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1

ÚVODNÍ ÚDAJE

1.1

Identifika ní údaje o objednateli

Název objednatele :
Sídlo objednatele :
Druh spole nosti :
Kontaktní osoby :

Povodí Moravy, s. p.
eva ská 932/11, 601 75 Brno,
státní podnik
Ing. Mojmír Pehal,Ing. Vlastimil Krej í, Ing. David Krej í, .
Ing Vladislav Gimun. Ing. Iva Jelínková. Ing.Ladislav Vágner ,
Ing. Lukáš Navrátil

Telefon:
Fax:
:

541 637 111
541 211 403
70 89 00 13

1.2

Identifika ní údaje o zhotoviteli dokumentace

Pro vypracování této studie byla uzav ena smlouva o sdružení mezi PÖYRY Environment, a.s.a
VRV Praha a.s.. PÖYRY Environment, a.s. je jmenován jako vedoucí sdružení.
Název zhotovitele :
Sídlo zhotovitele :
Kontaktní osoby :

Telefon :
Fax :
:

Pöyry Environment, a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno, okres Brno - m sto
Ing. Radek Mad
- technický editel
Ing. Old ich Neumayer, CSc.- vedoucí st ediska Hydrotechnika I
Ing. Ji í Št pánek, Ing. Tomáš Roth
( všichni jsou leny ídicí rady projektu - viz níže )
541 554 111
558 630 457
46 34 75 26

Název zhotovitele :
Sídlo zhotovitele :
Kontaktní osoby :

VRV Praha a.s.
Náb ežní 4, 150 00 Praha
Ing.Jan Cihlá editel divize 02
Ing. Pavel Menhard, Ing. Vendula Koterová

Telefon :
Fax :
:

257 110 111
257 319 398
47116901

1.3

Smluvní záležitosti

Dokumentace je vypracována na základ Smlouvy o dílo s íslem objednatele PMO057937/2011409/Ve a íslem zhotovitele 11282 uzav ené dne 2.11.2011.
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1.4

Základní charakteristika studie

Název zám ru :

Studie proveditelnosti p írod
Dyje a Kyjovky

blízkých protipovod ových opat ení v povodí

kraj :
Jihomoravský
obce s rozší enou p sobností : B eclav, Hodonín,
katastrální území obcí :
ítluky, Rakvice, Podívín, Ladná, Lanžhot, Moravská Nová Ves,
Mikul ice, Lužice, Týnec, Kostice, Tvrdonice
Vodní tok:

Dyje v . km 0,000- 45, a její p ítoky na L.B:
Kyjovka v . km 0,000-29,000 a její oboustranné p ítoky

edm tem studie souboru staveb zakázky „Studie proveditelnosti p írod blízkých protipovod ových
opat ení v povodí Dyje“.
Jedná se o úsek eky Dyje pod VD Nové Mlýny až do soutokové oblasti s ekou Moravou ( .km
0,000-45,943) a dále o tok Kyjovky v úseku Hodonín – soutok s ekou Dyjí ( . km 0,000-29,000).
Cílem je sestavení podkladu pro nastavení ucelené koncepce p írod blízkých protipovod ových
opat ení zahrnující jak technická, tak p írod blízká opat ení. Ve smlouv jsou specifikovány základní
ásti studie a jejich podrobn jší obsah následovn :

1.P ípravné práce a podkladová ást
Zahrnuje vyhodnocení všech dostupných d ív jších PD v daném území a územn plánovací
dokumentací dot ených obcí, geodetické zam ení v prostoru navrhovaných opat ení, geologické
podklady z archivních rešerší v daném území. Získání katastrálních podklad pro identifikaci
vlastník dot ených pozemk a poch zky v terénu v etn fotografické dokumentace zájmových
objekt .

2.Stanovení parametr staveb PBPPO
Zahrnuje zejména návrh územních a technických parametr staveb, vymezení situa ního ešení
staveb, návrh struktury staveb, len ní na objekty, stanovení základních parametr stavebních
objekt , hydrotechnické výpo ty návrh , specifikace podmínek pro odstran ní stávajících staveb,
stanovení protipovod ového ú inku i objemu možného zadržení vody v suchých nádržích, posouzení
ovlivn ní stávajících studní a prameniš , návrh zemníku na stavbu nových objekt . Vypracování
variantních návrh koncepce ochranných opat ení v jednotlivých díl ích úsecích,

3.Identifikace a analýza územn technických podklad pot ebných pro realizaci
staveb
zejména majetkoprávních vztah a zajišt ní stanovisek dot ených subjekt
edm tem pln ní v termínu 30.3. 2012 jsou práce zahrnuté pod ástí 1. dle SoD
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1.5

Konvence

Veškeré výškové kóty v této studii jsou uvád ny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv.) a
polohopisné zam ení je provedeno v JTSK.
Víceslovná ustálená spojení, která mají charakter odborných výraz a v textu se asto opakují jsou
pro v tší p ehlednost zprávy reprezentována zkratkami. Jedná se zejména o :
Bpv.
DUR
HPV
JTSK
LB
ORP
PB
POY
PM
PBPPO
PPO
VRV

2

-Balt po vyrovnání
- dokumentace pro územní ízení
- hladina podzemní vody
- jednotná trigonometrická sí katastrální
- levý b eh, levob ežní
- Obec s rozší enou p sobností
- Pravý b eh, pravob ežní
- Pðyry Environment, a.s. Brno
- Povodí Moravy, s.p. Brno
- P írod blízké protipovod ové opat ení
- Protipovod ová ochrana, p íp. i protipovod ové opat ení
-VRV Praha a.s.

SKLADBA DOKUMENTACE V TERMÍNU 30.3. 2012

Na záv r první ásti pln ní této studie byla objednateli p edána ve ty ech vyhotoveních a 1x
v digitáln díl í dokumentace zahrnující následující p ílohy :
A.
Pr vodní zpráva
B.1.
P ehledné situace povodí Dyje
B.2.
P ehledné situace povodí Kyjovky
C..
Podklady
C.1. Podklady pro ešení PBPPO v povodí Dyje
C.2. Podklady pro ešení PBPPO v povodí Kyjovky
ílohy C. mají vždy podrobný seznam jednotlivých podklad

2.1

Projednávání v pr

hu prací

Na po átku prací na této studii se uskute nila vstupní jednání s objednatelem, kde se dohodly
možnosti p edpokládaného ešení a dojednaly poch zky se zástupci objednatele.
Poch zky prob hly opakovan a v rámci t chto poch zek se vyhotovila rozsáhlá fotodokumentace
(viz. p íl. C.1. 8 . a C.2.8. ).
V záv ru prací na této 1. ásti pln ní dle SoD se uskute nilo jednání, kde byl objednatel seznámen
s rozsahem získaných a vytvo ených podklad . Dále byla p edstavena koncepce ešení PBPPO na
základ sou asných informací.
Z obou t chto jednání byly sepsány záznamy které byly vzájemn odsouhlaseny.
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3

PODKLADY

i zpracování studie je využita ada podklad , na n ž bude odkazováno v r zných ástech
dokumentace. Pro p ehlednost a jednotnost t chto odkaz byl sestaven jejich seznam, který je
uveden níže:

3.1

Zákonné p edpisy a technické normy

[01]

[08]
[09]
[10]

[Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon) ve zn ní
pozd jších p edpis .
Metodika MŽPodboru ochrany vod , která stanovuje postup komplexního ešení
protipovod ových a protierozních ochrany pomoci p írod blízkých opat ení 11/2008
Zákon NR . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní
Strategie ochrany p ed povodn mi. MZe R, Praha, duben 2000
Vyhláška . 367/2005 Sb., kterou se m ní vyhláška . 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla
Plán hlavních povodí eské republiky , schválený vládou R ze dne 23.5. 2007 . 562
Koncepce p írod
blízkých protipovod ových opat ení
s vazbou na revitalizaci
hydromorfologického stavu vod MŽl 12/2007
TNV 75 2103 - Úpravy ek, 1998
TNV 75 2415 - Suché nádrže, 2001
SN 75 2101 - Ekologizace úprav vodních tok , 1993

3.2

Projektová a jiná dokumentace

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Plán hlavních povodí eské republiky. Ministerstvo zem
lství. Praha. 2007
Geodetické zam ení P ítluckého poldru, Povodí Moravy, s.p.
Manipula ní ád pro P ítlucký poldr, Povodí Moravy, s.p., prosinec 2003
Povod ový plán m sta B eclav, B eclav 2002
Záplavová území Q100, Povodí Moravy s.p.
Vodní toky A01 CEVT. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006
Vodní nádrže A05. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006
Hydrologické len ní, povodí IV. ádu A07. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006.
Chrán né oblasti p irozené akumulace vod C 9. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha.
2006. Ochranná pásma vodních zdroj C10. Databáze DIBAVOD. VÚV T.G.M Praha. 2006.
Metodiky vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních tok v etn návrh p írod
blízkých protipovod ových opat ení k dosažení pot ebného stupn protipovod ové ochrany a
dobrého ekologického stavu vod

[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]

[20]

3.2.1.
[21]
[22]
[23]
[24]

Povodí Dyje
Studie odtokových pom
Dyje Ing. Ježek Ing. ejka 1992
Navýšení hrází Dyje VRV a.s. Praha 2011
Plán oblasti povodí Dyje PÖYRY Environment a.s. 2009
Cefreim – Model Dyje 2d od Znojma po soutok povodí Moravy s.p. a VUT FAST Brno
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[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

3.2.2.

Studie revitaliza ních opat ení Dyje pod VD N.Mlýny „a“ Hydroeko, Brno 1994 (Marhoun,
Zbo ilová)
Studie revitaliza ních opat ení Dyje pod VD N.Mlýny „b“ Hydroeko, Brno 1994 (Marhoun,
Zbo ilová)
PM – informace o toku Dyje km 0,000 – 45,715
VH Atelier – „Konkretizace revit. opat ení.v údolní niv eky Dyje pod VDNM“ 1995
HMÚ - Zhodnocení vliv VH úprav na režim podzemních vod v údolní niv eky Dyje
AQT – Možnosti závlah lužních les , Brno 1994
Posouzení možnosti zlepšení kvality vody v odstavených ramenech, Lednice 1994 (prom.biol.
Heteša)
Ústav ekologie lesa – podklady pro Hydroeko
Prognózy hospoda ení na zem
lské p
, Brno 1994(Prof. Ing. Josef Lesák CSc.)
Ústav lesnické botaniky – podklady pro revitaliza ní opat ení Dyje pod VD Nové Mlýny, Brno
1994
VH Atelier – Revitaliza ní studie levob ežní nivy Dyje Nové Mlýny – B eclav 1994
Studie revitaliza ní opat ení v P ítluckém poldru – VH Atelier 1999
Rekonstrukce železni ního uzlu B eclav, 1. stavba – Rekonstruce podchodu a propustku
Sudop Brno spol. s r.o. 2010
M pro vodohospodá ský uzel Bulhary Povodí Moravy s.p., revize 2007
M pro vodohospodá ský uzel B eclav Povodí Moravy s.p., 2009
PPO Lanžhot, Soubor vodních d l Ratajka, Ing. Zlatuška

Povodí Kyjovka

3.3

Geodetické podklady

[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]

Ortofoto mapy dot eného území v kladu list
Digitální mapové dílo ZABAGED v m ítku 1 : 10 000
Základní mapa R 1 : 10 000
Geodetické zam ení v zájmovém území
Digitální model terénu, Geodis Brno s.r.o.
Katastrální mapy s liniemi uvažovaných opat ení
Informace o parcelách p edpokládaných dot ených pozemk ]

3.4

Územn plánovací dokumentace

3.4.1 Povodí Dyje
[47]
Územní plán m sta B eclav
[48]
Územní plán obce Ladná - ernotín - p íl. B1 Komplexní urbanistický návrh, 2004
[49]
Územní plán obce Podivín
[50]
Územní plán obce Rakvice
[51]
Územní plán obce Lanžhot
Tyto podklady jsou použity a zapracovány do kone ného ešení návrhu PBPPO.
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3.5

Analýza sou asného stavu v povodí Dyje

ešené území zahrnuje dolní úsek toku Dyje pod vodním dílem Nové Mlýny. Vodní dílo Nové Mlýny
tvo í soustava t í nádrží, a to Horní Mušovská, st ední V stonická. a dolní Novomlýnská. VD bylo
dokon eno v roce 1989 a má celkový reten ní objem 26 mil. m3.Horní nádrž slouží pro rekreaci,
st ední je p írodní rezervací s ostr vky pro hnízd ní pták a dolní nádrž slouží pro závlahy,
energetické ú ely, rybolov a rekreaci.
Studie eší levob ežní inundaci eky Dyje která za íná v prostoru pohyblivého jezu Bulhar a je
pravostranným p ítokem eky Moravy. P edm tný úsek toku za íná pod vodním dílem Nové Mlýny,
pokra uje p es m sto B eclav a kon í na soutoku s ekou Moravou.
V sou asnosti je eka Dyje oboustrann ohrázovaná v ešeném úseku s tím, že v úseku pod B eclaví
je ponechán široký mezihrázový prostor. V ešeném úseku byly vybudovány 3 suché nádrže
(dále SN), a to Lednická SN (SN Bulhary), P ítlucká SN a SN Soutok.
Lednický SN (SN Bulhary)
jde o území mezi Bulhary, Nejdkem, Lednicí a B eclaví, které je vymezeno pravob ežní hrází eky
Dyje v uvedeném prostoru,
ní terasou podél Nejdku a Lednice a áste
hrází podél pravého
ehu V elínku pod Charvatskou Novou Vsí a Poštornou. Odleh ovacím objektem je pevný p elivný
objekt v pravob ežní hrázi eky Dyje v nadjezí jezu Bulhary. Odleh ování do pravob ežní inundace je
od pr toku Q = 420 – 430 m3.s-1 v Dyji. P i Q100 v ece Dyji mohou být odleh ovány pr toky až 280
m3.s-1, celkem cca 102 mil. m3.

ítlucká SN
území této SN se nachází na levém b ehu eky Dyje mezi obcemi Bulhary, P ítluky, Rakvice
a Podivín. Jeho zátopa je omezená dnešní L.B. hrází Dyje na jihu a L.B. stávající selskou hrází toku
Trní ek.
Stávající odleh ovacím objektem je stavidlový uzáv r. Do této levob ežní SN lze odleh it p i pr tocích
v ece Dyji vyšších než Q100 v sou asnosti až 88 m3.s-1, celkem cca 9 mil m3.
L.B. selská hráz která ohrani uje poldr ze severu, je ve špatném technickém stavu a její koruna hráze
je výškov prom nná nižší než L.B. Dyje i než P.B. hráz Trkmanky.
SN Soutok
tvo í ji území v záhrází vodních tok Moravy a Dyje, které je vymezeno levob ežní ochrannou hrází
eky Dyje od žel. mostu p es eku Dyji v .km. 23,6 až po soutok s ekou Moravou a pravob ežní
ochrannou hrází eky Moravy. Odleh ovacím objektem je pohyblivý odleh ovací jez v levob ežní hrázi
eky Dyje (nápustný objekt – jez Pohansko). P i Q100 v ece Dyji mohou být odleh ovány pr toky až
3 -1
275 m .s .
sto B eclav je v sou asné dob chrán no protipovod ovými hrázemi a náb ežními zdmi. Ochrana
intravilánu m sta byla p vodn navržena tak, aby p evedla povode Q100 s p evýšením 60 cm nad
hladinou vody. Sou asný stav tomu neodpovídá ( Q100 Dyje pod Novými Mlýny je dle HMÚ
v sou asnosti 820 m3 s-1 ) a reálná ochrana B eclavi nedosahuje ani úrovn Q50. V sou asné dob je
zpracovávána dokumentace na zvýšení ochrany intravilánu m sta B eclavi a je podána na
Ministerstvo zem
lství žádost o poskytnutí dotace z programu 129 120 „Podpora prevence p ed
povodn mi II“. Realizace tohoto ešení však také neochrání m sto B eclav na toto v roce 2006
zvýšené Q100.

V Brn 29.3.2013

Ing.Tomáš Roth
Ing. Ji í Št pánek
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4
4.1

DOKLADY
Záznam ze vstupního jednání z 23.11.2011
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4.2

Záznam z jednání dne 14.3.2012
Záznam

z jednání na akci „Studie proveditelnosti p írod

blízkých protipovod ových opat ení

v povodí Dyje a Kyjovky“ konaného dne 14.3. 2012 v budov

Pöyry Environment a.s.,

Botanická 834/56, Brno.
ítomni : viz. prezen ní listina na konci záznamu

Úvod
jednání bylo svoláno za ú elem seznámení objednatele se stavem prací a získanými
podklady pro tuto studii p ed 1.díl ím termínem –p ípravnými pracemi 30.3. 2012.
V tomto termínu je sou ástí pln ní získání zam ení vytipovaného území v míst
edpokládaného ešení PBPPO, geologických podklad
sond, získání všech dostupných PD z

již ešených

vyhledáním rešerší archivních
ástí území d íve zpracovaných

v prostoru ešení studie, poch zky v terénu v etn fotografického materiálu, koordinace se
stávajícími projekty, získání katastrálních podklad

pro

identifikaci vlastník

dot ených

pozemk .
Na základ

všech takto získaných podklad

koncepce ešení pro ob

byl v další

ásti jednání p edstaven návrh

ešená povodí:

Dyje :
Úsek P ítluky – Rakvice – Trkmanka
Za átek p edpokládaného ešení je na levob ežní hrázi Dyje, kde bude v míst k ížení se
stávající komunikací z Bulhar, vybudován nový odleh ovací p eliv do P ítlucké suché nádrže
–poldru. Pro zv tšení transforma ního objemu poldru budou navrženy nové hráze na
levém b ehu Trní ku. Hráz bude za ínat p ed P ítluky zavázáním do vyššího terénu. Dále
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bude hráz p isazena ke stávající nedokonalé hrázi a bude o 1,0 m p evýšena. V korun
budou všechny hráze

široké cca 4,0m, zpevn né št rkodrtí se zakalením. Na základ

dendrologického posudku v dalším p ípadném stupni PD bude rozhodnuto o kácení strom
na stávající hrázi.
V rámci ešení p írod blízkých opat ení bude v poldru navrženo otev ení kanálu K7 a jeho
funk ní propojení se zpr to

nými starými rameny p vodní Dyje. V poldru budou též v

obo e ve spolupráci s panem inženýrem Fabi ovicem vytvo eny hr dy pro ochranu zv e
v dob

zaplavení poldru.

Na východní stran P ítluckého poldru jej omezují hráze Trkmanky. P i zapln ní poldru bude
voda p epadat p es hlavní bezpe nostní p eliv u sou asné

S. V levob ežní hrázi Trkmanky

pak budou vybudovány celkem t i nové p elivy, které umožní nátok vody do nového
pr to ného poldru. První u shybky potoka tekoucího z rybníka v Rakvicích do Ladenské
strouhy a další dva u silnice Lednice - Podivín. Jeden nad silnicí a druhý pod silnicí.
Vn jší vody za hrází budou odtékat p es shybku pod Trkmankou, dále do Ladenské strouhy.
Úsek Podivín - Ladná
Je sou ástí tak zvaného pr to ného poldru, který bude tvo en L.B. hrází Dyje a pravob ežní
hrází Ladenské strouhy podél Podivína a Ladné. Hráz bude za ínat nad prvním
bezpe nostním p elivem levob ežní hráze Trkmany v místech pod shybkou potoka, který
dále pokra uje jako Ladenská strouha. Sou asná hráz je zavázána podél suchého koryta do
hráze Trkmanky. Toto zavázání se p eloží ke zmín né shybce, aby se tak zvýšila kapacita
poldru.
Hráz bude z v tší ásti renovována a navýšena v etn

ochrany proti bobr m – pletivo.

ípadná st ední t snící st na bude navržena s ohledem na místní geologické podmínky
v podloží i vhodnosti zemin do násypu hráze.
V místech k ížení hráze s cestami i pro p ší budou nájezdové rampy (zjistit na míst )se
zpevn ním jako na korun hráze, doporu uje se použití geom íží.
Kolem Ladné se hráz provede p es Ran . Výb h koní a jeho hráz bude p evýšena a bude
zpevn na pro pohyb koní. Dále se využije navýšení stávající hráze až k
S a související hráze se upraví tak, aby bylo možné za povodn

S.
p

erpávat vody

Ladenské strouhy do Dyje. V suchém období se bude dostávat Ladenská strouha v tomto
míst do prostoru poldru a p eloží se do otev eného koryta obcházející zleva B eclav.
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Úsek Ladná - p íjezdová silnice do B eclavi
Studie má po ítat s tím, že zne išt ná Ladenská strouha má být vy išt na v rybníku v míst
prvního rozší ení p ed B eclaví p ed „druhým ran em“. Pak se vrátí zp t do p vodního koryta
a odbo í v míst

odb ru vody z Dyje na

S p ed B eclaví. Tato voda pro závlahy bude

nahrazena Ladenskou strouhou. Pokud by odb r na
do volného koryta, bude voda na

S m l výrazn snížit další odtok vody

S dotována ze sou asné shybky z Dyje. Od erpací

stanice bude potok Ladeská strouha zakopán do hlubšího kryta, které bude mít kynetku pro
evád ní b žných prltok

a bermy (nebo jen L.B. bermu.) na povod ové pr toky p es

pr to ný poldr.
Úsek p íjezdová silnice do B eclavi - podjezdy a propustky D
V míst k ížení nového koryta se silnicí se ud lá nasedlaný most. Dále bude pokra ovat
zahloubené koryto - pr leh p es stávající pole až ke svodnici, která podtéká pod železnicí
v profilu DN 1600. Berma pak bude nasm rována do

zahloubeného zrekonstruovaného

levého podjezdu pod železnicí. K n mu se bude muset rovn ž upravit stávající p íjezdová
cesta v zá ezu jako ob asné koryto v dob povodn .
Úsek podjezdy a propustky D - až budované hráze u Lanžhota
Úsek pod železnicí ochránit pravob ežní hrází kolem zahrádká ské kolonie. Voda bude
nasm rována do obdobného koryta jako nad tratí. S kynetou a bermami. Úkolem bude, aby
voda prošla ve stávajících propustcích pod železnicí a taky pod silnicí. Pokud bude profil pod
silnicí menší než v železnici, tak se navrhne ud lat most nový.
Z hydraulických výpo

se musí ov it, kam až dojdou rozlivy. Protože další hráz dle

informací Povodí Moravy už není pot eba. Kolerm Lanžhotu by m la sta it hráz navrhovaná
Ing. Zlatuškou. Ta je údajn zavázána do vyššího terénu.
Poznámky a p ipomínky PM
Kapacita vody co prote e p es B eclav by m la být dána sou asnými propustky v železnici.
Odbo ka vody z Dyje na

S¨p ed B eclaví (u benzínových pump) bude ohrázována

pravob ežn . Ve stísn ných místech bude zídka. Další tok Ladenské strouhy pod jez se
že zrušit.
Potok za hrází na LB nad bezínkama vyspádovat kolem zahrádek zp t k S na Ladenské
strouze. Sou asné rybní ky zahrnout do zaplavovaného území.

Povodí Kyjovky:
Na úvod byl zástupci VRV p edstaven postup prací a zajišt né podklady. Dále byla
edstavena první koncepce navržených opat ení v ešené lokalit .
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Odleh ovací kanál a rozd lovací objekt
Opat ení týkající se této

ásti by m la ešit možnosti p evedení povod ových pr tok

z Kyjovky p i uzav ení vzp rných vrat do

eky Moravy p es pravostrannou hráz

odleh ovacího kanálu. V pravob ežní hrázi odleh ovacího koryta bude navržen a posouzen
elivný objekt, který bude odvád t ást povod ového pr toku do prostoru pod PB hrází.
Bude prov ena a posouzena možnost navýšení levostranné (hodonínské) hráze. Sou asn
tato varianta navrhne odvodn ní tohoto prostoru a p evedení vody p es hráz u T šic.
Odvodn ní bude ešeno ve dvou variantách (svedení pomocí pr leh X p evedení celého
pr toku širokou bermou Kyjovky).
Dále bude posouzena manipulace v míst napoušt ní systému Les

R – polesí Tvrdonice.

Opat ení na Morav
Dalšími p edstavenými pat eními byla opat ení k zavod ování vodohospodá ského systému
v lužním lese na PB Moravy. Tato opat ení nebudou na základ p ipomínek PMo (nep íznivé
výškové pom ry) dále ešena.
Vodohospodá ský systém polesí Tvrdonice
Stávající systém je samostatný funk
kanálu elektrárny Hodonín. Lesy

nepropojený s Kyjovkou a je zásobován z odpadního
R mají platný manipula ní ád, který je v sou asnosti

aktualizován. Studie prov í možnosti propojení navrženého koryta Kyjovky s tímto
systémem.
Dále studie prov í, zda lze stávající systém využít pro odvodn ní území poldru vzniklého
evedením vody p es Ska inskou hráz.

PPO sídel
Sou ástí studie proveditelnosti bude posouzení a dopln ní stávajících PPO obcí.
Realizovaná PPO mají obce Tvrdonice a Týnec. Ostatní obce v ešeném území mají
zpracované projekty v r zném stupni PD. Sou ástí PPO obce Mikul ice bude ochrana
archeologické lokality Hradišt .

Revitalizace a další opat ení na Kyjovce
edstavená varianta revitalizace Kyjovky byla vedena p evážn

mimo stávající koryto a

vycházela z morfologie terénu, ve kterém jsou místy patrné zbytky p vodních koryt.
S ohledem na zachování stávajícího užívání vody (odb ry a vypoušt ní) se trasa
navrženého koryta

áste

vrací zp t do stávající trasy Kyjovky. PMo upozornilo na
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problematické majetkoprávní vztahy p edevším v horní

ásti pod Hodonínem (vlastník p.

Fencl). PMo up ednost uje revitalizaci ve stávající trase Kyjovky.
S ohledem na možné komplikace v rámci projednání bude revitalizace Kyjovky ešena
variantn . Kdy další variantou bude širší pás (berma) s meandrující kynetou. Berma bude
navržena z ásti ve stávající trase Kyjovky. Kapacita bermy bude odpovídat stávající
kapacit koryta Kyjovky.
Studie prov í p ípadné

áste né odstran ní hrází podél toku a možnost povod ování

ilehlé nivy.
Opat ení na Kyjovce budou rozd lena na díl í

ásti, tak aby bylo možné s ohledem

k výsledk m projednání výše uvedené varianty kombinovat.
Št rkovny u Moravské Nové Vsi jsou využívány k vodárenským ú el m a nachází se v PHO
1. Stupn . Napojení t chto vodních ploch na revitalizované koryto Kyjovky je tedy z výše
uvedených d vod

nevhodné. PMo doporu uje realizovat revitalizaci v prostoru na prvém

ehu Kyjovky.

Záv r :
Do 30. b ezna p edá zhotovitel všechny získané podklady. Podklady budou dopln ny o
záv re nou zprávu a seznam podklad . P edáním podklad bude uzav ena 1. etapa prací
„P ípravné práce“.
edpokládaný termín pro další výrobní výbor je konec dubna 2012.

V Brn dne 21.03. 2012

Ing.Tomáš Roth
Ing. Ji í Št pánek
Ing. Pavel Menhard
Ing. Vendula Koterová
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