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Úvod 

 Cílem této ročníkové práce je seznámit laickou veřejnost a mé vrstevníky 

s jednotlivými povodněmi na řece Svratce v Ţidlochovicích v období od konce první 

světové války po současnost. K zpracování tohoto tématu mě přivedlo především 

vědomí, ţe ačkoliv jsou v Ţidlochovicích povodně vcelku časté, doposud se jimi ţádná 

publikace blíţe nezabývala. 

Během psaní jsem nejvíce čerpala především z kronik města umístěných ve Státním 

okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě a publikace Povodně v Brně. 

Historii povodní, jejich příčiny a dopady od Rudolfa Brázdila, Huberta Valáška, Evy 

Soukalové a kolektivu. Jako doplňující zdroj mi poslouţily stránky Ţidlochovic 

http://www.zidlochovice.cz/  a digitální povodňový plán města 

http://zidlochovice.digitalni-povodnovy-plan.cz/ a přínosná byla i konzultace s Ing. 

Bibianou Janebovou, která je členem povodňové komise ORP Ţidlochovice. 

Práce je členěna do pěti kapitol, přičemţ první stručně popisuje tok řeky Svratky 

a popisuje postup v případě vyhlášení některého ze stupňů povodňové aktivity. Druhá 

kapitola se zabývá povodněmi v období od roku 1918 do roku 1938. Další kapitola je 

věnována jedné z největších ţidlochovických povodní v roce 1941. Čtvrtá kapitola 

shrnuje informace o povodních od roku 1946 (od roku 1941 do roku 1946 ţádné 

povodně nenastaly) do roku 1985 a pátá kapitola popisuje období od roku 1997 po 

současnost.
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1 Ţidlochovice a Svratka 

Město Ţidlochovice se rozkládá na soutoku řek Svratky a Cézavy (Litavy). První 

písemná zmínka o Ţidlochovicích pochází z roku 1237, z doby vlády krále Václava I. 

Ves byla díky své vinařské činnosti ve 14. století povýšena na městečko a 3. dubna 

1873 na město. 

Vzhledem ke své poloze na Svratce se Ţidlochovice vţdy potýkaly se záplavami, 

způsobenými nejčastěji jarními oblevami, ale i vydatnými dlouhotrvajícími dešti.
1
 

Svratka pramenící severně od Ţďáru nad Sázavou u obce Cikháj na jihozápadním úbočí 

Ţákovy hory je významným levobřeţním přítokem Dyje. Celková délka řeky činí asi 

167 km. 
2
 

Na řece leţí nádrţe Vír I. a Vír II. a Brněnská přehrada, které významně ovlivňují 

hladinu řeky a to nejen v období záplav. 

Řeka Svratka protékající Ţidlochovicemi, je pravidelně měřena ve vodoměrné stanici 

u lanového mostu. Dle měření této stanice je průměrná výška hladiny 99 cm a průměrný 

roční průtok 15,1 m
3
s

-1
 (viz. příloha č.1) 

V případě zvýšeného stavu hladiny můţe dojít k vyšším průtokům, které mohou 

způsobit povodně, a proto je stanoven index SPA = stupeň povodňové aktivity, který se 

odvozuje podle směrodatných limitů vodních stavů na hlásných profilech.
3
 

I. SPA nastává při nebezpečí přirozené povodně (hladina ve výšce 2,5 m) a zaniká 

v momentě, kdy pominou příčiny takového nebezpečí. Kdyţ je vyhlášen I. SPA, neboli 

stav bdělosti, zahajuje činnost hlídková sluţba a hlásná povodňová sluţba, věnuje se 

zvýšená pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí. 

Druhý stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje, kdyţ hladina řeky dosáhne 3 m. Při II. 

SPA neboli stavu pohotovosti, se aktivuje činnost povodňových orgánů, vyrozumívají 

se další účastníci ochrany před povodněmi a do pohotovosti se uvádějí prostředky 

k zabezpečovacím pracím a provádí se také opatření ke zmírnění povodně.  

                                                           
1
 Město Ţidlochovice. Město Židlochovice: První písemné zmínky [online]. Ţidlochovice, 2015 [cit. 

2016-01-23]. Dostupné z: http://www.zidlochovice.cz/ 
2
 Povodí Moravy. Povodí Moravy: Významné řeky [online]. Povodí Moravy [cit. 2016-01-23]. Dostupné 

z: http://www.pmo.cz/ 
3
 Povodňový plán města Ţidlochovice. Povodňový plán města Židlochovice: 2.4 Stupně povodňové 

aktivity [online]. Ţidlochovice, 2010 [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://zidlochovice.digitalni-

povodnovy-plan.cz/ 
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III. SPA, tedy stav ohroţení nastává v momentě, kdy hrozí nebezpečí vzniku škod 

většího rozsahu, ohroţení majetku a ţivotů v záplavovém území a při dosaţení 

kritických hodnot sledovaných jevů na vodním toku, tedy hladiny ve výšce 3,5 metru 

a průtoku 137 m
3
s

-1
. Během třetího povodňového stupně se jiţ provádějí zejména 

zabezpečovací a záchranné akce, v krajních případech i evakuace.
4
 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Povodňový plán města Ţidlochovice. Povodňový plán města Židlochovice: 2.4 Stupně povodňové 

aktivity [online]. Ţidlochovice, 2010 [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://zidlochovice.digitalni-

povodnovy-plan.cz/ 
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2 Povodně před druhou světovou válkou  v období 

1918 – 1938 

Na Vánoce roku 1919 napadl sníh, který dosahoval výšky 10 aţ 40 cm. Silná obleva 

doprovázená deštěm na začátku ledna 1920 způsobila náhlé tání sněhu v celém povodí 

Svratky. Vodní hladina řeky začala v Ţidlochovicích stoupat 11. ledna v poledních 

hodinách.
5
 Ve dnech 13. - 14. ledna zaplavila voda spodní část Ţidlochovic a rozlila se 

směrem k Hrušovanům a Ţabčicím.
6
 Ke kulminaci hladiny řeky došlo o půlnoci 14. 

ledna, kdy se hladina Svratky v Ţidlochovicích drţela na 452 cm. Ţelezniční trať 

spojující město s Brnem se ocitla pod vodou. Řeka se vylila z koryta od Rajhradu 

k Vojkovicím, Ţidlochovicím a Hrušovanům. Po částečném poklesu průtoku v řece 

v dnech 15. - 16. ledna začala Svratka 17. - 18. ledna opět stoupat, ale naštěstí jiţ 

nedosáhla tak vysokého stavu. Od večerních hodin 18. ledna začala hladina vody v řece 

pomalu klesat a 27. ledna 1920 povodeň definitivně skončila.
7
 

Dešťové sráţky 10. ledna 1922 společně s oteplením přispěly k náhlému tání sněhu. 

V Ţidlochovicích začala voda stoupat v poledne tohoto dne a průtok kulminoval 11. 

ledna ve 12 hodin při průtoku 163 m
3
s

-1
. Jednalo se sice pouze o jednoletou vodu, ale 

kvůli nahromaděným ledovým krám voda téměř přestala odtékat a hladina kulminovala 

na 390 cm. Ledy se díky zásahu vojenského oddílu vyslaného zemským vojenským 

velitelstvím podařilo 11. ledna uvolnit. Hladina následující den klesla natolik, ţe 

povodeň mohla být prohlášena za skončenou.
8
 

Po skončení lednové povodně nastaly mrazy, které spojily led uvízlý na březích Svratky 

v Ţidlochovicích v ledové hradby. Kdyţ pak přišlo 24. února 1922 oteplení, hladina 

řeky začala rychle stoupat. V poledních hodinách 26. února povodeň kulminovala při 

průtoku 280 m
3
s

-1
. Kry ledu unášené proudem Svratky se zarazily u Ţidlochovic, kde 

byla řeka ještě zmrzlá a vytvořily tak ledovou bariéru sahající od Vojkovic aţ do 

Kníţecího lesa za Ţidlochovicemi. Aby byla toto obrovské mnoţství ledu odstraněno, 

                                                           
5
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady, Brno 2010, str.192-195 

6
 SOkA Brno-venkov, C-162 Archiv města Ţidlochovice, inv.č. 81A, Kronika, str.97 

7
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str.192-195 

8
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str.195-197 
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musel být opět povolán vojenský oddíl, který ledovou bariéru postupně uvolňoval 

pomocí náloţí ekrasitu, k výraznému poklesu hladiny ale došlo aţ 28. února.
9
  

O rok později, koncem roku 1922 následkem oteplení a dešťových sráţek opět stoupla 

hladina řeky. Voda ve Svratce stoupala od dvanácti hodin dne 1. února 1923 a ke 

kulminaci při průtoku 160 m
3
s

-1
 došlo 3. února v deset hodin. Povodeň skončila o pět 

dní později, 8. února 1923.
10

 

Příčinou další povodně byla silná obleva, která začala 26. prosince 1925. O den později 

se k vyšším teplotám přidaly i deště, které pokračovaly aţ do začátku ledna 1926. 

V Ţidlochovicích hladina Svratky vytrvale stoupala uţ od 28. prosince 1925 a zastavila 

se aţ o půl jedenácté v noci 30. prosince při průtoku 190 m
3
s

-1
. Povodeň skončila 

6. ledna 1926.
11

 

V roce 1926 zasáhla povodeň Ţidlochovice ještě jednou, během vydatných dešťů 

v červnu, kdy během deseti dnů (od 5. do 16. června) napršelo více neţ 120 mm na m
2
. 

Hlavní povodňová vlna způsobená těmito dešti dorazila do Ţidlochovic 15. června 

1926. Voda pozvolna stoupala jiţ 14. června, ale 15. bylo pomalé stoupání nahrazeno 

prudkým vzestupem průtoku řeky. První kulminace nastala v ranních hodinách dne 16. 

června, kdy byl průtok 280 m
3
s

-1
. Přes den pak hladina řeky mírně klesla, ale během 

noci z 16. na 17 června se opět začala zdvihat. Druhá kulminace při 292 m
3
s

-1
 nastala o 

půl čtvrté ráno dne 17. června. Toho dne se také protrhla hráz u Vojkovic a pole v okolí 

Ţidlochovic byly zaplaveny tak, ţe úroda brambor a cukrovky byla zcela zničena (viz 

příloha č. 2). Povodeň skončila 22. června 1926.
12

 

Kombinace zvýšených teplot a dešťových sráţek způsobila stoupání hladiny řeky 

i v lednu 1927. V odpoledních hodinách dne 11. ledna začala hladina Svratky rychle 

stoupat a ráno 12. ledna se jiţ některé pozemky v niţších polohách mezi 

Ţidlochovicemi a Vojkovicemi zaplaveny. Voda byla i na loukách u Nosislavi a mlýny 

v Ţidlochovicích a Vojkovicích měly kvůli vysoké hladině řeky přerušit provoz. V pět 

hodin odpoledne téhoţ dne ale řeka přestala stoupat a voda začala pomalu opadat. 

Lednová povodeň skončila o dva dny později, 14. ledna 1927.
13

 

Od 25. října 1930 byla velká část Moravy zasaţena prudkými a vytrvalými dešti. Během 

tří dnů spadlo v povodí Svratky 70-90 mm sráţek, na některých místech i 120 mm. To 

                                                           
9
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str.197-199 

10
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str. 200 - 201 

11
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str. 201 - 203 

12
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str. 203 - 210 

13
 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str. 210 - 211 
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samozřejmě vedlo k vzestupu hladiny Svratky. K první kulminaci došlo aţ v noci z 28. 

na 29. října při průtoku 200 m
3
s

-1
. Hladina Svratky začala klesat 29. října, pokles se 

zastavil následující den 30. října, kdy začala hladina opět stoupat. Stoupání se zastavilo 

31. října o půl čtvrté odpoledne, kdy Svratka dosáhla průtoku 248m
3
s

-1
. Povodeň 

skončila 4. listopadu 1930.
14

 

Na přelomu roku 1931 a 1932 panovaly silné mrazy, které však 3. ledna vystřídalo 

náhlé oteplení. K rychlému tání sněhu se přidaly i vydatné sráţky a během 4. ledna 

1932 došlo k prudkému vzestupu hladiny řeky v Ţidlochovicích. Kulminace nastala ve 

tři hodiny ráno 5. ledna při průtoku 230 m
3
s

-1
. Poté však jiţ hladina Svratky začala 

klesat a povodeň zcela odezněla 7. ledna 1932.
15

 

4. února roku 1933 se opět náhle oteplilo. To způsobilo oblevu a rychlé zvyšování stavu 

vody ve Svratce. V noci z 5. na 6. února se během dvou hodin vyšplhala hladina řeky na 

4,9 m. Celý den pak vody přibývalo, aţ do sedmi hodin večer, kdy hladina dosáhla 

svého maxima 5,14 m. Vysoký stav vody v únoru byl způsoben tím, ţe u Nosislavi 

a Velkých Němčic ucpaly ledové kry říční koryto a způsobily vzdutí vody v hořejším 

toku řeky.
16

 (viz příloha č. 3) 

V roce 1937 byl nejvyšší stav vody 1. března – 5,05 m. Voda opadla po 3. březnu 

a znovu poté stoupla tak, ţe 11. března bylo naměřeno 4,9 m a voda zatopila pole 

u Hrušovan. Vysoká voda byla v Ţidlochovicích i v září, kdy důsledkem silných dešťů 

13. září dosáhla hladina výšky 4,65 m.
17

  

Roku 1938 zasáhla Ţidlochovice vysoká voda po oblevě od 15. do 26. ledna. Řeka byla 

plná i po velikých deští v srpnu, nejvyššího stavu 5,23 m dosáhla řeka dne 27. srpna.
18

 

                                                           
14

 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str. 211 - 215 
15

 BRÁZDIL, Rudolf: Povodně v Brně. Historie povodní, Brno 2010, str. 215 - 219 
16

 SOkA  Brno-venkov, C-162 Archiv města Ţidlochovice, inv.č. 81B, Pamětní kniha města Ţidlochovice 

od začátku roku 1933 do konce roku 1936, str. 9-10 
17

 SOkA Brno-venkov, C-162 Archiv města Ţidlochovice, inv.č. 81C, Pamětní kniha města Ţidlochovice 

od začátku roku 1937 do konce roku 1942, str. 58 
18

 SOkA Brno-venkov, C-162 Archiv města Ţidlochovice, inv.č. 81C, Pamětní kniha města Ţidlochovic 

1937 – 1942, str. 134 
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3 Povodeň v roce 1941 

Během druhé světové války zasáhla Ţidlochovice jedna z největších povodní vůbec. 

Vzhledem k tuhé zimě na přelomu roku 1940 a 1941 upozorňoval Zemský úřad v Brně 

všechny okresní úřady na nebezpečí záplav během očekávané oblevy. K té došlo 

počátkem března, a protoţe se k ní přidali i silné a vytrvalé deště začala hladina ve 

Svratce pátého března stoupat a dosáhla 4,5 m.
19

 

Ráno 6. března kulminovala hladina vody na 4,82 m. Podle hlášení četnické stanice 

v Rajhradě se Svratka jiţ rozlila u Rebešovic a hrozilo i její rozlití u benediktýnského 

kláštera. U Nosislavi došlo k protrţení hráze na pravém břehu řeky a silnice z Velkých 

Němčic do Uherčic se ocitla pod vodou, která se dále rozlévala do přilehlých lesů. 

V odpoledních hodinách Svratka v Ţidlochovicích mírně klesla na 4,77 m a mírný 

pokles hladiny vody pokračoval i v noci. V osm hodin ráno následujícího dne byla výše 

hladiny 4,64 m. Při dalším hlášení ţidlochovických četníků ve čtyři hodiny odpoledne 

měla Svratka jiţ jen 4,5 m. Přes poškozené hráze u Nosislavi a Velkých Němčic voda 

dále proudila do okolních lesů a polí. 
20

 

K největšímu poklesu došlo 8. března. Tohoto dne v osm hodin ráno naměřili četníci 

3,70 m vody. Voda v řece poté začala stagnovat a drţela se na stejné výšce po zbytek 

dne.
21

 

Během noci z 8. na 9. března začala hladina vody ve Svratce v Ţidlochovicích prudce 

stoupat a při měření v osm hodin ráno měla jiţ 4,5 m. Vzestup hladiny pokračoval celý 

den a v šestnáct hodin se hladina zvedla na 4,9 m. Rameno Svratky v Rajhradě se vylilo 

a zaplavilo silnici mezi Rajhradem a klášterem benediktýnů, čímţ se komunikace stala 

nesjízdnou.
22

  

Přes celou noc a ráno následujícího dne řeka stagnovala na necelých pěti metrech, podle 

hlášení četníků měla Svratka v osm hodin ráno 4,95 m. Přetrvávající déšť v povodí 

Svratky ovšem nevěstil nic dobrého pro následující hodiny. Při odečtu hladiny ve 

čtrnáct hodin jiţ měla hladina řeky výšku 5,12 m a stále stoupala. V Rajhradě na 

zaplavené silnici u kláštera bylo na některých místech aţ 60 cm vody, mniši byli na tuto 

                                                           
19

 SOkA Brno-venkov, C-162, inv.č. 81C, Pamětní kniha města Ţidlochovice od 1937 do 1942, str. 473-

476 
20

 SOkA Brno-venkov, C-162, inv.č. 81C, tamtéţ 
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situaci připraveni, v jarních měsících zde velká voda stoupala celkem často, a tak měli 

pro dopravu do Rajhradu svou vlastní pramici.
23

  

Povodeň na Svratce vrcholila 11. března (viz příloha č. 4 a příloha č. 5). V osm hodin 

ráno byla hladina řeky v Ţidlochovicích ve výši 5,24 m. Hráze u cukrovaru 

a velkostatku směrem k Nosislavi byly pod stálým dozorem, protoţe pokud by 

nevydrţely, ocitly by se obce Unkovice, Ţabčice a Přísnotice ve velkém ohroţení. 

V 9:25 jiţ voda tekla po silnici mezi Vojkovicemi a Ţidlochovicemi a řeka zaplavila 

i cestu ze Ţidlochovic do Hrušovan, stejně jako ţelezniční trať mezi těmito obcemi, po 

které však mohly vlaky se zvýšenou opatrností stále jezdit. Nad Ţiţkovem, na 

německém území u Vojkovic, došlo k protrţení mlýnského náhonu. Voda, která odtud 

tekla, částečně zaplavila Ţiţkov, všechny domy zde měly vodu ve sklepech. Pro muţe 

od osmnácti do padesáti let v Ţidlochovicích a v Nosislavi byla nařízena pracovní 

povinnost. Pracovali pod dozorem a vedením místních hasičských sborů. Otvory kanálů 

v ulicích u řeky byly přikryty vrstvami hnoje a u obou bran do cukrovaru byly 

postaveny přepáţky z dřevěných fošen vyplněné udusaným hnojem. Město 

Ţidlochovice mělo sice k dispozici člun a ponton, s vystěhováním obyvatel se ale 

prozatím nepočítalo. O půl desáté bylo vrchním radou Dr. Hovůrkou hlášeno další 

zhoršení situace, přes Ţiţkov uţ tekla voda proudem. Skrz protrţené hráze se kolem 

desáté hodiny začala rozlévat voda do polí mezi Vojkovicemi – Ţidlochovicemi – 

Hrušovany u Brna – Unkovicemi – Ţabčicemi a Přísnoticemi. Vytvořila se zde laguna 

o rozloze několika km
2
. Silnice mezi Hrušovany u Brna a Ţidlochovicemi byla 

zaplavena v délce 1 km, mezi Ţidlochovicemi a Ţabčicemi v délce 400 m. Na obou 

těchto sinicích bylo mezi 0,5 m aţ 1,5 m vody. Zaplavena byla také ţelezniční trať mezi 

Ţidlochovicemi a Hrušovany.
24

 

Krátce po poledni naměřili četníci stav Svratky 5,34 m. Voda na Ţiţkově tekla od 

hospodářské školy k Hrušovanům u Brna proudem. Na Tyršově ulici byla voda do 

výšky 12 cm. Na hrázi u ţidlochovického cukrovaru chyběly k přetečení zhruba 4 cm 

a hasiči společně s povolanými muţi ji tak museli zvyšovat pytli s pískem. Byty na 

Ţiţkově se prozatím naštěstí nacházely nad hranicí tekoucí vody, a tak nemusely být 
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evakuovány. Na nosislavské silnici se dala do pohybu půda a hrozilo, ţe se přeruší 

telegrafní vedení.
25

 

Příznivou zprávou bylo, kdyţ se ve dvě hodiny a pět minut odpoledne zjistilo, ţe 

vzestup Svratky se zastavil na 5,34 m. O půl třetí odpoledne musel být ovšem zastaven 

provoz místní ţelezniční lokálky a dopravu osob mezi Hrušovany a Ţidlochovicemi 

začalo obstarávat nákladní auto Okresního silničního výboru Ţidlochovice. Provoz na 

silnici ze Ţidlochovic do Ţabčic musel být pro dravost říčního proudu zcela zastaven. 

Voda naštěstí zasáhla jen na okraj Hrušovan u Brna, Unkovic a Ţabčic.
26

 

V odpoledních hodinách povodeň v Ţidlochovicích kulminovala. Situaci zde pomáhala 

řešit jednotka protektorátního vládního vojska z Bučovic v počtu  9 muţů vybavená 3 

ţenijními loďkami. Evakuováno ze zatopených bytů muselo být sedm rodin. Četnická 

stanice v Ţidlochovicích byla posílena o pět muţů z pohotovostního oddílu v Brně. Ve 

čtyři hodiny odpoledne hlásili četníci stav řeky 5,35 m. Rekordní výšky 5,38 m dosáhla 

hladina v pět hodin odpoledne, ovšem uţ o hodinu později poklesla na 5,35 m. Situace 

se mírně zhoršovala díky postupujícímu rozlévání se vody mimo koryto řeky. Pod 

vodou se ocitla celá rovina okolí řeky Svratky a částečně i Cézavy. Na pravém břehu šlo 

o území mezi obcemi Vojkovice, Ţidlochovice, Hrušovany u Brna, Unkovice, Ţabčice, 

Přísnotice, Nosislav, Velké Němčice a dále se voda rozlévala směrem k Uherčicím 

a Vranovicím. Na regulovaném toku řeky Svratky u Ţidlochovic byla hráz poškozena 

na 40 místech, hráz u Kníţecího lesa pak neodolala náporu vody na osmi místech. 

Silnice ze Ţidlochovic do Hrušovan byla zaplavena po celé délce 2 km. Nesjízdné a 

zaplavené byly i silnice Ţidlochovice - Blučina, Ţidlochovice – Vojkovice, Vojkovice – 

Blučina a Ţidlochovice  - Ţabčice. Lokální ţelezniční trať ze Ţidlochovic do Hrušovan 

u Brna se ocitla pod vodou v délce asi 1 km. Čtyři rodiny musely být vystěhovány 

z nedávno postavených domů na konci Blučinské ulice. V níţe poloţených částech 

města Ţidlochovice tekla voda aţ do výšky 60 cm a všechny sklepy a přízemní 

místnosti se ocitly pod vodou.
27

 

Noc na 12. března byla mrazivá a jasná a v osm hodin ráno voda v řece poklesla na 5,25 

m. Hladina Svratky dále klesala a ve čtyři hodiny a patnáct minut odpoledne uţ byla na 

pouhých 5 m. Přes Ţiţkov přestala proudit voda a během dne se při pokračujícím ústupu 

vody začaly opět objevovat zaplavené silnice a ţelezniční trať (viz příloha č. 6). 
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V osm hodin ráno 13. března ţidlochovičtí četníci oznámili další příznivou zprávu – 

Svratka jiţ měla jen 4,5 m. Při jasném počasí pokles vody dále pokračoval a velká 

povodeň tak skončila. Odpoledne ve čtyři hodiny uţ hladina Svratky v Ţidlochovicích 

dosahovala pouhých 4,08 m.
28

 

Další den začali hasiči odčerpávat vodu ze sklepů. Povodeň poškodila celkem 137 domů 

a některé tak, ţe muselo být přikročeno k jejich zbourání.
29
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4 Povodně v období 1946 – 1985  

V roce 1946 hrozila povodeň během jarního tání sněhu. Mostní konstrukce (stál zde 

jednak starý ţelezný most, poničený válkou a jednak provizorní dřevěný most, viz 

příloha č. 7) tvořily velkou překáţku pro odplutí ledů a k odstranění těchto ker byl proto 

do Ţidlochovic povolán vojenský útvar 4512 z Brna, který je uvolnil odstřelením (viz 

příloha č. 8). Za tuto akci musela obec uhradit částku 387,80 Kč. 
30

 

Voda z jarního tání dosáhla nejvyššího bodu 9. února – 4,93 m a poté klesla na 4,48 m. 

Znovu vystoupila 3. března do výšky 4,56 m. Tentokrát se hráze u mlýnského náhonu 

na několika místech porušily a voda zaplavila pole u Hrušovan.
31

 

V roce 1947 probíhala oprava mostu poničeného válkou. Na této opravě pracovali 

pouze čtyři kvalifikované síly a několik pomocných dělníků, ovšem pracovali od rána 

do večera i během zimy a často i v neděli dopoledne, práci přerušovali pouze v době 

největších mrazů. V prvním týdnu měsíce března 1947 bylo z mostu odstraněno lešení 

a do konce měsíce byla ţelezná konstrukce zcela hotova. Poté byla jiţ pouze 

upravována vozovka. Její povrch byl z dřevěných špalíčků. Stejně jako před válkou, i na 

opraveném mostě byly po obou stranách silnice zřízeny chodníky pro pěší. Most byl 

slavnostně otevřen 31. května 1947.
32

 

Během opravování mostu v březnu 1947 hrozila kvůli tání sněhu další povodeň. Od 20. 

března byl MNV pravidelně informován telegrafickými zprávami z Bílovic nad 

Svitavou o stavu vody ve Svitavě. Dne 20. března byly hlášeny odcházející ledy a voda 

ve Svratce v době od sedmi do jedenácti hodin dopoledne stoupla ze 160 cm na 290 cm. 

Stoupání hladiny řeky dále pokračovalo a maxima dosáhlo 21. března – 509 cm. Svratka 

pak kulminovala a začala klesat 25. března.
33
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Důsledkem bouře a celodenního deště 1. července 1954 se ve Svratce opět zvedla 

hladina (viz příloha č. 9). Za Vranovicemi se Svratka 2. července vylila ze břehů 

a v Ţidlochovicích byla hladina ještě 3. července ve výšce 3,48 m.
34

 

Voda ve Svratce stoupala i na konci roku 1954. Od 27. do 29. prosince dosáhla hladina 

řeky4,58 m, coţ byl nejvyšší stav vody v roce 1954.
35

 

Během jarního tání sněhu v roce 1955 stoupla dne 28. března ve tři hodiny odpoledne 

hladina vody ve Svratce na 4,74 m, k večeru ale začala voda klesat. Protoţe voda 

prosakovala hrází na pole k Hrušovanům, byly vyhlášeny brigády na zabránění 

protrhnutí hráze. Z brigádníků svolaných rozhlasem 28. března byly vytvořeny hlídky, 

které i v noci pozorovaly stav vody v náhonu.
36

 

Dne 12. května 1962 začal v Ţidlochovicích prudký a vytrvalý déšť, který trval aţ do 

noci na 15. května. Po těchto deštích se voda ve Svratce začala prudce zvedat. V tenkrát 

nových domech na Tyršově a Bezručově ulici se objevila voda ve sklepech 

a v některých přízemních bytech byla voda i v obytných místnostech. Hladina řeky se 

dále vytrvale zvedala a maxima 4,98 m dosáhla 15. května v odpoledních hodinách. Za 

Vojkovicemi se protrhla hráz a voda se vylila směrem k bývalému hřišti. Vodu neudrţel 

ani mlýnský náhon a ta se rozlila k Hrušovanům. Část polí zde byla zaplavena a voda se 

zde udrţela aţ do 10. června.
37

 

V roce 1981 byla na břehu Svratky v Ţidlochovicích postavena nová vodočetná 

a limnigrafická stanice pro soustavné měření výšky hladiny řeky a průtoku vody. Tato 

stanice byla poslední ze soustavy vodočetných stanic na Svratce před jejím soutokem 

s Dyjí. Stará vodočetná stanice v Ţidlochovicích uţ nedostačovala potřebám zejména 

proto, ţe po úpravě hráze byla neustále zanášena bahnem. Vodočetná stanice patří pod 

Hydrometeorologický ústav Brno. Voda se zde při normálním stavu měřila jednou 

denně v šest hodin ráno a zpráva se ihned odesílala telegraficky do Brna. V případě 

zvýšené hladiny probíhalo měření vţdy po dvou hodinách a hlášení bylo předáváno 

místnímu národnímu výboru, poţárníkům a oddělení SNB. Tato stanice v březnu 1981 

naměřila nejvyšší hladinu řeky 4,77 m.
38
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O čtyři roky později v březnu 1985 se voda ve Svratce vlivem tání sněhu na horním 

toku Svratky opět zvedla a 26. března vystoupila aţ na 3,37 m. Horší situace nastala 

v 23. května, kdy vlivem vydatnějších sráţek stoupla hladina Svratky na 4,58 m. Byla 

zaplavena většina zahrádek na břehu řeky a voda musela být odčerpávána ze sklepů 

mnoha obytných domů.
39
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5 Povodně od roku 1997 po současnost 

V roce 1997 od 4. do 8. července na Moravě téměř neustále pršelo, coţ samozřejmě 

zapříčinilo zvednutí hladin řek včetně Svratky. Vodou se zaplnilo koryto Farského 

potoka a na Ţiţkově opět řešily problémy se zatopenými sklepy. 7. července v jednu 

hodinu ráno dosáhla hladina řeky 390 cm, 8. června o půl desáté uţ to bylo 482 cm. V té 

době bylo jiţ zatopeno pole na pravém břehu řeky, mezi Vojkovicemi 

a Ţidlochovicemi, zahrádkám k zatopení chybělo asi půl metru vody. Ţidlochovičtí 

hasiči a pracovníci Vodárenské akciové společnosti, stejně jako členové povodňové 

komise města, kteří bedlivě sledovali a vyhodnocovali situaci okolo hladiny řeky, byli 

během svého dočasného úřadování v pracovně tajemníka neustále v obavách. Úroveň 

hladiny Svratky večer osmého července dosáhla 5 m, a řeka tak zatopila některé 

zahrádky na ulici Brněnské a na levém břehu Cézavy. Na Brněnské byla po celé délce 

řeky vybudována provizorní hráz z pytlů písku (viz příloha č. 10). Nejvyšší hladina, 

která byla během této povodně naměřena, vystoupila do výšky 525 cm. 9. července se 

ale hladina řeky ustálila a později začala klesat.
40

 

Tato povodeň způsobila menší ztráty na domácím zvířectvu, ale patrné byly hlavně 

ztráty úrody na polích a zahradách. Škody vznikly také zatopením sklepů a několika 

bytů, ovšem ve srovnání s ostatními obcemi zastiţenými touto velkou vodou vyvázly 

Ţidlochovice poměrně dobře.
41

 

Další povodeň zasáhla Ţidlochovice o osm let později v březnu 2005. V sobotu 19. 

března byl kvůli nárůstu vody ve Svratce na 350 cm vyhlášen třetí, tedy nejvyšší stupeň 

povodňové aktivity. Vzhledem k naplnění Brněnské přehrady hrozilo v sobotu v noci 

rozlití řeky do polí mezi Ţidlochovicemi, Vojkovicemi a Hrušovany. Vylitím vody do 

tohoto prostoru by mohlo dojít ke kontaminaci zdrojů pitné vody pro Ţidlochovice 

a okolí. Během této povodně došlo k vyuţití protipovodňových opatření z roku 1998 

a město bylo třeba ochránit i instalací mobilní protipovodňové stěny na konci Brněnské 

ulice. Zábavní centrum Oáza ve Vojkovicích bylo preventivně evakuováno, noční 

pokles teplot na -6°C však zpomalil tání sněhu a hrozba nekontrolovatelného přelévání 

vody přes hráz Brněnské přehrady pominula. Ze soboty na neděli se hladina řeky drţela 
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na 470 cm a její průtok byl asi 205 m
2
s

-1
. V průběhu neděle byl pak odvolán třetí stupeň 

povodňové aktivity. Dle dlouhodobého pozorování zasáhla v tomto období 

Ţidlochovice tzv. pětiletá voda.
42

 

V době hrozící povodně pracovala v Ţidlochovicích povodňová komise města 

a povodňová komise s rozšířenou působností v regionu Ţidlochovice. Zasedala také 

bezpečnostní rada města Ţidlochovice, které předsedala JUDr. Hana Kratochvílová, na 

stav řeky po celou dobu dohlíţel Sbor dobrovolných hasičů.
43

 

Svratka o sobě nezapomněla dát vědět ani další rok, koncem března 2006, kdy výška 

hladiny dosáhla 28. března 3 m a byl tak vyhlášen druhý povodňový stupeň. Třetí 

stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen jen o den později, kdy Svratka dosáhla 455 cm 

a večer stoupla k 480 cm. Hladina vody nadále stoupala a vrcholu dosáhla 1. dubna -  

drţela se na 518 cm. Z Brněnské přehrady se toho dne mělo vypustit několik desítek 

metrů krychlových vody, a proto byla povodňová komise ve velkých obavách. Nakonec 

do Ţidlochovic voda nedorazila. Hladina řeky začala v prvních dubnových dnech 

opadat a třetí povodňový stupeň byl 6. dubna zcela odvolán.
44

 

Stav rozvodněné Svratky monitorovali ţidlochovičtí hasiči, kteří se starali také 

o zpevňování hráze u stadionu, stavění pytlových hrází a mobilní protipovodňové stěny 

na Brněnské ulici a odčerpávali vodu z dešťové kanalizace a ze zatopených sklepů nejen 

v Ţidlochovicích, ale i v Nosislavi a Vojkovicích.
45

 

Deštivé počasí v květnu 2010 způsobilo v Ţidlochovicích značné problémy. Půda 

nasáklá vodou jiţ nestačila sráţky přijímat a vše tak vyústilo v povodně. Nejvíce sráţek 

přivedl do Svratky přítok řeky Litavy (Cézavy), která vedla vodu ze svého povodí 

v jihovýchodní části kraje (viz příloha č. 11). 1. června 2010 ve čtyři hodiny odpoledne 

byl stav řeky 1,79 m a průtok vody byl 56,1 m
3
s

-1
, ale uţ následující den, 2. června 

v devět hodin došlo na řece ke stavu ohroţení, protoţe její hladina stoupla na 2,52 m 

a v osm hodin večer byla jiţ na 3,81 m. Kulminace nastala ve čtvrtek 3. června 

v jedenáct hodin, kdy hladina vystoupila na 4,77 m a průtok byl 196 m
3
s

-1
. Poté začala 
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hladina jiţ opadat. V pátek 4. června v deset hodin klesla na 4,2 m, s průtokem 

160  m
3
s

-1
 a v sobotu ve tři hodiny odpoledne, uţ voda dosahovala jen na 2,77 m.

46
 

Další povodňové ohroţení nastalo v Ţidlochovicích 24. června 2013 v důsledku 

vydatných sráţek, díky kterým hladina řeky stoupala a 25. června v pět hodin odpoledne 

dosáhla 2,6 metrů a byl vyhlášen I. SPA. Ještě ten samý den, v osm hodin večer po 

dosaţení hladiny ve výšce 3 metrů byl vyhlášen II. SPA. Řeka dále stoupala aţ do dvou 

hodin ráno následujícího dne, kdy se její stoupání zastavilo na 3,4 metrech. Poté jiţ 

hladina začala klesat a v jednu hodinu odpoledne, poté co řeka klesla pod 3 metry, byl 

zrušen II. SPA. Ve čtvrtek 27. června 2013 v jednu hodinu ráno jiţ hladina řeky 

nedosahovala ani 2,5 metru a byl tak zrušen i I. SPA.
47
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Závěr 

Tato práce stručně shrnuje historii povodní v Ţidlochovicích od roku 1918. Zachycuje 

celkem 28 povodní, které můţeme rozčlenit do dvou základních skupin.   

První a početnější skupinu tvoří 19 povodní, které proběhly v zimních měsících od 

prosince do března. Příčinou tohoto typu povodní byla náhlá obleva spojená s táním 

sněhu a dešťovými sráţkami.  V lednu a únoru některé povodně komplikovalo ještě 

nahromadění uvolněných ker v korytě řeky Svratky, které vytvářely ledové bariéry 

znemoţňující odtok vody přitékající korytem řeky.  

Druhým typem povodní jsou povodně způsobené pouze vydatnými dešťovými sráţkami 

v měsících květen aţ říjen. Tato skupina je méně početná, zahrnuje pouze 9 zbývajících 

povodní. 

Prokazatelně příznivý vliv na pokles četnosti povodní mělo vybudování přehrady na 

řece Svratce – v roce 1940 byla dokončena Brněnská přehrada a v roce 1958 byly 

dokončeny přehradní nádrţe Vír I a Vír II.  V období let 1918 aţ 1958 došlo 

k devatenácti povodním během pouhých čtyřiceti let. V období od roku 1959 do 

současnosti pak došlo k pouze devíti povodním.  Pozitivní vliv vybudovaných přehrad 

na řece Svratce na pokles počtu povodní v oblasti Ţidlochovic je nepopiratelný. 

V posledních letech často diskutovaný proces globálního oteplování se v oblasti jiţní 

Moravy projevil především poklesem mnoţství sněhových sráţek v zimním období. To 

způsobilo i pokles četnosti povodní na řece Svratce v zimních měsících. Aţ do konce 

sedmdesátých let 20. století docházelo k povodním v měsících prosinci aţ březnu třikrát 

častěji (15x) neţ ve zbývajícím období roku (pouze 5x). Od počátku osmdesátých let 

20. století se tento poměr vyrovnal. Došlo ke čtyřem povodním v březnu a ke čtyřem 

povodním v měsících květen aţ červenec. 

V následujících letech se tedy velmi pravděpodobně nemusíme obávat opakování 

situace z období první republiky, kdy se ve dvacátých a třicátých letech povodně 

opakovaly prakticky kaţdoročně. K poklesu četnosti povodní v Ţidlochovicích přispělo 

vybudování přehrad na řece Svratce, změna klimatu v oblasti povodí Svratky 

projevující se zmenšením mnoţství sněhových sráţek v zimních měsících a zlepšení 

protipovodňových opatření (nově vybudované pevné i mobilní protipovodňové hráze, 

digitální povodňový plán pro město Ţidlochovice). 
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Zkušenosti z minulých let nám jasně ukazují, ţe povodně jsou jedním z největších 

přírodních nebezpečí, které Ţidlochovicím hrozí. I přes pokles četnosti povodní 

v posledních desetiletích je jasné, ţe se s nimi musí počítat i do budoucna a ţe jejich 

opomíjení při rozvoji města by mohlo mít katastrofální dopady z hlediska materiálních 

škod a ohroţení obyvatel města.  

Rozsáhlá výstavba během posledních let v bezprostřední blízkosti protipovodňových 

hrází nerespektující oblasti přirozeného rozlivu řeky Svratky v Ţidlochovicích během 

povodní nebezpečně zvyšuje cenu, kterou by město a jeho obyvatelé zaplatili v případě 

opakování největší povodně na řece Svratce z března 1941. Sebelepší protipovodňové 

hráze by nedokázaly zadrţet obrovské mnoţství vody, které se tehdy valilo korytem 

řeky, většina katastrálního území Ţidlochovic by se opět ocitla pod vodou.  

Má práce můţe poslouţit jako zdroj informací o ţidlochovických povodních pro laickou 

veřejnost. Seznámila jsem s ní spoluţáky ve své třídě a pro další popularizaci tématu 

jsem vytvořila i letáček, který bude k dispozici ve škole a v Turistickém informačním 

centru v Ţidlochovicích. Práce můţe také poslouţit jako doplňující zdroj informací při 

výuce dějepisu nebo zeměpisu. 

Cíl práce byl splněn. Cíl práce byl splněn. Stručně jsem popsala povodně 

v Ţidlochovicích v období necelých posledních sta let a jako stále aktuální problém 

ţidlochovického regionu jsem informace o nich prezentovala veřejnosti. 
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