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Místo povod ňové 
prohlídky Popis / kategorie Popis činnosti hlídky 

Odlehčovací kanál 
Chomoutov 

Umělý kanál s 
levobřežním zaústěním 

Častavy. 

Sledovat stav kanálu a míru 
průtočnosti. 

Hlavní koryto Moravy  - úsek 
od Kurfürstova ramene po 

most v  Černovíře 

Úsek toku s úpravou 
hráze nad   mostem 

Chomoutov. 

Sledovat rozsah rozlivu a nárůst 
hladiny v místě napojení ramene na 

hlavní  koryto řeky Moravy. 

MVE, jez Řepčín Jez s pravobřežním 
provozem MVE. 

Sledovat nárůst průtoku nad MVE 
Ing. Poláka. V případě ledových jevů 

sledovat narušení ledové celiny a 
pohyb ker. 

Tok Střední Morava, profil 
Bořivojova 

Profil s opakujícím se 
zaplavováním, zaústění 

stokové sítě. 

Kontroly  v době zámrzu a chodu 
ledových ker. 

Jez u Sokolovny 
Jezový objekt s 

oddělením přivaděče   na 
MVE. 

Sledovat nárůst průtoku nad MVE 
I.Fišera, stav jezu a v případě ledových 

jevů také chod ker. 

Rameno Střední Moravy - 
derivační kanál Domovina Výtok z provozu MVE. 

Sledovat stav  v lokalitě Domovina, 
Rokycanova, V kotlině, kde dochází již 

při výšce hladiny 337 cm na profilu   
U dětského domova k výronu vody a 

zaplavování objektů. 

Profil "Velkomoravská" 

Soutok hlavního koryta 
Moravy a   Střední 

Moravy s přemostěním 
ulice "Velkomoravská". 

Sledovat nárůst průtoku v celém 
profilu. (V roce 1999 navrženo 

zkapacitnění a provedena úprava 
profilu.) 

Hamerský (Holický) náhon v 
celé délce až po levobřežní 
zaústění do koryta Moravy 

Vodohospodářské dílo, 
uměle vybudovaný kanál 

s účelovými  odběry 
vody. 

Sledovat nárůst průtoku a v případě 
ledových jevů také narušení ledové 

celiny a pohyb ker. 

Tok Bystřice od jezu v 
Bystrovanech po levobřežní 
zaústění do hlavního koryta 

Moravy 

Přítok Moravy výrazně 
ovlivňující povodňovou 

situaci. 

Sledovat nárůst hladiny, v případě 
ledových jevů také narušení ledové 

celiny a pohyb ker. 

Nádrž Radíkov Vodní nádrž 
Sledovat úroveň hladiny a celkový stav 

nádrže. (Vodní nádrž v majetku 
Statutárního města Olomouce.) 

Nádrž Lošov Vodní nádrž 

Sledovat úroveň hladiny a celkový stav 
nádrže. (Vodní nádrž v majetku 

Zemědělské vodohospodářské správy 
Olomouc.) 

Poznámka : Zápisy o povodňových prohlídkách jsou uloženy na odboru ochrany. 
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Místo hlídkové služby Kategorie Popis činnosti hlídky 

Chomoutov - most vodočet 

Sledovat vývoj hladiny na vodočetné 
lati na mostním profilu (pravobřežní 
podpěra). V případě ledových jevů 

hlídka sleduje narušení ledové celiny a 
pohyb ker. 

Černovír - levobřežně nad 
mostem,úsek toku od 
manipulačního objektu 

odvodnění černovírského 
lesa po vtok do Moravy) 

břehová vodočetná lať 
Odečítat nárůst hladiny na vodočetné 
lati. V případě ledových jevů sledovat 
narušení ledové celiny a pohyb ker. 

Centrum - levá nábřežní zeď 
pod mostem Bristol vodočetná lať 

Sledovat vývoj hladiny na vodočetné 
lati na levé nábřežní zdi. V případě 

ledových jevů sledovat narušení 
ledové celiny a pohyb ker. 

Nové Sady -  profil U 
Dětského domova vodočetná lať 

Sledování hodnoty výšky hladiny na 
vodočetné lati na pravém mostním 

pilíři. V případě ledových jevů sledovat 
narušení ledové celiny a pohyb ker. 

Nemilany                                      
(Povelská ul. - Nemilanka)  Sledování nárůstu hladiny v korytě. 

Bělidla                                                 
(tok Bystřice)  

Sledování rozlivu v profilu "u myší díry" 
pohled na pravobřežní střední mostní 

pilíř z nábřeží   M. Horákové. V případě 
ledových jevů sledovat narušení 

ledové celiny a pohyb ker. 

Chválkovice, Týneček, 
Droždín, Sv.Kopeček  

V případě přívalových dešťů a tání 
sněhu sledovat rozsah zaplavené 

bezodtoké zóny a stav v toku 
Adamovka včetně propustků.  

 


