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Oznámení mimořádné manipulace na vodním díle Nemošice v ř. km 4,173 na Chrudimce 

Jako správce významného vodního toku Chrudimka (IDVT 10100018) a provozovatel válcového jezu 
v Nemošicích v ř. km 4,173 na Chrudimce Vám oznamujeme, že ve dnech od 30.8.2020 do 11.9.2020 
bude provedena mimořádná manipulace spočívající v úplném vyhrazení hradícího prvku (válce) a 
vypuštění jezové zdrže VD Nemošice. Důvodem pro tuto manipulaci je  provizorní oprava havarijního 
poškození opevnění (kamenných zdí) na obou březích v nadjezí tohoto VD. K tomuto poškození došlo při 
povodni v červnu letošního roku. Případné neprovedení alespoň provizorního zabezpečení zdiva může 
způsobit rozsáhlé poškození VD Nemošice, včetně případného poškození stability silničního mostu, který 
kříží Chrudimku přímo nad VD. 

Vypouštění a napouštění jezové zdrže bude provedeno v souladu s kapitolou C.4. Vypouštění a napouštění 
jezové zdrže platného manipulačního řádu, který schválil odbor životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic dne 24.6.2009 č.j. OŽP/VOD/32459/08/SI. Při prázdnění zdrže se vypouští voda průtokem 
maximálně o 2 m3/s větším než je přirozený přítok. Opětovné napouštění jezové zdrže je možno realizovat 
maximálním průtokem rovnajícímu se poloviční hodnotě přirozeného přítoku vody. Pokud však bude přítok 
vody do jezové zdrže nižší než 1,464 m3/s, napouští se zdrž pouze průtokem vody převyšujícím 0,732 m3/s. 
Pokud přítok vody do jezové zdrže klesne až pod hodnotu 0,732 m3/s, nesmí být zdrž plněna a veškerý 
přítok vody se převádí do podjezí pod válcovým uzávěrem. Napouštění bude obnoveno při vhodnějších 
hydrologických podmínkách. 

Městský obvod Pardubice IV tímto žádáme o informování veřejnosti vhodným způsobem (vyvěšením na 
nástěnku, rozhlasem či jiným způsobem v místě obvyklém). 
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