
STAV REALIZACE PROTIPOVOD ŇOVÝCH OPATŘENÍ VE SVITAVÁCH 

Od začátku měsíce února 2016 probíhají stavební práce na dokončení protipovodňové úpravy řeky 
Svitavy ve městě, konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka po Komenského náměstí.  

Práce jsou v současné době soustředěny převážně na část toku podél ul. Bezručova a U Tří dvorů, 
kde zhotovitel provádí zkapacitnění a opevnění koryta a výstavbu nových opěrných zdí.  

Na ul. Lanškrounská byla v měsíci dubnu dokončena rekonstrukce silničního mostu a následně 
odbor dopravy MěÚ Svitavy, jako speciální stavební úřad, povolil v měsíci květnu zkušení provoz 
tohoto objektu. Most bude uveden do provozu v pátek dne 1. června 2018. 

Současně bude zahájena demolice mostu na ul. Říční. To si vyžádá uzavření průchodu a průjezdu 
po ul. Říční. Na tomto mostu bude obnoven provoz pravděpodobně až v průběhu měsíce září 
2018. 

Rovněž probíhají práce na úseku koryta řeky za areálem společnosti TOS Svitavy.  

Investorem této akce je správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s.p., přičemž na jeho 
spolufinancování se podílí významnou měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu na tuto akci 
uvolní přes 6 mil. Kč.  

Termín ukončení celého díla je stanoven až na březen 2019. 

Přes provedená protipovodňová opatření nelze ve Svitavách zajistit úplnou a komplexní ochranu 
před účinky extrémních srážek, dlouhotrvajících srážek a jarního tání sněhu. S ohledem na 
skutečnost, že se naše město nachází v horní části povodí, nelze s dostatečnou rezervou reagovat 
na vznik nepříznivých povětrnostních stavů. Velmi se osvědčila opatření na zachycení vody 
v krajině, kdy je ve zbudovaných suchých retenčních nádržích zachycována voda, která by jinak 
způsobila rozlití vodních toků ve městě i v obcích níže po toku řeky Svitavy. Podél vodotečí ve 
městě je pak pro ochranu stávajících objektů využíváno ochranných zídek.              

Je snahou zajistit zpracování projektových dokumentací pro zbudování suchých retenčních nádrží 
v bezprostředním okolí města.  První řešená lokalita zahrnuje území nad ul. U Tří mostů, Pod 
Viaduktem, Slovenská a Zámecká. Toto území bylo dne 16.8.2010 postiženo lokální záplavou, 
která byla způsobena extrémní krátkodobou srážkou na poměrně malém území ve východní části 
města. Druhá lokalita pak zahrnuje území nad areálem firem Ptáček a Nekvinda na ul. Průmyslová 
a území nad ul. Olomoucká a 5. května, včetně území nad budoucím obchvatem v městské části 
Moravský Lačnov.  

Dalším územím, pro které se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení, je lokalita 
Studeného potoka v úseku od podchodu této vodoteče pod železniční tratí Svitavy – Ždírec 
u Skutče po vtok do zatrubněné části vodoteče nad ulicí Sokolovská a dále lokalita na ul. U Mlýna 
a Kapitána Jaroše. 

Významným počinem závěru roku 2017 je dohoda se Státním pozemkovým úřadem řešit budování 
těchto vodních děl v rámci pozemkových úprav, kdy se město stává vlastníkem objektů 
protipovodňové ochrany po jejich dokončení. Tento postup se již podařilo v roce 2017 uplatnit 
u dokončeného díla na Studeném potoce, kde byl Státním pozemkovým úřadem dokončen suchý 
poldr, který ochrání Svitavy před stoletou vodou z povodí této vodoteče v západní části města.  

Na obrázku 2.1 jsou uvedeny upravené úseky řeky Svitavy a Lačnovského potoka a plochy 
zbudovaných suchých poldrů. Doposud neupravená část toku řeky Svitavy je uvedena na  
obrázku 2.2. 



Obr. 1 Upravené úseky řeky Svitavy a Lačnovského potoka a plochy zbudovaných suchých poldrů ve 
Svitavách 

 

Vypracoval: OI MěÚ Svitavy 



Obr. 2 Neupravená část toku řeky Svitavy ve Svitavách 

 

Vypracoval: OI MěÚ Svitavy 
 


