které vesměs mají kapacitu na převedení jedno až pětileté vody. V ř. km 93,773 zaúsťuje do
koryta Svitavy z leva přeložený Lačnovský potok. Tento přítok se podstatným způsobem podílí na vodnosti
Svitavy v navazující části. V úseku husté obytné zástavby je morfologie okolního terénu vytvořená tak, že
území na pravém břehu koryta Svitavy má spád směrem od toku. Tuto nepříznivou situaci
z hlediska šíření záplavy do okolí zvýrazňuje nižší pravý břeh Svitavy než její levý.

Svitava Povodí Moravy, s.p.
Název vodního toku Správce vodního toku

Název obce-ZSJ / Kraj Název vodního útvaru
Svitavy / PAK Svitava po soutok s tokem Křetínka

Svitava, Svitavy - zajištění průtočnosti, III.etapa

Vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace,
Protipovodňová opatření na stokové síti, Úpravy toků, Pevné
konstrukce (ohrázování toku), Spádové objekty

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením


