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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

   P edkládaná technická zpráva byla zpracována jako sou ást 2. ásti studie 
proveditelnosti Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené 
hydromorfologie a reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové 
Mlýny) až 26,370 (Rajhrad – Holasice), dále jen „Svratka II“.  
   Identifika ní údaje investora a zpracovatel  studie, základní informace o zám ru, 

elu a cílech studie, v . vymezení zájmového území, jsou uvedeny v pr vodní zpráv  
(p íloha A.1) , v kapitole 1. 
 
 
1.1 EL A HLAVNÍ CÍLE STUDIE 

   P edkládaná studie proveditelnosti navazuje na požadavky definované v základních 
legislativních dokumentech EU.  
   Studie hledá potenciální opat ení, vedoucí k dosažení dobrého ekologického stavu 
eky Svratky (od cca km 26,370 po její vyúst ní do vodního díla Nové Mlýny) ve smyslu 

Sm rnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a rady ustavující rámec pro innost 
Spole enství v oblasti vodní politiky (Water Framework Directive - WFD).  

Ve smyslu uvedené legislativy a požadavk  definovaných ve smlouv  o dílo jsou 
v rámci p edm tné studie proveditelnosti navrhována opat ení v oblasti protipovod ové 
ochrany. Jsou zam ena zejména na dosažení následujících efekt : 

 obnovení p irozené reten ní kapacity ní nivy v nezastav ných územích  
 obnovení p irozené periodicity rozliv  povod ových vod do ní nivy 

(omezení stávající kapacity koryta, zrušení stávajícího ohrázování toku), 
zpomalení povrchového odtoku; 

 omezení projev  plošné eroze na zem lské p  v prostoru ní nivy; 
 z izování odsazených hrázových systém ; 

 posílení reten ní kapacity ní nivy v nezastav ných územích výstavbou 
vhodných PPO; 
 vytipování a posouzení lokalit pro výstavbu ochranných nádrží (suché 

poldry); 

 zajišt ní dosažitelného stupn  protipovod ové ochrany v obcích Vojkovice, 
Židlochovice, Nosislav, Velké N ice, Uher ice -  zejména kapacitní úpravy 
koryta, odsazené prvky protipovod ové ochrany v etn  zlepšení funk ního 
využití vodního toku jako sou ásti vnit ní architektury obce. 

   Realizace zám ru je úzce provázána s cíli programu revitalizace ních systém  a 
s cíli Opera ního programu Životní prost edí, oblast podpory 6.4. Krom  efekt  
v oblasti protipovod ové ochrany je požadováno dosažení významné p ínosy v obnov  
ekologických funkcí vodního toku a ní nivy, a to zejména;  

 obnovení p írod  blízké morfologie ního koryta; 
 zajišt ní plné migra ní prostupnosti ešeného úseku; 
 obnovení p ímé vazby ního koryta na ekosystém ní nivy; 
 obnovení p írod  blízké struktury nivní vegetace; 
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 obnovení p írod  blízké biodiverzity a dynamiky biotop ní nivy. 
Podrobn jší informace k ú el m a cíl m studie uvádí kapitola 1 v p íloze A.1 (pr vodní 
zpráva) . 
 
 
1.2 EL PODKLADU 

   Zpráva a výkresové p ílohy byly vypracovány jako podklad pro jednání s dot enými 
subjekty, orgány státní správy a vlastníky. Byla podkladem i pro zpracování 
matematického hydraulického modelu návrhového stavu. Na základ  výsledk  z n j 
byla upravena do níže uvedené podoby. 
   V rámci p edkládaných výstup  jsou p edevším stanoveny základní územn  – 
technické parametry navrhovaných staveb a opat ení, nároky na dot ení pozemk  a 
umíst ní stavby v území. Návrh opat ení v uvedené podob  nemusí být kone ný.  
   Na základ  výsledk  z projednání se všemi dot enými subjekty a na základ  
vyhodnocení protipovod ového efektu apod. budou v rámci t etí etapy studie 
provedeny p ípadné úpravy návrh  a bude stanovena jejich výsledná podoba. 
Výsledný návrh bude zárove  zadáním pro další podrobn jší projektové stupn  
(dokumentace pro územní a stavební ízení).  
 
 
1.3 NAVAZUJÍCÍ ZÁM RY A SOUVISEJÍCÍ STUDIE 

   Studie byla ešena v návaznosti na adu dalších souvisejících revitaliza ních i 
technických návrh , studií a projektových dokumentací.  

Mezi navazujícími zám ry, studiemi a jinými podklady je t eba citovat zejména: 

 studii proveditelnosti „Svratka – p írod  blízká protipovod ová opat ení a 
obnova p irozené hydromorfologie a reten ní kapacity toku a nivy v úseku . 
km 26,370 (Rajhrad) až .km 30,617 (Mod ice) v etn  výustní trati Bobravy ( . 
km 0,000 až 2,000)“; 

 studii proveditelnosti „Litava - p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova 
irozené hydromorfologie a reten ní kapacity toku a nivy v úseku . km 5,000 

(M nín) až .km 16,000 (Újezd u Brna)“; 

 revitaliza ní úpravy na VD Nové Mlýny (zajišt ní migra ního napojení koridoru 
Dyje a Svratky); 

 DUR PPO Vojkovice a Židlochovice – III. etapa; 

 investi ní zám r obchvatu Blu iny. 

   Kompletní soupis navazujících zám  a dokumentací, které byly p i p íprav  
edkládané studie proveditelnosti zohledn ny, je uveden v kapitole 5 této zprávy. 

Shrnutí základních poznatk  a informací k navazujícím zám m a podklad m je 
sou ástí pr vodní zprávy k 2. ásti studie (p íloha A.1).   

U návrhu každého souboru opat ení jsou vypsány vstupní omezující limity, zám ry aj. 
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1.4 VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO NÁVRH OPAT ENÍ 

   Zhodnocením vstupních podmínek a pom  v zájmovém území se podrobn  
zabývala první, analytická, ást studie. Stru né shrnutí nejd ležit jších poznatk  je 
uvedeno v pr vodní zpráv  (p íloha A.1, kapitola 2). 
   Pro konkrétní návrhy soubor  opat ení pak jsou hlavní limity ešeného úseku a 
základní hydrologické údaje zahrnuty do p íslušných kapitol (obecn  kapitola 3 této 
zprávy - Technický popis navrhovaných opat ení). 
 
 
 

2 CELKOVÁ KONCEPCE NÁVRHU OPAT ENÍ A LEN NÍ STAVBY 
NA SOUBORY OPAT ENÍ A STAVEBNÍ OBJEKTY 

   Souhrnná koncepce návrhu opat ení vychází ze zadání studie, z požadavk  
investora (Povodí Moravy, s.p.), výsledk  biologického hodnocení, limit  území a 
respektování dalších zám  v území. Studie dále respektuje zám ry cizích subjekt  
v území. 
 

2.1 ZÁKLADNÍ LEN NÍ NA SOUBORY OPAT ENÍ 

   Úpravy navrhované v rámci p edkládané studie proveditelnosti byly 
v návaznosti na správní len ní území a na charakter staveb roz len ny do 8 
soubor  opat ení (SOp). Jména jednotlivých SOp byla zvolena podle správního 
území, jehož se p evážn  dotýkají. Návrhy jsou dále len ny takto: 
 

SOp 01 Vojkovice - Blu ina; 
SOp 02 Židlochovice – m sto; 
SOp 03 Unkovice – Žab ice; 
SOp 04 Nosislav. 
SOp 05 Velké N ice; 
SOp 06 Uher ice; 
SOp 07 Revitalizace v lokalit  „Louky; 
SOp 08 Svratka nad VD Nové Mlýny. 

 
   Umíst ní jednotlivých soubor  opat ení v zájmovém území je patrné 
z p ílohy B.1. 
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2.2 ÍSLOVÁNÍ A LEN NÍ STAVEBNÍCH OBJEKT  

S ohledem na rozsah ešeného zájmového území a množství objekt ešených v rámci 
jednotlivých SOp byl zpracovatelem návrhové ásti navržen jednotný systém len ní a 
íslování stavebních objekt  (SO) pro všechna opat ení.  

V  každém SOp jsou sdruženy pod jeden íselný kód podobné typy SO (nap . hráze 
mají jiné íslo SO nežli terénní úpravy i p eložky sítí).  
Navržený systém íslování je variabilní a umož uje snadné sledování podobných typ  
stavebních objekt  (SO) v  jednotlivých souborech opat ení.  
V p ípad  p ibytí a nebo zrušení n kterého SO by tak nem lo dojít k p íslování 
všech SO.  
Navrhuje se tento systém íslování SO: 

SO XX.10 Hráze; 
SO XX.20 Revitalizace a úpravy toku; 
SO XX.30 Objekty v koryt ; 
SO XX.40 Terénní úpravy; 
SO XX.50 Suché nádrže; 
SO XX.60 Dopravní infrastruktura; 
SO XX.70 P eložky inženýrských sítí; 
SO XX.80 Bourací práce; 

 
kde XX znamená íslo SOp (nap . 03 Unkovice - Žab ice). Za kódové ozna ení typu 
objektu pak dále p ibývá ješt íslo konkrétního SO (nap . SO 03.10.1 Ochranná hráz, 
km 0,000 – 1,147 apod.). 
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3 TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

3.1 SOP 01   VOJKOVICE - BLU INA 

3.1.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 01 eší potenciální úpravu a zlepšení odtokových pom  a 
využití reten ní kapacity nivy v území nad soutokem Svratky s levob ežním p ítokem 
Litavou. 
SOp dále navrhuje migra ní zpr chodn ní MVE Vojkovice a jezu na jejím 
odleh ovacím koryt  Vojkovického náhonu. 
Navrhovaná opat ení zasahují na tato katastrální území: 

 Vojkovice u Židlochovic; 
 Blu ina; 
 Opatovice; 
 Rajhrad. 

 

3.1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje, popis d lení pr tok  na MVE Rajhrad za b žných stav  a p i povod ových 
pr tocích, dále o informace k hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody 
aj.  
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 01. Jedná se o m-denní a n-
leté pr toky Svratky v profilu jezu Rajhrad: 

 Q90d = 15,2 m3/s; 
 Q30d = 30,0 m3/s; 
 Q1 = 107,5 m3/s; 
 Q2 = 144 m3/s; 
 Q50 = 339 m3/s; 
 Q100 = 386 m3/s. 

 
Mapové podklady byly p evzaty p edevším z podkladu [12]. D ležitým podkladem pro 
návrh byly informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních 
limitech vplývajících z ÚPD a vlastnických vztazích. 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavových území [82], výsledky studií záplavového území Svratky 
[03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie proveditelnosti 
[16]. Návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] zpracovatel 
matematického výpo tového modelu (firma Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.).  
 
Cenným zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly rovn ž výsledky 
projednání se starosty dot ených obcí. Kompletní získané informace je možné 
shlédnout v p íloze G první ásti studie [17].  
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 Profil odleh ení doposud nebyl v provozu a p i povodních v jeho prostoru 
probíhalo pytlování. D vodem byla blízkost zdroje pitné vody pro Židlochovicko. 
OD roku 2013 by obce, které tento zdroj využívaly, m ly být p epojeny na Vírský 
oblastní vodovod a stávající zdroj bude pouze zakonzervován jako záložní.  

 Nejvíce obec byla ohrožena p i povodních v r.1997. 
 Stávající hráz je dle informací od obce nestabilní. 
 V obecním majetku jsou pozemky pod Vojkovickým náhonem a odleh ovacím 

objektem, spravuje je však PENAM. Obec není spokojena se zanášením koryta 
náhonu a t ky pod odleh ovacím korytem. 

 Obec má p ipravenu DUR PPO obce [27] – v rámci ní se má i rozši ovat stávající, 
pon kud nestabilní, hráz. Dále si obec nechala zpracovat projekt [28] na z ízení 
LMG na Vojkovickém most , zažádala na n j o dotaci z OPŽP.  

 Obec má p ipraven revitaliza ní projekt „Vojkovická vrbovna – jižní mok ad“, obec 
by podpo ila z ízení mok ad  v prostoru budoucí okružní k ižovatky (obchvat 
Blu iny). 

 Byla podána informace o projektu investi ního zám ru obchvatu Blu iny. 
 
Výchozími podklady byly studie proveditelnosti Svratka I (celý název: „Svratka - p írod  
blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a reten ní kapacity 
toku a nivy v úseku .km 26,370 až .km 30,617 v . výústní trati Bobravy“, [23]) a SP 
Litava I („Litava - p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené 
hydromorfologie a reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 5,00 až .km 16,000“, 
[24]).  
 
Pro návrh opat ení v této lokalit  byly dále podstatné podklady [37], [43] a [54], týkající 
se manipulace na MVE Vojkovice, stávající dokumentace k rybímu p echodu a 
navrženého obchvatu obce Blu ina, který významným zp sobem zasahuje do 
zájmového území. 
Návrhy SOp 01 p edpokládají budoucí realizaci p ipravených projekt  PPO Vojkovic 
(aktuáln  ve fázi DUR, [27]), z ízení LMG stanice Vojkovice (aktuáln  požádáno o 
dotaci z OPŽP, [28]), PPO Židlochovice – 3.etapa (aktuáln  ve fázi DUR, [29]). Návrhy 
a koncepce tedy vychází z budoucího stavu území. 
Jako již bylo uvedeno, hlavním limitujícím prvkem pro návrhy v tomto úseku byl, mimo 
stávající infrastrukturu a zástavbu, p edevším investi ní zám r p ipravovaného 
silni ního obchvatu obce Blu ina [43]. Ten navrhuje umíst ní nové vyvýšené k ižovatky 
ve stávajícím profilu odleh ení do PB inundace ( km 29,559). Na základ  dohod 
z jednání dne 3.8.2012 ešitel matematického modelu prov oval minimální pot ebný 
rozm r, jenž musí být ponechán pro zachování funkce vodohospodá ského objektu, 
aniž by došlo k zhoršení povod ového ohrožení m sta Židlochovice a obce Vojkovice 
– záv ry k této problematice uvádí p íloha C. 
Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.1.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází mezi obcemi Opatovice, Vojkovice a Blu ina na obou 
ezích eky Svratky. Krajina je intenzivn  zem lsky využívána, p edevším jako pole 

a louky bez výrazn jšího zastoupení lesních porost . 



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva 

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 13 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

Tok eky Svratky je nap ímený a ohrázovaný na kapacitu stoleté povodn . Nad jezem 
u Rajhradu (mimo zájmové území) se z n j odd luje bývalé p írodní rameno, které 
protéká Rajhradem a Vojkovicemi jako tzv. „Vojkovický náhon“. Na n m jsou 
provozovány dv  malé vodní elektrárny (MVE). Pod Vojkovicemi se do Svratky jako její 
levob ežní p ítok zaús uje Litava. Ob eky mají spole nou inundaci mezi Opatovicemi 
a Blu inou, v níž byl navržen obchvat obce Blu ina – sil. II/416 (aktuáln  zpracován 
investi ní zám r – viz podklady [43]). Trasa p ipravovaného silni ního obchvatu je 
jedním z hlavních územních limit  pro návrhy nových prvk  PPO a zachování 
fungování stávající koncepce PPO (p ípadná k ižovatka v ulici Brn nská v profilu 
PB odleh ení). 
V obci Vojkovice je dle podklad  [11] ohroženo cca 11 bytových jednotek. Po realizaci 
PPO Vojkovice (aktuáln  DUR, [27]) by zástavba m la být do Q20,  resp.  Q100. 

edkládaná SP p edpokládá realizaci PPO Vojkovice, stejn  jako PPO Židlochovice – 
III.etapa a dalších p ipravovaných projekt .  
V rámci hydrotechnického posouzení návrh  opat ení SP Svratka II byl rovn ž 
prov ován jejich vliv na související zám ry (PPO Vojkovice a Židlochovice III. etapa). 
Výsledky a záv ry jsou shrnuty v kapitole 3.1.7. 
 

3.1.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ A VÝVOJ KONCEPCE 

V území mezi obcemi Opatovice, Vojkovice a Blu ina jsou navrhována opat ení pro 
zlepšení p irozeného p írodního stavu krajiny, pro ochranu p ilehlých sídel a také 
migra ní zpr chodn ní toku Svratky skrze historická ramena.  
Hlavním p edm tem návrh  SOp 01 je úprava stávající zregulované trasy toku Svratky, 

ízení p írodního meandrového pásu a odsazených hrází a také z ízení bo ní suché 
nádrže (poldru) na LB Svratky mezi obcemi Rajhradice, Opatovice, Blu ina, Vojkovice 
a Židlochovice.  
 
Koryto Svratky je v ešeném úseku siln  regulované (nap ímené a prizmatické), proto 
se navrhuje jeho revitalizace a zp írodn ní. Návrh po ítá s realizací dostate  
velkého meandrového pásu s výsadbou vhodných druh  rostlin a snahou o návrat 
k biotopu lužního lesa. Pro zachování a zlepšení ochrany okolního území p ed vlivem 
povodní se navrhují odsazené ochranné hráze podél meandrového pásu. 
 
Poldr o celkovém objemu p ibližn  13,7 mil. m3 je dle informací investora navrhován 
pro kompenzaci pr tok  navýšených po realizaci PPO m sta Brna a m l by sloužit pro 
transformaci povod ových pr tok  s periodou vyšší než 50 let. 
 
Dále je, pro zlepšení migra ních podmínek na ece Svratce, navržen rybí p echod. 
Jeho trasování vychází z tzv. Svratecké cesty 2A [23], tedy kolem MVE Vojkovice a 
odleh ovacího objektu na Vojkovickém náhonu. Rybí p echod sestává ze dvou ástí, 
které mají zajistit bezproblémové p ekonání zmín ného jezu pro co nejv tší množství 
ryb. V rámci Svratecké migra ní cesty 2A se dále po ítá se zpr chodn ním 
nátokového objektu do M stského ramene (Stará pila) u Rajhradu (mimo zájmové 
území, bylo podrobn ji ešeno v rámci [23]). 
 
Níže popsané návrhy na meandrového pásu a bo ního poldru byly na základ  
pokyn  investora p evzaty z p edchozí studie proveditelnosti Svratka I [23], 
upravené ve smyslu SP Litava I [24]. P edchozí studie vymezily trasování koryta i 
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hrází, jejich výšky, p evýšení hráze poldru v i maximální hladin , umíst ní, rozm ry a 
výškové osazení nápustného objektu.  

edkládaná SP navržené parametry objekt  p ebírá, pouze na základ  dohod 
up es uje v jižní ásti trasu hráze poldru a meandrového pásu [137]. Nov  se navrhuje 
len ní opat ení na stavební objekty a dopl uje se umíst ní výpustného objektu a 

odpadního koryta. Dle dohod se nenavrhuje p esné umíst ní ani dimenze 
bezpe nostního p elivu [137]. Jeho budoucí umíst ní by nem lo mít vliv na 
majetkoprávní vypo ádání, uvažuje se s jeho umíst ním uvnit  vymezeného obvodu 
stavby.  
Obecn  se upozor uje, že níže prezentované návrhové parametry SO poldru nemusí 
být definitivní. D vodem je budoucí ešení otázky bezpe nosti VD. Bylo dohodnuto, že 
její ešení nebude sou ástí této studie. Zpracovatel však na tuto problematiku upozornil 
s tím, že se doporu uje zpracovat samostatnou vodohospodá skou studii, která by se 
zabývala otázkou podrobného návrhu poldru (v . bezpe nostních objekt , jeho 
napoušt ní, vypoušt ní, otázka bezpe nosti VD dle p edb žné kategorizace díla, 
otázka návrhu p epoušt cího objektu od Litavy, odvedení zahrázových vod u 
Rajhradic aj.). Podrobn ji je doporu ení rozepsáno v kapitole 3.1.7. 
 
Cílem p edkládané studie je navrhnout soubor možných technických a p írod  blízkých 
opat ení, stanovit jejich územn  technické parametry a na záv r vyhodnotit na základ  
výsledk  z modelového výpo tu jejich vhodnost. Detailní rozpracování vhodných 
opat ení a ešení podrobn jších samostatných úkol  (filtra ní stabilita hrází, složení a 
typ hrází, vhodný vegeta ní doprovod, atp.) bude p edm tem navazujících studií a 
dalších stup  dokumentace na základ  podrobn jších podklad  (IGP, 
hydrotechnických výpo  a matematických model  aj.). 
Podrobn jší popis sou asn  navrhovaných SO je uveden níže. 
 

3.1.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ, ETAPIZACE P ÍPRAVY A POPIS SO 

V rámci SOp 01 se navrhují revitaliza ní prvky na toku a v niv eky Svratky, které mají 
za cíl zp írodn ní toku a jeho okolí a zlepšení ekologického potenciálu krajiny. Pro 
umožn ní transformace povodní a jako kompenzace za p ipravované PPO m sta Brna 
se navrhuje suchá hráz. Rybí p echod navržený na Vojkovickém náhonu má za cíl 
zabezpe it migra ní prostupnost eky Svratky v daném území.  
Návrhy úprav trasy toku a hrází, vytvo ení meandrového pásu a bo ního poldru byly 

evzaty z p edchozích SP [23] a [24], byly pouze dopln ny o umíst ní výpustného 
objektu, odpadního koryta a ideový návrh pojistných za ízení.  
Pro veškeré návrhy, v . p evzatých, se na navrhuje len ní opat ení na tyto základní 
stavební objekty: 
 SO 01.10.1 PB odsazená hráz, km 30,277 – 32,277; 
 SO 01.10.2 LB odsazená hráz, km 30,720 – 31,000, km 31,522 – 32,277; 
 SO 01.10.3 Úprava stávající hráze na LB odsazenou hráz,   

   km 31,000 – 31,522; 
 SO 01.20.1 Revitalizace toku a nivy Svratky; 
 SO 01.20.2 RP MVE Vojkovice, ást 1; 
 SO 01.20.3 RP MVE Vojkovice, ást 2; 
 SO 01.30.1 ížení s potrubím ropovodu Družba a VTL plynovodem; 
 SO 01.50.1 Suchá nádrž - nová hráz; 
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 SO 01.50.2 Suchá nádrž - rozší ení LB hráze Svratky; 
 SO 01.50.3 Suchá nádrž - nápustný objekt; 
 SO 01.50.4  Suchá nádrž - výpustný objekt; 
 SO 01.50.5 Suchá nádrž - odpadní koryto; 
 SO 01.50.6  Suchá nádrž - bezpe nostní p eliv; 
 SO 01.50.7 Suchá nádrž - úpravy v zátop ; 
 SO 01.70  eložky inženýrských sítí; 
 SO 01.80.1 Odstran ní stávající LB hráze . km 30,360 – 30,720; 
 SO 01.80.2 Odstran ní stávající LB hráze, . km 30,720 – 32,277; 
 SO 01.80.3 Odstran ní stávající PB hráze, . km 30,270 – 31,000; 
 SO 01.80.4 Odstran ní stávající PB hráze, . km 31,522 – 32,277. 

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  projektové dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s 
dopln ním dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie 
proveditelnosti. 
Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následujících kapitolách. 
 
 
Etapizace p ípravy SOp 01 
 
V rámci SP Svratka I [23] bylo uvažováno s etapizací p ípravy a realizace 
navrhovaných opat ení. Zaprvé m lo být realizováno vybudování rozší eného koryta 
eky Svratky v zájmovém území dle [23], za druhé m lo být p ipravováno jeho 

vybudování v zájmovém území dle p edkládané studie, v t etím kroku se m la 
ipravovat výstavba um lého reten ního prostoru na levém b ehu eky Svratky (poldr). 

K výstavb  poldru se p edpokládá využít ásti hrází již zbudovaných v rámci první a 
druhé etapy PPO. D vodem navržené etapizace je p edpoklad složitého projednávání 
velkého množství pozemk  dot ených p ípravou poldru. 
Z území ešeného v rámci p edkládané SP by nejprve tedy m ly být zbudovány ní 
úpravy a s nimi související objekty, tj. SO 01.10.1 až SO 01.10.3, SO 01.20.1, 
SO 01.30.1, SO 01.70 a SO 01.80.2 až SO 01.80.4. 
Dále by m ly být p ípadn  dopln ny objekty související s p ípravou bo ního poldru, tj. 
SO 01.50.1 až SO 01.50.7 a SO 01.80.1. 
Nezávisle na zbudování meandrového pásu a odsazených hrází a poldru m že být 

ipravováno migra ní zpr chodn ní toku (SO 01.20.2 a SO 01.20.3). 
 

3.1.5.1. SO 01.10.1 PB ODSAZENÁ HRÁZ, . KM 30,277 – 32,277 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 

edpokládaná max. výška: 1 m, variantn  0,65 m 
Délka: 2 000 m 
Návrhový pr tok: Q100, var. Q20 
Sklony svah : 1:2 a 1:8 
 
V rámci zvýšení p írod  blízkého charakteru eky Svratky se navrhuje nové 
meandrující koryto a nivní pás. Pro zachování minimáln  stávající protipovod ové 
ochrany je nutné vybudovat odsazené zemní hráze. 
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Ze studie SP Svratka I. byl evzat návrh trasování, tvarového ešení hráze a její 
dimenze. V rámci uvedené SP byl návrh sledován variantn . Na základ  dohod 
s investorem (dopln k záznamu z jednání dne 15. 8.  2012 - [136]) bude dále návrh 
sledován variantn : 
a) ochrana na stávající úrove  hrází Svratky. Výška hráze nad terénem ~1 m, hloubka 
vody v koryt  Svratky 5,4 m, ší ka v pat  hráze 19,1 m. Tato výška hrází odpovídá 
ochran  na Q100 ve Svratce, avšak voda se dostává do prostoru za hrází již p i Q20 
z rozliv  v Popovickém lese a p es Vojkovický náhon.  
b) ochrana snížená na úrove  nivelety hráze Vojkovického náhonu. Výška hráze je 
snížena na ~0,65 m, hloubka v koryt  Svratky je 5,05 m, ší ka v pat  hráze 13,5 m. 
Snížení výšky hrází vede ke snížení náklad  na výstavbu a požadavk  na zábor 
pozemk , ochrana pozemk  však z stává na úrovni Q20. P i sledování této varianty 
bude hráz napojena postupn  na stávající hráz pomocí p echodových úsek . Pomocí 
matematického modelu by bylo nutné posoudit zm nu výšky hladiny zp sobenou 
snížením hráze p edevším ve vztahu k nápustnému objektu do poldru. 
„SP Svratka I“ [23] navrhuje hráz v podob  zemního valu osázeného vegetací (ochrana 
proti rozorání, rozší ení p irozeného biokoridoru nivy), sklon svah  se navrhuje 
prom nný 1:2 a 1:8, délka hráze 2 000 m, koruna pojízdná ší ky 3,5 m. 
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  IG pr zkum  a 
materiálových bilancí. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze p es plochy zem lské orné p dy a trvalé travní 
porosty. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.10.1 dot eny pozemky 
obecní, krajské, fyzických a právnických osob, majetek Les R, s. p. a pozemky 
Povodí Moravy, s. p. 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 01.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

. km 32,211 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení mimo 
prostor nivy; 
. km 32,019 VTL plynovod - samostatný objekt SO 01.30.1; 
. km 31,973 produktovod epro - samostatný objekt SO 01.30.1; 
. km 31,955 ropovod Družba - samostatný objekt SO 01.30.1; 
. km 31,908 sd lovací kabel UPC - p edpokládá se p eložka vedení mimo 

prostor nivy; 
. km 31,203 nadzemní vedení VVN - po prov ení výškových pom  bude bu  

ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové pom ry bez úpravy trasy; 
. km 30,440 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení mimo 

prostor nivy. 
 

3.1.5.2. SO 01.10.2 LB ODSAZENÁ HRÁZ, KM 30,720 – 31,000  
  A KM 31,522 – 32,277 
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Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
edpokládaná max. výška: 1 m 

Délka: 1 557 m 
Návrhový pr tok: Q100 (Svratka) 
Sklony svah : 1:2 a 1:8 
 
Levob ežní odsazená hráz je navržena podobn  jako hráz pravob ežní (SO 01.10.1) 
pro ochranu území na Q100 ze Svratky. Ochranná hráz je vedena podél meandrového 
pásu.  
Trasování, dimenze a tvarové ešení bylo rovn ž p evzato ze studie SP Svratka I 
[23]. Hráz byla v rámci uvedené SP navržena v t chto parametrech: 
Výška nad terénem, p i níž je dosaženo hloubky vody v koryt  5,4 m, iní 1 m. Koruna 
byla navržena pojízdná, ší ky 3,5 m. Ší ka hráze v pat  hráze iní 19,1 m, sklon svah  
je prom nlivý 1:2 a 1:8, délka hráze je 1 557 m. Hráz byla navržena jako zemní val, SP 
Svratka I po ítá s jeho osázení doprovodnou vegetací. 

ást hráze bude nov  vybudovaná, pro ást se použije stávajících hrází (viz 
následující kapitolu). 
Na levém b ehu Svratky je uvažováno s výstavbou suché nádrže. V p ípad  realizace 
poldru by byl SO 01.10.2 (LB odsazená hráz) využit v celé délce jako sou ást hráze 
poldru (viz kapitolu 3.1.5.9). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze p es plochy zem lské orné p dy a trvalé travní 
porosty. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.10.2 dot eny pozemky 
obecní, krajské, fyzických a právnických osob, majetek Les R, s. p. a pozemky 
Povodí Moravy, s. p. 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 01.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

. km 32,019 VTL plynovod - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,973 produktovod epro - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,955 ropovod Družba - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,908 sd lovací kabel UPC - p edpokládá se p eložka vedení mimo 
prostor nivy; 
. km 31,771 nadzemní vedení VN - p edpokládá se, že vedení je v dostate né 

výšce nad terénem. Nutné prov it a p ípadn  zvýšit úrove  vedení; 
. km 31,083 - 31,408 soub h s nadzemním vedením VN - p edpokládá se 

eložení vedení mimo prostor nivy. 
 

3.1.5.3. SO 01.10.3 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ HRÁZE NA LB ODSAZENOU HRÁZ, . KM 31,000 
- 31,522 

 
Podél meandrového pásu eky Svratky byla navržena nová odsazená hráz. Ta 
v n kolika místech navazuje na stávající ochranné hráze eky. Z d vodu úspory prací 
je navrženo využití t chto hrází v maximální možné mí e. Hráz bude nov  vybudována 
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v km 30,720 - 31,000 a 31,522 - 32,277. Využit bude úsek stávající PB hráze v km 
31,000 - 31,522. U stávajících hrází bude provedena revize jejich stavu a p ípadn  
jejich úprava tak, aby nová hráz tvo ila kvalitativn  i pohledov  homogenní celek. 

ížení s vedením VVN ( . km 31,203) bude ešeno v závislosti na výškových 
pom rech. 
 

3.1.5.4. SO 01.20.1 REVITALIZACE TOKU A NIVY SVRATKY 
 
Hlavní parametry SO Revitaliza ní pás a koryto 

ibližná ší ka pásu: 225 m 
Délka nové trasy: 2 570 m 
Návrhová kapacita: Q20, variantn  Q100 
Podélný sklon: kynety                         0,05 % 

meandrového pásu      0,08 % 
 
Koryto Svratky je v sou asné dob  ve sledovaném úseku siln  regulované (nap ímené 
a prizmatické), hráze jsou navržené na kapacitu cca Q20 až Q100. V rámci SO 01.20.1 
se proto navrhuje zp írodn ní trasy a charakteru toku, a to tvorbou revitalizovaného 
meandrujícího pásu.  
Návrh SO byl evzat ze studie SP Svratka I. Pouze bylo upraveno navázání 
revitalizovaného pásu a odsazených hrází na stávající hráze a koryto Svratky 
(posunuto výše proti toku, aby nedošlo k p ípadnému zhoršení odtokových pom  nad 
obcí Vojkovice). 
Pro návrh revitalizovaného koryta bylo použito hydrologické analogie s úsekem níže po 
toku, jedná se o p vodní meandry pod Velkými N icemi, u nichž srovnání 
s historickými mapami ukázalo, že má zde tok p irozenou a dlouhodob  stabilizovanou 
trasu.  
Nov  navržené koryto má p írod  blízký charakter s rozší eným meandrovým pásem, 

kami, mok ady a vhodným vegeta ním doprovodem. Nová kyneta bude v i 
stávající mén  kapacitní a v rámci meandrového pásu bude docházet k ast jšímu 
zatáp ní pozemk . 
Meandr m bude ponechán prostor pro p irozený vývoj po jejich zpr to ní. P vodní 
koryto bude zasypáno, v místech napojení bude nové koryto siln  opevn no, aby 
nemohlo dojít k návratu do stávajícího regulovaného koryta. Zp tné napojení 
meandrujícího toku na stávající koryto je navrženo nad odleh ovacím korytem 
Vojkovického náhonu. 
V pásu meandru budou um le vyhloubeny t  pro simulaci p irozených biotop  a 
vytvo eny drobné vyvýšeniny sloužící k diverzifikaci terénu a jako úkryt široké škály 
živo ich . Celá úprava bude dopln na vhodným vegeta ním doprovodem složeným 
z p vodních druh  rostlin a strom  s cílem dosáhnout p irozeného biotopu lužního 
lesa. 
Trasování nového koryta je vedeno mimo sou asnou trasu koryta, p edevším na 
pravém b ehu eky, což usnadní provád ní. Délka nové trasy je 2 570 m, výpo tová 
ší ka kynety ve dn  10,5 m, hloubka kynety max. 4,4 m, podélný sklon kynety 0,05 %, 
návrhový pr tok kynetou 104 m3/s. Ší ka jednotlivých berem je 94,5 a 95 m, celková 
ší ka nivy 225 m, podélný sklon meandrového pásu je 0,08 %. Podle zvolené varianty 
výšky PB ochranné hráze (SO 01.10.1) je potom celkový pr tok 280 m3/s pro vyšší PB 
hráz (výška 1 m), resp. 205 m3/s pro hráze na úrovni Vojkovického náhonu (výška 0,65 
m). 
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Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se jedná o pozemky zem lské orné p dy a trvalé travní porosty. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.20.1 dot eny pozemky 
obecní, krajské, fyzických a právnických osob, majetek Les R, s. p. a pozemky 
Povodí Moravy, s. p. 
 
Trasa ní nivy je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 01.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

. km 32,019 VTL plynovod - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,973 produktovod epro - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,955 ropovod Družba - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,908 - 32,277 soub h s vedení sd lovacího kabelu UPC - p edpokládá se 
eložka vedení mimo prostor nivy; 

. km 31,841 - 32,277 soub h s nadzemním vedením VN - p edpokládá se 
eložení vedení mimo prostor nivy; 

. km 31,203 nadzemní vedení VVN - po prov ení výškových pom  bude bu  
ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové pom ry bez úpravy trasy; 
. km 30,352 - 32,103 soub h s nadzemním vedením VN - p edpokládá se 

eložení vedení mimo prostor nivy; 
. km 30,440 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení mimo 

prostor nivy. 
 

3.1.5.5. SO 01.20.2 RP MVE VOJKOVICE, ÁST 1 
 
Hlavní parametry SO Rybí p echod 
Délka: 65 m 
Ší ka koryta ve dn : 2,8 m 
Rozsah pr tok : 0,3 - 1,5 m3/s 
Sklon svah  koryta: 10:1 
 

eka Svratka je v d sledku vybudování soustavy jez  a malých vodních elektráren 
(MVE) v sou asné dob  migra  neprostupná. Cílem opat ení je odstranit jednu z 
migra ních p ekážek na Svratecké migra ní trase 2A - tu p edstavuje MVE Vojkovice. 

ešení pomocí rybího p echodu kolem MVE je z prostorových d vod  obtížn  
ešitelné, proto je navrženo propojení odpadního koryta od MVE a odleh ovací koryta 

pomocí „pr pichu“ území tyto toky odd lující. Tím dojde ke spojení a k následnému 
zpr chodn ní obou migra ních cest. Návrh vychází koncep  z podklad  
dodaných investorem studie ([37], Povodí Moravy, s. p.). 
„Pr pich“ se navrhuje v délce asi 65 m, tvaru jednoduchého lichob žníku. Návrhová 
ší ka koryta ve dn iní 2,8 m, rozsah pr tok  je navržený od 0,3 do 1,5 m3/s, pro n ž 
bylo výpo tem ov eno dosažení hloubek vody 0,29 m, resp. 0,82 m a rychlostí 
0,38 m/s, resp. 0,64 m/s. Dle normových požadavk  by v rybím p echodu m la být 
zajišt na hloubka vody min. 0,2 m p i rychlosti do 1,5 m/s.  
Vzhledem k velkému rozdílu mezi terénem a hladinou v tocích je navržen sklon svah  
10:1, svahy budou stabilizovány nap . pomocí drátokamenných koš . Maximální 
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do asný zábor pozemk  je cca 16 m p i uvažování výkopu ve sklonu 1:1 (pro osazení 
gabion ). 

es „pr pich“ se navrhuje zbudovat p emost ní, jenž umožní zachovat stávající 
zem lské využití pozemk  na obou stranách koryta pr pichu. Sou asn  se navrhuje 

ídit oplocení „pr pichu“ z bezpe nostních d vodu (max. hloubka 3,3 m, ást 
sousedních parcel je využito pro chov ovcí). Oplocení m že být provedeno p írodního 
charakteru. 
Pro zvýšení atraktivity proudu v pr pichu se v odpadním koryt  od MVE navrhuje 
vybudovat p ný práh sm ovaný do zaúst ní pr pichu. Odleh ovací koryto bude 
v míst  odd lení pr pichu zúženo, aby bylo dosaženo optimální d lení pr tok . Zúžení 

že být provedeno nap íklad pomocí balvanitého skluzu s prom nlivou výškou 
koruny i zahrazením ásti pr to ného profilu kamenným záhozem. Uvedené ešení 
zajistí migraci ryb jak v odleh ovacím koryt , tak i v pr pichu. 
Dno pr pichu bude vysypáno št rkovým substrátem a dopln no o št tované kameny, 
které napomohou diversifikovat a zatraktivnit koryto pro migrující ryby. Kameny budou 
tvo it rybí úkryty. 
Pro maximální návrhový pr tok (1,5 m3/s) dojde ke zvýšení hloubky vody 
v odleh ovacím koryt  ze stávajících cca 0,15 m (pro minimální z statkový pr tok 
0,15 m3/s) na cca 0,65 m. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je trasa rybího p echodu vedena p es plochy sad , zahrad a trvalých 
travních porost . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.20.2 dot eny pozemky 
obecní, státní a pozemky právnických osob. 
 
Nedojde ke kolizi s inženýrskými sít mi. 
 

3.1.5.6. SO 01.20.3 RP MVE VOJKOVICE, ÁST 2 
 
Hlavní parametry SO Rybí p echod 
Délka: 210 m 
Ší ka koryta ve dn : 1,2 m 
Rozsah pr tok : 0,3 - 1,5 m3/s 
Sklon svah  koryta: 1:2 
 
V návaznosti na p edchozí ást je navržena druhá ást rybího p echodu - kolem 
odleh ovacího objektu na Vojkovickém náhonu. Koryto se navrhuje se ší kou ve dn  
1,2 m, pro pr toky 0,3 - 1,5 m3/s je hloubka vody 0,22 m, resp. 0,52 m, rychlost 
proud ní se pohybuje mezi 0,8 a 1,3 m/s, sklon svah  je navržen 1:2.  
Po maximáln  padesáti metrech budou na p echodu vytvo eny tišinky (t ), sloužící 
pro odpo inek a jako úkryt pro rybí osádku. Rybí p echod bude dopln n vhodným 
vegeta ním doprovodem v koryt  i na b ezích. Na vtoku do rybího p echodu se 
navrhuje manipulovatelný objekt, který bude v dob  zvýšených pr tok  uzav en. 
V p ípad  záporného stanoviska vlastník  pozemk  dot ených návrhem této ásti RP, 
se navrhuje v dalším stupni projektové dokumentace (p íp. další studii) ešit migra ní 
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prostupnost odleh ovacího objektu za pomoci balvanité rampy, jež by byla sou ástí 
jezového t lesa odleh ovacího objektu. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je trasa RP vedena p es plochy sad , zahrad a trvalých travních 
porost . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.20.3 dot eny pozemky 
obecní a pozemky fyzických osob. 
 
Nedojde ke kolizi s inženýrskými sít mi. 
 

3.1.5.7. SO 01.30.1 ÍŽENÍ S ROPOVODEM DRUŽBA A VTL PLYNOVODEM 
 
Stávající i navržené koryto se v .km. 32,000 k íží s potrubním vedením ropovodu 
Družba, vysokotlakého plynovodu a produktovodu firmy epro. Míst  k ížení se 
doporu uje v dalším stupni dokumentace v novat maximální pozornost výškovým 
pom m koryta a trubního vedení a v p ípad  pot eby provést d kladné opevn ní 

eh  a dna nového koryta tak, aby nemohlo dojít k jejich podemílání a kontaktu vody 
s potrubím. 
 

3.1.5.8. SO 01.50.1 SUCHÁ NÁDRŽ - NOVÁ HRÁZ 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 

edpokládaná max. výška: 5,5 m 
Délka: 3 100 m 
Návrhový pr tok: Q100 
Sklony svah : 1:2, 1:4, 1:8 
 
Ze studie SP Svratka I. byly p evzaty veškeré návrhové parametry hráze suché nádrže 
(trasa, profil, výškové i tvarové ešení zemní hráze...), které jsou shrnuty níže.  
Na základ  dohod z konzultace dne 16. 7. 2012 [133] byla trasa upravena v návaznosti 
na dokumentaci IZ obchvatu obce Blu ina [43]. Dále byla trasa upravena v jižní ásti 
ešeného území dle dohod z konzultace dne 23. 8. 2012 [137].  

 
Shrnutí návrhu: 

evážná ást hrází poldru se navrhuje jako nová. Z ásti se uvažuje s využitím LB 
ohrázováním eky Svratky (SO 01.10.2 a SO 01.10.3). Trasování hráze respektuje 

edevším požadavky na zachování dopravní spojení do Opatovic p i úplném zapln ní 
poldru, dále nemá být zatopena cyklostezka Rajhradice - Opatovice a zahrádká ská 
kolonie v Opatovicích. Plocha zátopy iní cca 3,8 mil. m2, reten ní objem 
v up esn ných parametrech SP Svratka I cca 13,7 mil. m3 (proti p vodnímu návrhu se 
objem snížil z d vodu výše popsaných úprav trasy hráze). 
Pojízdná koruna hráze je dle SP Svratka I navržena na kót  187,3 m n. m., kdy 

evýšení koruny hráze nad maximální hladinou iní 0,5 m, výb h vln nebyl po ítán a 
nebylo uvažováno s pr chodem kontrolní povodn . Ší ka v korun  se navrhuje 3,5 m, 
ší ka v pat  hráze se pohybuje mezi 30 a 45 m. Sklon svah  je prom nlivý (1:2 pro 
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korunu, 1:4 pro t leso, 1:8 pro sjezdy na pozemky v plánované zátop  poldru), výška 
závisí na kót  terénu a pohybuje se mezi 2,5 a 5,5 m. Celková délka hráze poldru 

etn ásti ešené v rámci Svratka I. je 10 060 m. V rámci této studie je ešena délka 
hráze poldru 4 770 m, z toho délka nov  budované ásti je 3 100 m, zbylých 1 670 m 
bude ešeno úpravou LB hráze toku (viz SO 01.50.2). 
Problematiku poldru se doporu uje ešit dále samostatnou vodohospodá skou studií – 
viz kapitolu 3.1.7. P edložené návrhové parametry nemusí být definitivní a mohou být 
v rámci VH studie dále up esn ny. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky intenzivn  zem lsky 
využívané. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.50.1 dot eny pozemky 
obecní, krajské, fyzických a právnických osob. 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 01.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 km 1,763 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení - zm na 
výškových pom  p i zachování stávající trasy; 

 km 2,226 nadzemní vedení VVN + sd lovací kabel EON - po prov ení 
výškových pom  bude bu  ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové 
pom ry bez úpravy trasy; 

 km 2,805 dtto; 
 km 3,564 nadzemní vedení VVN - po prov ení výškových pom  bude bu  

ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové pom ry bez úpravy trasy; 
 km 3,855 - 4,770 soub h s vodovodním p ivad em - p edpokládá se p eložka 

potrubí mimo prostor poldru; 
 km 4,161 ropovod Družba – možné ešení k ížení ropovodu s hrázovým t lesem 

je nutné prov it se správcem infrastruktury. Pro pot ebu p edkládané studie 
proveditelnosti se uvažuje s ponecháním potrubí v stávajícím umíst ní a jeho 
opat ením chráni kou, p íp. obetonováním a revizními šachtami na obou stranách 
hráze. P itížení trubního vedení novou hrází se doporu uje v rámci navazujících 
projektových stup  posoudit ze statického hlediska a odolnosti; 

 km 4,207 produktovod epro - možné ešení k ížení ropovodu s hrázovým 
lesem je nutné prov it se správcem infrastruktury. Pro pot ebu p edkládané 

studie proveditelnosti se uvažuje s ponecháním potrubí v stávajícím umíst ní a 
jeho opat ením chráni kou, p íp. obetonováním a revizními šachtami na obou 
stranách hráze. P itížení trubního vedení novou hrází se doporu uje v rámci 
navazujících projektových stup  posoudit ze statického hlediska a odolnosti; 

 km 4,225 VTL plynovod - možné ešení k ížení ropovodu s hrázovým t lesem je 
nutné prov it se správcem infrastruktury. Pro pot ebu p edkládané studie 
proveditelnosti se uvažuje s ponecháním potrubí v stávajícím umíst ní a jeho 
opat ením chráni kou, p íp. obetonováním a revizními šachtami na obou stranách 
hráze. P itížení trubního vedení novou hrází se doporu uje v rámci navazujících 
projektových stup  posoudit ze statického hlediska a odolnosti. 
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3.1.5.9. SO 01.50.2 SUCHÁ NÁDRŽ - ROZŠÍ ENÍ LB HRÁZE SVRATKY 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 

edpokládaná max. výška: 5,5 m 
Délka: 1 670 m 
Návrhový pr tok: Q100 
Sklony svah : 1:2, 1:4, 1:8 
 

ný profil hráze suché nádrže bude po celé délce stejný, bude tedy parametry 
odpovídat popisu SO 01.50.1 (koruna hráze na kót  187,3 m n. m., p evýšení nad 
maximální hladinou iní 0,5 m, , ší ka hráze v korun  3,5 m, ší ka v pat  mezi 30 a 45 
m, sklon svah  je prom nlivý).  
V míst  soub hu hráze suché nádrže s LB ohrázováním Svratky, na délce asi 1 670m, 
se uvažuje s dosypáním (rozší ením) této LB hráze a její úpravou na hráz poldru ( . km 
30,720 - 32,277). Jedná se o úsek stávajících a nových hrází, které budou v rámci 
první etapy realizace SOp 01 (meandrového pásu a odsazených ochranných hrází) 
využity a upraveny (SO 01.10.2 a SO 01.10.3). 
Jak bylo popsáno výše, p edložené návrhové parametry nemusí být definitivní a mohou 
být v rámci VH studie dále up esn ny. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze p es plochy zem lské orné p dy a trvalé travní 
porosty. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.50.2 dot eny pozemky 
obecní, krajské, fyzických a právnických osob, majetek Les R, s. p. a pozemky 
Povodí Moravy, s. p. 
 
Jelikož se jedná o rozší ení stávající hráze, o ekává se, že veškeré konflikty budou 
vy ešeny p i výstavb  SO 01.10.2 a SO 01.10.3. 
 

3.1.5.10. SO 01.50.3 SUCHÁ NÁDRŽ - NÁPUSTNÝ OBJEKT 
 
Nápustný objekt byl navržen v rámci SP Svratka I., a to v podob  dlouhé p elivné 
hrany (snížená koruna hráze na kót  186,80 m n. m.). Za nápustným objektem se 
uvažovalo s tlumením kinetické energie ve vývaru a dále se navrhovalo opevn ní 
nátoku na zem lskou p du  (nap . záhozem). Návrh technického ešení se v i SP 
Svratka I. nem ní, p ítok do suché nádrže se dle podklad  p edpokládá 64 m3/s. 
Investor požaduje zachování návrhu bezobslužného, nemanipulovatelného objektu. 
Problematiku poldru se doporu uje ešit dále samostatnou vodohospodá skou studií – 
viz kapitolu 3.1.7. 

edložené návrhové parametry nemusí být definitivní a mohou být v rámci VH studie 
dále up esn ny. 
 

3.1.5.11. SO 01.50.4 SUCHÁ NÁDRŽ - VÝPUSTNÝ OBJEKT 
 
Hlavní parametry SO Betonový objekt 
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Po et polí: 2 + 1 
Uvažovaný odtok: 100 m3/s 
Výška výtokového paprsku: 1,8 m 
Ší ka pole: 3 m 
 
Navrhuje se ŽB výpustný objekt o 3 polích hrazených tabulemi. Nad každým polem se 
navrhuje nehrazený bezpe nostní p eliv. Návrh byl ešen dle normy TNV 75 2415 
Suché nádrže. 
Výpustný objekt je dimenzován pro vypoušt ní cca Q1 =  100  m3/s, vypoušt ní je 
realizováno dv ma poli, jedno je uvažováno jako rezervní (nap . pro p ípad poruchy). 

edb žným výpo tem vyšla pole ší ky 3 m s hrazenou výškou 2 m. Vypoušt ní bude 
škrceno, maximálního vypoušt ného množství bude dosaženo p i výšce paprsku 
1,8 m. U objektu je také nutné provést výpo et filtra ní stability a p ípadn  dot snit 
podloží. 
Vzhledem ke komplexnosti návrhu suchého poldru se doporu uje po ízení samostatné 
vodohospodá skou studie, ve které bude navrženo podrobné technické ešení všech 
objekt  suché nádrže, tj. nápustného a výpustného objektu a bezpe nostního p elivu, 
odvodn ní hráze zp tného vzdutí u Rajhradic, a v rámci níž bude provedeno 
posouzení výšky hráze ve vztahu ke kontrolní povodni – viz kapitolu 3.1.7. P edložené 
návrhové parametry nemusí být definitivní a mohou být v rámci VH studie dále 
up esn ny. 
 

3.1.5.12. SO 01.50.5 SUCHÁ NÁDRŽ - ODPADNÍ KORYTO 
 
Hlavní parametry SO ŽB vývar, koryto, hráz 
Ší ka objekt : 13 m 
Délka odpadního koryta: 105 m 
Zahloubení vývaru: 1,5 m 
Výška hráze: 1 m 
 
Objekt se navrhuje za ú elem tlumení kinetické energie vody vypoušt né z SO 01.50.4 
(Výpustný objekt). Vývar se navrhuje ší ky 13 m, délky 13,5 m a se zahloubením 1,5 m. 
Navazující koryto se navrhuje siln  opevnit, jeho ší ka navazuje na ší ku vývaru (13 m) 
a délka od vývaru po zaúst ní do toku ~105 m. 
Na základ  podrobného výškového zam ení a v p ípad  nep íznivých výškových 
pom  je možné ešit uklidn ní energie vody bezvývarov . 
Vybudováním odpadního koryta bude p erušena trasa stávající LB ochranné hráz. Aby 
nedošlo k zhoršení parametr  PPO navrhuje se jako náhrada nová hráz vedená podél 
odpadního koryta. D vodem pro její obnovu, v trase podél odpadního koryta, je také 
pozvolné nasm rování povod ových pr tok  z meandrového pásu zp t do 
regulovaného stávajícího koryta nad Vojkovicemi. 
Niveleta koruny bude na úrovni LB ochranné hráze Svratky (výška cca 1 m, sklon 
svah  1:2 a 1:8, ší ka v korun  3,5 m, zavázání do hráze poldru a LB hráze Svratky). 
 

i projednávání návrh  s dot enými subjekty vyvstal požadavek na prov ení 
odvod ování prostoru za LB ochrannou hrází pod vyúst ní odpadního koryta suché 
nádrže do Svratky a návrh výpustného objektu v p ípad  vzniku bezodtoké zóny. 
Požadavek byl prov en. Z jednání s investorem vyplynulo, že se v sou asnosti 
v zájmové oblasti nachází zp tná klapka k odvád ní zahrázových vod. Není tedy nutné 
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navrhovat nový výpustný objekt. Zp tná klapka by byla i po realizaci SOp 01 beze 
zm ny využívána k odvod ování území za LB hrází.  
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky zem lské. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.50.5 dot eny pozemky 
obecní, krajské, státní a pozemky Povodí Moravy, s. p. 
 
Trasa odpadního koryta je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 01.70 

eložky inženýrských sítí): 
. km 30,504 nadzemní vedení VN - p edpokládá se ponechání stávajícího 

vedení. 
 

3.1.5.13. SO 01.50.6 SUCHÁ NÁDRŽ - BEZPE NOSTNÍ P ELIV 
 
Nápustný objekt byl ešen jako nemanipulovatelný objekt (dlouhá p elivná hrana).  
V souladu s normovými p edpisy musí být zajišt na bezpe nost díla na pr chod 
kontrolní povodn  za pomoci pojistných objekt  (bezpe nostní p eliv). Investor 
požaduje jeho návrh jako nemanipulovatelný.  
V rámci SO 01.50.4 (Výpustný objekt) je navržena p elivná hrana na výtokovém 
objektu, která však nemá dostate nou kapacitu pro požadovanou ochranu.  
Objekt bezpe nostního p elivu je možné ešit bu  p elivnou hranou vytvo enou 
v dostate  opevn né, snížené korun  hráze, nebo nap . jako betonovou p elivnou 
hranu skrytou v p ísypu a opevn nou po stranách a na obou lících t žkým kamenným 
záhozem.  
Dle dohod z konzultace s investorem [137] se v rámci p edkládané studie p esné 
situování a dimenzování tohoto objektu nenavrhuje. Doporu uje se ešit jej spolu 
s komplexní problematikou poldru, v . možnosti p epoušt ní vod z Litavy, v rámci 
samostatné vodohospodá ské studie – viz kapitolu 3.1.7. 
 

3.1.5.14. SO 01.50.7 SUCHÁ NÁDRŽ - ÚPRAVY V ZÁTOP  
 

edpokládá se, že na základ  podrobn jšího zam ení území bude nutné provést 
úpravy terénu v prostoru zátopy - terén bude vyspádován sm rem k výpustnému 
objektu. Zatopená plocha poldru byla p edb žn  vy íslena na cca 380 ha. 
 

3.1.5.15. SO 01.80.1 ODSTRAN NÍ STÁVAJÍCÍ LB HRÁZE V KM 30,360 - 30,720 
 

ást stávající LB hráze v km 30,360 - 30,720 bude p i realizaci revitaliza ních 
opat ení v niv eky Svratky ponechána bez úprav. V p ípad  výstavby suché nádrže 
bude tato ást hráze odstran na a náhradou bude ohrázování odpadního koryta suché 
nádrže (viz kapitolu 3.1.5.12). 
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3.1.5.16. SO 01.80.2 ODSTRAN NÍ STÁVAJÍCÍ LB HRÁZE V KM 30,720 - 32,277 
 
Stávající LB hráz bude v niv  pomístn  ponechána jako p irozené vyvýšeniny v terénu. 
Její nevyužité zbývající ásti budou odstran ny. 
 

3.1.5.17. SO 01.80.3-4 ODSTRAN NÍ STÁVAJÍCÍ PB HRÁZE V KM 30,270 - 31,000 
 A KM 31,522 - 32,277 

 
ást stávající PB hráze eky Svratky bude využita po revitalizaci nivy jako odsazená 

LB hráz. Zbývající ásti ( . km 30,270 - 31,000 a . km 31,522 - 32,277) budou 
pomístn  využity jako p irozené vyvýšeniny v terénu a nevyužité ásti budou 
odstran ny. 
 

3.1.5.18. SO 01.70 ELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
V rámci SOp 01 je dot ena ada inženýrských sítí. St ety jsou jmenovány níže. 
SO 01.10.1 PB odsazená hráz je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

. km 32,211 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení mimo 
prostor nivy; 
. km 32,019 VTL plynovod - samostatný objekt SO 01.30.1; 
. km 31,973 produktovod epro - samostatný objekt SO 01.30.1; 
. km 31,955 ropovod Družba - samostatný objekt SO 01.30.1; 
. km 31,908 sd lovací kabel UPC - p edpokládá se p eložka vedení mimo 

prostor nivy; 
. km 31,203 nadzemní vedení VVN - po prov ení výškových pom  bude bu  

ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové pom ry bez úpravy trasy; 
. km 30,440 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení mimo 

prostor nivy. 
 
SO 01.10.2 LB odsazená hráz je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

. km 32,019 VTL plynovod - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,973 produktovod epro - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,955 ropovod Družba - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,908 sd lovací kabel UPC - p edpokládá se p eložka vedení mimo 
prostor nivy; 
. km 31,771 nadzemní vedení VN - p edpokládá se, že vedení je v dostate né 

výšce nad terénem. Nutné prov it a p ípadn  zvýšit úrovn  vedení; 
. km 31,083 - 31,408 soub h s nadzemním vedením VN - p edpokládá se 

eložení vedení mimo prostor nivy. 
 
SO 01.20.1 Revitalizace toku a nivy Svratky je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

. km 32,019 VTL plynovod - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,973 produktovod epro - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,955 ropovod Družba - samostatný objekt SO 01.30.1; 

. km 31,908 - 32,277 soub h s vedení sd lovacího kabelu UPC - p edpokládá se 
eložka vedení mimo prostor nivy; 
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. km 31,841 - 32,277 soub h s nadzemním vedením VN - p edpokládá se 
eložení vedení mimo prostor nivy; 

. km 31,203 nadzemní vedení VVN - po prov ení výškových pom  bude bu  
ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové pom ry bez úpravy trasy; 
. km 30,352 - 32,103 soub h s nadzemním vedením VN - p edpokládá se 

eložení vedení mimo prostor nivy; 
. km 30,440 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení mimo 

prostor nivy. 
 
SO 01.50.1 Suchá nádrž - nová hráz je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

 km 1,763 nadzemní vedení VN - p edpokládá se p eložka vedení - zm na 
výškových pom  p i zachování stávající trasy; 

 km 2,226 nadzemní vedení VVN + sd lovací kabel EON - po prov ení 
výškových pom  bude bu  ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové 
pom ry bez úpravy trasy; 

 km 2,805 dtto; 
 km 3,564 nadzemní vedení VVN - po prov ení výškových pom  bude bu  

ponecháno bez úpravy, p ípadn  zm ny výškové pom ry bez úpravy trasy; 
 km 3,855 - 4,770 soub h s vodovodním p ivad em - p edpokládá se p eložka 

potrubí mimo prostor poldru; 
 km 4,161 ropovod Družba – možné ešení k ížení ropovodu s hrázovým t lesem 

je nutné prov it se správcem infrastruktury. Pro pot ebu p edkládané studie 
proveditelnosti se uvažuje s ponecháním potrubí v stávajícím umíst ní a jeho 
opat ením chráni kou, p íp. obetonováním a revizními šachtami na obou stranách 
hráze. P itížení trubního vedení novou hrází se doporu uje v rámci navazujících 
projektových stup  posoudit ze statického hlediska a odolnosti; 

 km 4,207 produktovod epro - možné ešení k ížení ropovodu s hrázovým 
lesem je nutné prov it se správcem infrastruktury. Pro pot ebu p edkládané 

studie proveditelnosti se uvažuje s ponecháním potrubí v stávajícím umíst ní a 
jeho opat ením chráni kou, p íp. obetonováním a revizními šachtami na obou 
stranách hráze. P itížení trubního vedení novou hrází se doporu uje v rámci 
navazujících projektových stup  posoudit ze statického hlediska a odolnosti; 

 km 4,225 VTL plynovod - možné ešení k ížení ropovodu s hrázovým t lesem je 
nutné prov it se správcem infrastruktury. Pro pot ebu p edkládané studie 
proveditelnosti se uvažuje s ponecháním potrubí v stávajícím umíst ní a jeho 
opat ením chráni kou, p íp. obetonováním a revizními šachtami na obou stranách 
hráze. P itížení trubního vedení novou hrází se doporu uje v rámci navazujících 
projektových stup  posoudit ze statického hlediska a odolnosti. 

 
SO 01.50.5 Suchá nádrž - odpadní koryto je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

. km 30,504 nadzemní vedení VN - p edpokládá se ponechání stávajícího 
vedení. 

V navazujících stupních dokumentace m že dojít k up esn ní jejich vý tu. 
 

3.1.6. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ A POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení 01 eší možné úpravy vedoucí k navýšení ekologického potenciálu 
toku Svratky v intenzivn  zem lsky využívané krajin . Cílem je zachovat a nebo 
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zlepšit parametry PPO dot ených obcí. Dále se v rámci SOp01 navrhuje bo ní suchá 
nádrž (poldr) za ú elem kompenzace navýšených povod ových pr tok  po realizaci 
PPO v m st  Brn .  
 
Úpravy toku mají jednak vymezit prostor p irozených rozliv  p i nižších povodních a 
jednak vymezit toku pot ebný prostor (meandrový pás) pro b žné fungování 
korytotvorných proces . V rámci opat ení se navrhuje nová trasa koryta i t  a další 
terénní úpravy. Stávající regulovaná trasa má být z velké ásti zasypána. Sou ástí 
návrh  jsou i p eložky a k ížení infrastruktury a sítí. 
V p ípad  realizace opat ení se p edpokládá, že revitalizovaný meandrový pás by byl 
prakticky bezúdržbový. V p ípad  extrémního nár stu vegetace, který by mohl 
negativn  ovlivnit odtokové pom ry, lze uvažovat s její pro ízkou. Odsazené zemní 
hráze se navrhují s pozvolnými skony svah  (s p ísypy), tak aby byla usnadn na jejich 
údržba a za len ní do okolní krajiny. 
 
Návrh bo ní suché nádrže zasahuje do velkého množství p evážn  soukromých 
pozemk . V rámci zátopy poldru lze (s ohledem na p edpokládanou periodicitu 
fungování – pln ní po íná p i Q50) nadále po ítat se stávajícím zem lským využitím 
parcel. Dle návrhu SP Svatka I [23] se p edpokládá, že okolí hrází poldru bude 
osázeno vegetací kv li jejich lepším u za len ní do okolní krajiny. 
 

3.1.7. VYHODNOCENÍ VLIVU NAVRŽENÝCH OPAT ENÍ NA SOUVISEJÍCÍ ZÁM RY 

Bylo provedeno hydrotechnické posouzení navržených opat ení a následn  
vyhodnocen jejich vliv na související zám ry a d íve p ipravované projekty PPO. 
Kompletní informace o výsledcích posudku uvádí p íloha C. Dále je uvedeno pouze 
sttru né shrnutí výsledk  a z nich vyvozené záv ry: 

 PPO Židlochovice – 3.etapa vyhovují návrhovému stavu dle SP Svratka II. 
 Poldr navržený v rámci SP Svratka I a II –uvažovaná výška jeho hráze je 

vyhovující i pro návrhový stav p i realizaci meandrového pásu Svratky.  
 Úprava koryta navržená v rámci Svratky I, jenž byla p evzata do SP Svratka II, 

nicmén  významn  zvedá úrove  povod ových pr tok . Dojde ke zvýšení 
hladiny oproti stávajícímu stavu u Vojkovic vlivem výrazného meandrování koryta. 
Svou roli hraje i eliminace pr toku inundací. Bylo  zjišt no,  že  ást  PPO  
Vojkovice p ipravovaná obcí by poté nem la požadovaný ú inek. Plánované 
ohrazování obce na Q100 (kóta hráze 185,5 m.n.m.), je dostate né i pro návrhový 
stav. V ásti Vojkovic, kde je plánovaná výstavba hráze pouze na Q20 (kóta hráze 
184,2 m.n.m.), by však v návrhovém stavu SOp 01 došlo p i Q20 k jejímu p elití. 
Jelikož není DUR PPO Vojkovice prozatím dále p ipravovaná doporu uje se její 

ípravu p ed podáním žádosti o územní ízení a další p ípravou zám ru 
ehodnotit a zkoordinovat s výsledky p edkládané studie. Doporu uje se zvýšit 

niveletu hráze z kóty 184,2 m.n.m na 184,8 m.n.m a také prov it ešení 
zavázání linie PPO. 
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3.1.8. KOORDINACE P ÍPRAVY HRÁZE POLDRU A SILNI NÍHO OBCHVATU BLU INY 

Dne 10. 4. 2013 prob hlo na Povodí Moravy, s.p. jednání k p íprav  silni ního 
obchvatu Blu iny, ten je momentáln  ve fázi zpracování dokumentace pro územní 
ízení. Cílem jednání byla koordinace p ípravy silni ního obchvatu a poldru. Probíhala 

diskuze k možným variantním ešením p ípravy. Silni ní obchvat má v sou asné dob  
oporu v územn  plánovací dokumentaci a vypo ádány pozemky pod t lesem formou 
KPÚ. Financování obchvatu se p edpokládá áste  z dotací. V souvislosti 
s uvedenými fakty byly diskutovány možné zp soby koordinace obou zám . Silni ní 
obchvat by m l být p ipravován tak, aby svým technickým ešením neznemožnil další 

ípravu poldru. Existují 3 základní varianty dalšího postupu. Níže jsou pro tyto varianty 
shrnuty jejich základní parametry, zásady, výhody a nevýhody, uvedeny jsou rovn ž 
funk ní schématické ezy.  
Investor stavby obchvatu (Jihomoravský kraj) spolu s p edpokládaným investorem 
stavby poldru (Povodí Moravy s.p.) by m li dohodnout variantu k dalšímu sledování. 
Technicky lze uvažovat tato variantní ešení: 
 

3.1.8.1. DV  SAMOSTATNÁ T LESA 
leso komunikace by bylo p ipravováno nezávisle na t lesu poldru. Hráz poldru by 

byla odsunuta více do zátopy tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo komunikace 
II. t ídy. Hráz poldru by byla ešena jako homogenní i heterogenní dle dostupného 
materiálu nezávisle na komunikaci. 

i p íprav  obchvatu by bylo nutné dbát na vhodný zp sob odvedení vnit ních vod 
z prostoru mezi ob ma t lesy tak, aby nedocházelo k podmá ení vzdušné paty hráze 
poldru. Odvád ny by byly srážkové vody a také pr saky hrází poldru (do drenážního 
systému). Tomu by m la odpovídat navržená kapacita systému odvodn ní 
komunikace, jenž by m l umož ovat do budoucna napojit a odvést vody z drenážního 
systému hráze poldru. 
Výhodou tohoto ešení je možnost samostatné, nezávislé p ípravy obou zám . Což 
je výhodné jak z hlediska vypo ádání dot ených pozemk , tak i z hlediska odd lení 
financování obou investic, samostatné správy t les a požadavk  na technické 
provedení komunikace. 
Mezi hlavní nevýhody pat í:  

 nutnost ešit odvád ní srážkových vod z prostoru mezi ob ma t lesy,  
 zna ná spot eba materiálu pro dva samostatné náspy (celkov  cca o 40% víc než 

varianta s vedením komunikace po p it žovací lavici, avšak asi 2/3 materiálu by 
bylo t eba až pro sypání t lesa hráze poldru); 

 vznik obtížn  využitelného a nevzhledného území mezi ob ma náspy 
(znehodnocení kvalitní zem lské p dy). 

 

3.1.8.2. SILNI NÍ T LESO JAKO HRÁZ (OBCHVAT VEDENÝ PO KORUN  HRÁZE) 
Toto variantní ešení by znamenalo návrh jednoho zemního t lesa, jenž by plnilo 
zárove  funkci dopravní i protipovod ovou.  
Znamenala by realizaci v tšího zemního t lesa v první etap  (t leso komunikace) a 
následn  p ísypu na návodní stran  hráze poldru. Na p ísypu by byly umíst ny 
obslužné komunikace správce vodního díla – a to v p evýšení nad maximální hladinou 
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a druhá níže na lavici. Úrove  komunikace II. t ídy by bylo nutné vést o cca 2,6 m výše 
nežli v ostatních ešených variantách. 
V celé délce, na níž by hráz poldru byla slou ena s t lesem komunikace by t leso 
komunikace muselo být sypané jako zemní ochranná hráz, tj. se speciálními 
požadavky na provedení, zejména hutn ní (tenší vrstvy), propustnost a filtra ní stabilitu 

lesa.  
Bylo by nutné navrhnout optimální zp sob ut sn ní podloží hrázové t lesa 
(komunikace). P edpokládá se, že se na lokalit  nachází svrchní pokryvná vrstva 
nivních hlín a pod ní silné vrstvy št rk . Svrchní hlíny by mohly sloužit jako p irozený 

snicí prvek (koberec). To však pouze za p edpokladu, že by nedošlo k jeho porušení 
i zakládání komunikace, tj. nebylo by možné ji založit na níže položených št rcích a 

únosnost by bylo nutné zajistit jiným zp sobem. Up esn ní konkrétního návrhu 
technického ešení (zejména p ného profilu, založení a t sn ní zemního t lesa) by 

lo být provedno dle výsledk  podrobného inženýrsko-geologického pr zkumu. Hráz 
že být ešená jako homogenní i jako zonální. 

 
Výhody tohoto ešení jsou následující: 

 Omezení liniových prvk  v území; 
 Menší zábory zem lské p dy a absence obtížn  využitelných ploch mezi 

náspy; 
 Bezproblémové zajišt ní p evýšení t lesa hráze nad maximální hladinou p i 

uvažování s rozb hem vlny na volné hladin ; 
 Možnost dosypání návodní ásti hráze poldru bez výrazného omezení provozu 

na komunikaci. 
Mezi hlavní nevýhody tohoto technického ešení pat í: 

 Nutnost rozší ení zábor  dot ených pozemk  oproti p vodnímu návrhu 
komunikace (pro n jž byly pozemky již vypo ádány v rámci KPÚ); 

 V tší spot eba materiálu pro sypání t lesa. Vzhledem k celkové spot eb  
materiálu se jedná st ední variantu (o cca 20% v tší spot eba než ve variant  
s vedením komunikace po p it žovací lavici). V první etap  by však bylo t eba 
nejv tší množství materiálu ze všech uvažovaných variant, a to tém  
dvojnásobn ; 

 Vyvedení nivelety komunikace až o 2,6 m výše nežli v ostatních variantách 
z d vodu dodržení normových požadavk  na p evýšení komunikace II.t ídy nad 
úrovní Q100; 

 Nutné úpravy návrhu technického ešení náspu komunikace a speciální 
požadavky na jeho provedení ve smyslu vodohospodá ských norem; 

 Zajišt ní dostate né únosnosti silni ního t lesa jinak než jeho založením na 
ních št rcích (kvartérní podloží), tak aby nedošlo p erušení souvislé pokryvné 

vrstvy nivních hlín zajiš ujících funkci p irozeného t snicího prvku hráze. 
 
Jak bylo již zmín no, uvedené technické ešení také klade speciální požadavky na 
návrh a provedení sdruženého zemního t lesa. Jeho návrh a provedení by m lo 
odpovídat požadavk m norem SN 75 2410 a TNV 75 2415. P edevším je t eba ádn  
vy ešit a posoudit: 

 Filtra ní stabilitu hráze, v . dostate né délky pr sakové dráhy a potenciálního 
vzniku vztlaku, s bezpe ným a kontrolovatelným odvedením pr sakové vody; 

 Statickou a deforma ní stabilitu jednotlivých ástí hráze i celku, 
. podloží.osouzení stupn  bezpe nosti hráze; 
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 Bezpe nost hráze proti p elití a porušení; 
 Zp sob ut sn ní nebo prodloužení pr sakové dráhy podložím. V p ípad  použití 

snicího koberce nemá být jeho délka menší než 1/10 hloubky vody v daném 
míst  p i maximální hladin  a zárove  ne mén  nežli 0,6 m. V p ípad  použití 
svislých t snicích prvk  mají tyto být zavázány až do nepropustného podloží; 

 Návrh vhodného sklonu vzdušní paty hráze dle materiálu použitého k náspu 
hráze (pozvoln jší v i b žn  používaným svah m dopravních staveb); 

 Návrh bezpe ného odvedení vody prosáklé podložím a snížení vztlakových sil 
pod hrází; návrh drenážního prvku tak, aby hladina prosakující vody ve vzdušní 
ásti hráze musí být vzdálena od vzdušního líce nejmén  na hloubku promrzání a 

v drenážní soustav  musí být dodržena filtra ní kritéria (dle nich návrh tlouš ky a 
profilu drenážního koberce a paty); 

 Výb r typu hráze (zonální i homogenní) a vhodného materiálu (pro homogenní 
hráze a pro t snicí ást zonální hráze nap . hlinitý nebo jílovitý št rk, jílovitý 
písek, pop . jíl s nízkou plasticitou; pro stabiliza ní ást zonální hráze pak dob e 
i špatn  zrn ný št rk nebo dob e i špatn  zrn ný písek).  

 V p ípad  zonální hráze návrh vhodného t snicího jádra a p echodových filtr  
v souladu s normovými požadavky tak, aby nedocházelo k vyplavování jemných 
ástic z t snicí do stabiliza ní ásti. Zejména ší ka t snicího jádra zeminy v její 

svrchní ásti, vodorovn  m ená, musí být rovna alespo  ¼ výšky hráze nad 
uvažovanou úrovní, nejmén  však 1,5 m. V zavázání pak musí být ší ka t snicího 
jádra min. 3 m široká (má odpovídat 0,25 -1 výšce hráze nad základovou spárou). 
Horní úrove  t snicícho jádra navíc musí být dostate  p evýšena nad 
maximální hladinou, a to v . výb hu vlny po volné hladin .  

 V p ípad  založení hráze na propustné podloží, jenž nemý t snicí ást 
zavázanou do nepropustného podloží, má být ší ka t snicí ásti v podloží rovna 
alespo  2,5 násobku výšky hráze zv tšené o 3 m. 

 P i provád ní hráze dbát na normová doporu ení k zakládání i sypání t lesa 
hráze. Zejména je t eba odvodnit a o istit základovou spáru, odstranit humus a 
organické ásti jakož i nevhodné zeminy. Dále je nutné provád t sypání hráze 
pouze za vhodného po así a podmínek, je t eba dbát na potenciální vznik 
pr žných vrstev i ek, možný výskyt ojedin lých v tších zrn v sypanin  
(max. do ½ resp. ¾ tlouš ky vrstvy po zhutn ní pro t sn ní, resp. sypké a 
kamenité sypaniny). Pojezdy po hutn né ploše by m ly být zopakovány alespo  
8x pro každou vrstvu a její tlouš ka p ed zhutn ním má init asi 200 mm. 
Všechen materiál v t lese hráze musí být ádn  zhutn n, a to nejmén  na 0,7 
relativní hutnosti pro nesoudržné materiály a 95% maximální objemové hmotnosti 
sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky. Navíc se u soudržných materiál  
nemá vlhkost p i hutn ní lišit o více než -2% až +3% od optimální vlhkosti dle 
zkoušky Proctor standard. 

 V p ípad  realizace betonových konstrukcí procházejících t lesem hráze musí být 
tyto provedeny v souladu s normovými požadavky a musí umož ovat dosypání 
návodní ásti hráze poldru. Stykové plochy betonové konstrukce se zeminou 

lesa hráze musí být provdeny ve sklonu 10:1 (max. 15:1) kv li dotla ení zeminy 
na objekt. Stykové plochy se po p ilnutí p i sypání hráze potírají nap . jílovým 
mlékem. Povrch beton  musí být dostate  hladký. Pr saky z okolí betonových 
konstrukcí musí být ádn  odvedeny samostatným drénem. 

 Na hrázi poldru by nem la být p ípustná výsadba d evin, zejména strom . Uavžuje se 
zpevn ním svah  travním drnem p íp. ohumusováním a osetím vhodné travní sm si. 
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3.1.8.3. SDRUŽENÍ OBOU T LES (OBCHVAT NA P IT ŽOVACÍ LAVICI) 
Tato varianta, obdobn  jako p edchozí, uvažuje s návrhem jednoho zemního t lesa, 
jenž by plnilo zárove  funkci dopravní i protipovod ovou. V i p edchozí variant  by 
niveleta komunikace byla vedena po p ísypové lavici hráze poldru (o 2,6 m níže), tj. ve 
stejné úrovni jako p i samostatném ešení t lesa komunikace a t lesa hráze poldru.  

evýšení hráze nad maximální hladinou v poldru by bylo ešeno nezávisle na t lesu 
komunikace – v p ípad  up esn ní výšky hráze (nap . z d vodu ochrany v i výb hu 

trových vln) by toto bylo zajišt no nasypáním t lesa po vyšší úrove  koruny. 
Komunikace II. t ídy by tedy byla vedena po p ísypové lavici na vzdušné stran  hráze, 
soub žn  s ní by na korun  byla vedena obslužná komunikace správce vodního díla, 
stejn  jako na p ísypové lavici na návodní stran . 
V celé délce, na níž by hráz poldru byla slou ena s t lesem komunikace by t leso 
komunikace muselo být sypané jako zemní ochranná hráz, tj. se speciálními 
požadavky na provedení, zejména hutn ní (tenší vrstvy), propustnost a filtra ní stabilitu 

lesa.  
Bylo by nutné navrhnout optimální zp sob ut sn ní podloží hrázové t lesa 
(komunikace). P edpokládá se, že se na lokalit  nachází svrchní pokryvná vrstva 
nivních hlín a pod ní silné vrstvy št rk . Svrchní hlíny by mohly sloužit jako p irozený 

snicí prvek (koberec). To však pouze za p edpokladu, že by nedošlo k jeho porušení 
i zakládání komunikace, tj. nebylo by možné ji založit na níže položených št rcích a 

únosnost by bylo nutné zajistit jiným zp sobem. Up esn ní konkrétního návrhu 
technického ešení (zejména p ného profilu, založení a t sn ní zemního t lesa) by 

lo být provedno dle výsledk  podrobného inženýrsko-geologického pr zkumu. Hráz 
že být ešená jako homogenní i jako zonální. 

 
Výhody tohoto ešení jsou následující: 

 Omezení liniových prvk  v území; 
 Menší zábory zem lské p dy a absence obtížn  využitelných ploch mezi 

náspy; 
 Celkov  nejmenší pot ebný objem materiálu náspu ze všech t í uvažovaných 

variant (pro první etapu srovnatelné s variantou samostatného t lesa komunikace 
a hráze poldru); 

 Možnost dodate ného up esn ní výšky hráze poldru (nap . z d vodu p evýšení 
hráze v i ú inku rozb hu v trových vln nad maximální hladinou); 

 Varianta neklade v první etap  (sypání t lesa komunikace) další požadavky na 
majetkoprávní vypo ádání dot ených pozemk , ty již byly vy ešené v rámci KPÚ. 
Je tedy možné postupn  nezávisle majetkoprávn  vypo ádat pozemky pro 
druhou etapu realizace (pozemky dot ené umíst ním násypu hráze). 

 
Mezi hlavní nevýhody tohoto technického ešení pat í: 

 Nutné úpravy návrhu technického ešení náspu komunikace a speciální 
požadavky na jeho provedení ve smyslu vodohospodá ských norem; 

 Zajišt ní vhodného odvodn ní vzdušní paty hráze a filtra ní stability. 
 Zajišt ní dostate né únosnosti silni ního t lesa jinak než jeho založením na 

ních št rcích (kvartérní podloží), tak aby nedošlo p erušení souvislé pokryvné 
vrstvy nivních hlín zajiš ujících funkci p irozeného t snicího prvku hráze. 

 Dosypání ásti návodní ásti hráze poldru z ejm  nebude možné bez omezení 
provozu na komunikaci. 
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Jak bylo již zmín no, stejn  jako u návrhu vedení komunikace po korun  hráze poldru, 
tak i technické ešení návrhu vedení komunikace po p it žovací lavici klade speciální 
požadavky na návrh a provedení sdruženého zemního t lesa. To by m lo odpovídat 
požadavk m norem SN 75 2410 a TNV 75 2415. Hlavní požadavky jsou shodné 
s t mi, uvedenými výše v kapitole 3.1.8.2. 
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3.1.9. ZÁV RE NÁ DOPORU ENÍ K NÁVRHU POLDRU 

Na základ  požadavk  investora byl návrh poldru p evzat z p edchozí studie 
proveditelnosti „Svratka I“ [23].  
V rámci prací na p edkládané studii se zpracovatel zabýval otázkou možné budoucí 
kategorizace poldru jakožto VD ve vztahu k bezpe nosti díla p i pr chodu kontrolní 
povodn . K této otázce a dalším potenciálním d ležitým bod m návrhu (nap . 
odvedením vod  za hrází zp tné vzdutí u Rajhradic) byla zpracovatelem svolána 
konzultace, která prob hla za ú asti investora a ešitele SP „Svratka I“ [23]. Záznam 
z konzultace je dále p ikládán v dokladové ásti (p íloha F).  
Z konzultace vyplynulo, že otázka budoucí kategorizace, resp. bezpe nosti VD p i 
pr chodu kontrolní povodn , a otázka ešení zahrázových vod byly mimo rámec 
podrobnosti SP Svratka I a nejsou ve SP zapracovány. Investorem bylo odsouhlaseno, 
že v této podrobnosti nebude otázka poldru ešena ani v rámci p edkládané SP 
„Svratka II“. 
V souladu se záv ry z konzultace zpracovatel p edkládané SP upozor uje, že se 
odhaduje potenciální za azení VD minimáln  do III. kategorie, emuž odpovídá 
kontrolní povode  s etností p ekro ení 1000 let. Na tento pr tok musí být zajišt na 
bezpe nost VD (nesmí dojít k p elití hrází a jejich protržení). Dále se upozor uje, že 
zohledn ní tohoto aspektu by pravd podobn  znamenalo nutnost navýšení hrází 
poldru (o více než 1m oproti koncepci ve studii „Svratka I“). Druhou možností by bylo 
zmenšení využitelného reten ního prostoru v poldru tak, že by se snížila úrove  
maximální hladiny p i pr chodu PV100. Zachování parametr  uvedených ve studii 
„Svratka I“ není s nejv tší pravd podobností reálné. Požadavky na zajišt ní 
bezpe nosti VD povedou k návrhu pojistných za ízení zna ných rozm . 
Návrhové parametry poldru proto nemusí být definitivní a mohou se zm nit 
v návaznosti na ešení otázky bezpe nosti VD. Z uvedených d vod  se v rámci 

ekládané SP nebyl dimenzován bezpe nostní p eliv a ani nebyl umís ován do 
situací.  
Mimo to se doporu uje v dalším stupni projektové dokumentace, p íp. v rámci 
komplexní vodohospodá ské studie, prov it vliv poldru na stávající systém PPO ve 

st  Židlochovice. D raz by m l být kladen p edevším na prodloužení doby trvání 
zvýšených pr tok  ve Svratce vlivem vypoušt ní po poldru. To se pro pot eby 

edkládané SP uvažovalo až po opadnutí povod ové vlny. Bylo po ítáno 
s odpoušt ním pr toku odpovídajícímu necelé Q1. Vyprázdn ní poldru by tak bylo 
možné v ádu dn . V navazujících stupních je možné nicmén  uvažovat i s menšími 
pr toky a delší dobou trvání zvýšených pr tok  ve Svratce. V rámci navazujících 
projekt  by m l být posouzen vliv zejména na pr saky hrází, režim podzemních vod 
atd. 
 
Z výše uvedených d vod  a v souladu s dohodami s investorem [137] se proto 
dále doporu uje zpracování samostatné vodohospodá ské studie, která by se 
zabývala otázkou podrobného návrhu poldru (v . bezpe nostních objekt , jeho 
napoušt ní, vypoušt ní, otázka bezpe nosti VD dle p edb žné kategorizace díla, 
otázka návrhu p epoušt cího objektu od Litavy, odvedení zahrázových vod u 
Rajhradic, vlivu prodloužení doby zvýšených pr tok  v toku na PPO Židlochovic 
aj.).  
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3.2 SOP 02  ŽIDLOCHOVICE – M STO 

3.2.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 02 eší dva samostatné úkoly: 
Prvním je otázka zajišt ní dosažitelného stupn  PPO, kdy je kladen d raz p edevším 
na zlepšení pr to ných pom  v oblasti PB odleh ení mezi Židlochovicemi a 
Vojkovicemi ( km 29,559). V rámci prací však byly prov ovány i možnosti úpravy tras 

kterých ze stávajících hrázových prvk  apod. 
Druhým úkolem je otázka možného zlepšení funk ního využití toku jako sou ásti vnit ní 
architektury m sta, tj. návrhy zatraktiv ující okolí koryta toku Svratky pro ve ejnost a 
umož ující jeho zapojení do života m sta. 
Navrhovaná opat ení zasahují na tato katastrální území: 

 Vojkovice u Židlochovic; 
 Židlochovice. 

Zájmové území je shora omezeno silni ním mostem Vojkovice ( km 29,970, resp. 
29,950 dle TPE) a ze spodu je ukon en cca v km 27,438 (p ibližn  v míst , kde na LB 
za íná zahrádká ská oblast). 
 

3.2.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o informace k 
hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
 
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
jsou uvedeny pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 02. Jedná se o m-denní a 
n-leté pr toky Svratky v profilu jez Uher ice: 

 Q30d = 33,7 m3/s; 
 Q90d = 17,0 m3/s; 
 Q1 = 117,0 m3/s; 
 Q20 = 292,0 m3/s; 
 Q100 = 352,3 m3/s. 

K posledním dv ma hydrologickým údaj m je nutné uvést, že p ibližn  p i Q20 již 
dochází k odleh ování pr tok  do PB nivy nad m stem Židlochovice ( km 29,559 – 
profil PB odleh ení). Z hydrotechnického posouzení (p íloha C) vyplývá, že p i Q100 se 
do PB nivy odleh uje cca 101m3.s-1. 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. P i návrhu byly využity p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území.  
 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] a geodetické 
podklady z první ásti p edkládané studie proveditelnosti [16], návrhy byly osazeny na 
digitální model terénu, který p ipravil z [16] zpracovatel matematického výpo tového 
modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
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Na rozdíl od ostatních obcí neprob hlo v rámci 1. ásti prací na p edkládané studii 
proveditelnosti projednání zám  studie s vedením obce (m sta Židlochovice), pouze 
se starostou Vojkovic. Zdrojem informací byly proto výsledky projednání z Vojkovic a 
také internetové stránky m sta Židlochovice, poznatky z terénních poch zek, fotografie 
z povod ových událostí. 
Z výsledk  projednání se starostou Vojkovic, jenž prob hlo dne 13. 6. 2012, byly 
vybrány nejd ležit jší poznatky, které jsou bodov  uvedeny níže. Kompletní získané 
informace je možné shlédnout v p íloze G první ásti studie [17]. 

 Profil odleh ení doposud nebyl v provozu a p i povodních v jeho prostoru 
probíhalo pytlování. D vodem byla blízkost zdroje pitné vody pro Židlochovicko. 
OD roku 2013 by obce, které tento zdroj využívaly, m ly být p epojeny na Vírský 
oblastní vodovod a stávající zdroj bude pouze zakonzervován jako záložní.  

 V obecním majetku jsou pozemky pod Vojkovickým náhonem a odleh ovacím 
ramenem, spravuje je však PENAM. Obec není spokojena se zanášením koryta 
náhonu a t ky pod odleh ovacím korytem. 

 Obec má p ipravenu DUR PPO obce [27] – v rámci ní se má i rozši ovat stávající, 
pon kud nestabilní, hráz. Dále si obec nechala zpracovat projekt [28] na z ízení 
LMG na Vojkovickém most , zažádala na n j o dotaci z OPŽP.  

 Obec má p ipraven revitaliza ní projekt „Vojkovická vrbovna – jižní mok ad“, obec 
by podpo ila z ízení mok ad  v prostoru budoucí okružní k ižovatky (obchvat 
Blu iny). 

 Byla podána informace o projektu investi ního zám ru obchvatu Blu iny. 
Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 
Návrhy opat ení v úseku „Židlochovice – m sto“ p edpokládají budoucí realizaci 

ipravených projekt  PPO, jedná se o PPO Vojkovic (aktuáln  ve fázi DUR, [27]), 
ízení LMG stanice Vojkovice (aktuáln  požádáno o dotaci z OPŽP, [28]), PPO 

Židlochovice – 3.etapa (aktuáln  ve fázi DUR, [29]). Návrhy a koncepce tedy vychází 
z budoucího stavu území. Informace k posouzení vlivu opat ení SP Svratka II na PPO 
Vojkovice a Židlochovice (3.etapa) uvádí kapitola 3.1.7. 
Hlavním limitujícím prvkem pro návrhy v tomto úseku byl, mimo stávající 
infrastrukturu a zástavbu, p edevším investi ní zám r p ipravovaného silni ního 
obchvatu obce Blu ina [43]. Ten dle výkres  navrhuje umíst ní nové vyvýšené 

ižovatky ve stávajícím profilu odleh ení do PB inundace ( km 29,559). Na základ  
dohod z jednání dne 3.8.2012 byl ešitelem matematického modelu prov ován 
minimální pot ebný rozm r, jenž musí být ponechán pro zachování funkce 
vodohospodá ského objektu, aniž by došlo k zhoršení povod ového ohrožení m sta 
Židlochovice a obce Vojkovice. 
 

3.2.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází výhradn  v intravilánu m sta Židlochovice a obce 
Vojkovice. Jak bylo uvedeno výše, ešený úsek je shora omezen silni ním mostem 
Vojkovice a ze spodu je ukon en cca v km 27,438. 
Jedná se o úsek toku procházející zástavbou m sta Židlochovice, emuž odpovídá 
charakter koryta – bylo v celém úseku upraveno, v . trasy a p izp sobeno požadavk m 
na zajišt ní PPO m sta. 
V úseku nabývá koryto pr rného podélného sklonu 0,7‰.  
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V zájmovém úseku se na toku nachází 2 p ekážky (objekty): 
Objekt .km 

(km) 
,km dle TPE 

 
úrove  Q100 

(m.n.m) 
spodek most. 

(m.n.m) 
Lávka Židlochovice 28,078 28,030 183,17 183,20 
Silni ní most Židlochovice 28,554 28,530 183,78 183,68 
 
Bezprost edn  u Vojkovického silni ního mostu má koryto pr to ný profil ve tvaru 
jednoduchého lichob žníku. Za mostem p ibývá PB berma, která je využívána jako 
pole a je otev ená p es profil odleh ení (ulice Brn nská) do PB inundace.  
V prostoru PB odleh ení se nachází koupališt  OÁZA, areál je oplocen a dále zde je 
umíst na ada objekt  (nap . maringotky a mobilheimy), které by v p ípad  pr chodu 
povodn  mohly ucpat inunda ní most na obchvatu Hrušovan. Oplocení se p i terénní 
poch zce nacházelo i na druhé stran  silnice. Obecn  lze hodnotit sou asný stav 
profilu odleh ení za neuspokojivý. 
Zástavba Židlochovic je ochrán na dokola systém protipovod ových hrází, které jsou 
v ší ce vozovky (ulice Brn nská) uzavíratelné mobilním hrazením a tím zástavbu 
odd lují od profilu odleh ení. Od n j ( km 29,570) vede podél pravého b ehu Svratky 
protipovod ová hráz odsazená od toku o cca 50 m. Hráz se p ibližn  v km 29,360 

iklání zp t k toku a v km 29,050 p echází v protipovod ovou ze , která vede 
v mírném odsazení mezi korytem a zástavbou a je ukon ena t sn  nad zav šeným 
silni ním mostem Židlochovice ( km 28,554).  
V .km 28,961 se do Svratky zaús uje levob ežní p ítok Litava. Mezi silni ním mostem 
Vojkovice a zaúst ním Litavy je levý b eh je osazen hrázkou, která ochra uje p ilehlé 
zem lské pozemky a blízkou erpací stanici pohonných hmot p i nižších 
povod ových stavech (do cca Q5). B eh je v prostoru p ed hrázkou porostlý pom rn  
vyvinutým b ehovým doprovodem (ke e). 
Mezi zaúst ním Litavy a silni ním mostem Židlochovice se levý b eh od silnice svažuje 
k toku a je dopln n solitérními prvky zelen . V blízkosti silni ního mostu pak b eh 

echází do náb ežní zdi, která je ukon ena asi 150 m pod silni ním mostem.  
V bezprost edním okolí mostu jsou ob  bermy porostlé trávou a na pravém b ehu se 
umíst na LMG stanice. K rekreaci bermy využívány spíše nejsou. K jejich zatáp ní 
dochází cca p i Q30d. 
 
Mezi silni ním mostem a lávkou Židlochovice koryto sestává z kynety a oboustranných 
berem porostlých solitérními ke i a stromy.  
Od silni ního mostu sm rem k OV vede podél toku pravob ežní protipovod ová hráz 
chránící zástavbu Židlochovic p ed zaplavením. Hráz je po v tšinu své délky vedena 
soub žn  s b ehovou hranou. P ed OV se protipovod ová hráz odklání od toku 
sm rem do inundace a napojuje se na tzv. lesní hrázku vedoucí jihovýchodním 
sm rem skrz inundaci k lokalit  Bažantnice. 
Podél levého b ehu vede cyklostezka, která p es lávku ( km 28,078) p echází na pravý 

eh a dále je vedena za PB ochrannou hrází. Za ní se nachází nová zástavba 
rodinných dom  a také posezení a informa ní tabule k cyklostezce a blízkým 
hospodá ským les m. 
Pod lávkou Židlochovice se levob ežní berma pozvolna vytrácí a naopak se rozši uje 
berma na pravém b ehu (max. š. ~ 30 m). Berma je v sou asné dob  zatravn ná, se 
solitérními ke i a stromy a je zaplavována až pr toky nad Q1. 
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Pro odtokové pom ry v Židlochovicích je limitující podmínkou úrove  spodku 
zav šeného silni ního mostu a zárove  fungování PB odleh ení do nivy nad m stem. 
Mostní profil je schopen p evést max. 298 m3.s-1 (cca  Q20) p i kót  hladiny 
183.64 m.n.m. zbývající pr to né množství do Q100 je odleh ováno do pravob ežní 
inundace již p i Q20 v prostoru koupališt  na Brn nské ulici. K odleh ování dochází i 
pod OV Židlochovice v linii historické lesní hrázky. 
 
Z podkladu [11] vyplývá, že v sou asné dob  je ve m st  Židlochovice 7 obytných 
budov ohroženo zaplavením p i Q100, ve Vojkovicích to pak je 11 objekt .  
Po realizaci p ipravených projekt  PPO (DUR PPO Vojkovice [27], LMG Vojkovice 
(aktuáln  [28] a DUR PPO Židlochovice – 3.etapa [29]) by m la být zástavba obou 
dot ených obcí uspokojiv  ochrán na p ed povod ovým ohrožením.  
 

3.2.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

Pro snížení povod ových škod a zajišt ní funk nosti systému protipovod ových 
opat ení se navrhuje z profilu odleh ení do PB inundace (ulice Brn nská) odstranit 
nežádoucí objekty.  
Zbývající navrhované SO a opat ení mají charakter p evážn  parkových úprav. Mají za 
cíl zp ístupn ní a zatraktivn ní prostoru berem ve ejnosti a také zvýšení druhové 
pestrosti vegeta ního doprovodu.  
Navrhuje se také umíst ní jednoduchých architektonických prvk  do prostoru berem, a 
to ve t ech lokalitách – na LB pod náb ežní zdí u silni ního mostu, na PB pod LMG 
Židlochovice a na LB p ed lávkou.  
Nejv tší rozsah navrhovaných úprav z hlediska funk ního a architektonického 
za len ní koryta toku do života m sta se navrhuje práv  u mostního profilu. 
Dále se na PB v oblasti u nové zástavby rodinných dom  navrhuje lokální snížení 
stávající úrovn  bermy a v rámci ní z ízení nau né stezky (nap . s tematikou 
revitalizace vodních tok  a vlhkomilné druhy rostlin). Stezka by m la zahrnovat 
vytvo ení malého periodicky pr to ného koryta a soustavy t k, byla by dopln na o 
výsadbu vlhkomilných druh  bylin a ke , p íp. solitérních d evin. 
Posledním navrhovaným prvkem je dopln ní vegeta ního doprovodu na vybrané ploše 
bermy o bylinné patro vlhkomilných druh  a p íp. ke ové druhy – s jejich výsadbou se 
po ítá pouze v p ípad , že by z výsledk  matematického modelu vyplynulo zcela 
minimální ovlivn ní úrovn  hladin po umíst ní vegeta ního doprovodu. V opa ném 

ípad  by toto opat ení bylo vynecháno. 
Podrobn jší popis aktuáln  navrhovaných SO uvádí následující kapitoly. 
Návrhy opat ení jsou doloženy výkresovými p ílohami B.3.1 až B.3.4. 
 

3.2.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ  

Jak již bylo popsáno výše, návrhy SOp 02 vychází z cílového stavu území po realizaci 
ipravovaných PPO, tj. z momentu, kdy by m la být zajišt na kompletní PPO obou 

dot ených obcí. V rámci SOp 02 se proto nenavrhují nové prvky PPO. 
V rámci SOp 02 se navrhují pouze úpravy stávajících prvk  protipovod ové ochrany 
s cílem posílit jejich funk nost a dále terénní úpravy, architektonické a revitaliza ní 
prvky k propojení koryta toku s životem m sta. S ohledem na nutnost zachování 
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stávajících parametr  PPO, tj. požadavku na nezhoršení pr to ných pom , je rozsah 
navrhovaných úprav a opat ení zna  omezený.  
Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty (SO): 
 

 SO 02.10.1 Úpravy LB hráze, km 29,000-29,900; 
 SO 02.20.1 Nau ná stezka – periodické koryto a t ; 
 SO 02.30.1 Rekrea ní využití LB bermy, km 28,064 – 28,164; 
 SO 02.30.2 Rekrea ní využití LB bermy, km 28,344 – 28,554; 
 SO 02.30.3 Rekrea ní využití PB bermy, km 28,434 – 28,496; 
 SO 02.30.4 Dopln ní vegeta ního doprovodu, km 28,553 – 28,730;  
 SO 02.40.1 Snížení PB bermy - Nau ná stezka, km 27,438 – 27,759; 
 SO 02.80.1 Odstran ní objekt  z profilu PB odleh ení, km 29,540 – 29,845. 

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následující kapitole. 
 

3.2.5.1. SO 02.10.1 ÚPRAVY LB HRÁZE, KM 29,000-29,900 
 
Hlavní parametry SO Opat ení hráze nápustným a výpustným objektem 
Navrhované objekty: Postranní hrázový p eliv 

Stavidlo 
Stávající etnost p elévání hráze: lokáln  p i Q5  v celé délce p i Q20 (výškou paprsku ~60 cm) 
Návrhová etnost zatáp ní 
bermy: 

nad Q30d 

 
Stávající LB ochranná hrázka mezi Vojkovickým mostem a zaúst ním Litavy je 

elévaná, a to p i pr tocích od Q5 (lokáln ) a v celé délce p i Q20 (výška paprsku dle 
podklad  [18] iní ~53cm). 
Hrázka je pom rn  nízká (~1m) a chrání zem lské pozemky a erpací stanici 
pohonných hmot p i silnici II/425.  
Zástupce investora na jednání dne 15. 8. 2012 vyjád il požadavek na úpravu 
parametr  hráze ve smyslu normových p edpis  [105], tj. požadoval navrhnout 
postranní p eliv v ochranné hrázi, jímž by voda ízen  p itékala do prostoru inundace, a 
výpustné za ízení. 
Projektant prov il možné ešení obou požadavk .  

ízené napoušt ní inundace se navrhuje skrze hrázový postranní p eliv umíst ný cca 
v km 29,866 (blízko pod Vojkovickým mostem, na hranici rozlivových ar). P eliv se 
uvažuje v podob  snížené p elivné hrany délky 10m, navázané na korunu hráze ve 
sklonu 1:2. Úrove  p elivu se v i korun  hráze navrhuje o 0,5m níže (p ibližn  na kót  
183,33 – v p ípad  realizace bude up esn no na základ  podrobného zam ení). 
Nízkým paprskem by m la voda p epadat již p i Q5. P i vyšších pr tocích se uvažovalo 
s p epadovým paprskem pod úrovní koruny hráze, doba pln ní inundace byla 
odhadnuta na sdi 4hod.  

esn jší konstruk ní ešení p elivu bude p edm tem navazujícího stupn  projektové 
dokumentace, pro pot ebu p edkládané studie se uvažuje s pružným opevn ním 

elivu (nap . z kamenné rovnaniny). 
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Pro ízenou inundaci je nutné navrhnout rovn ž její vypoušt ní po opadnutí povodn . 
Byla prov ována možnost návrhu bezobslužného objektu (zp tná klapka), který však 
s ohledem na výšku hráze není možné v lokalit  osadit. V návrhu se proto uvažuje se 
betonovým objektem opat eným stavidlovým uzáv rem ( km 29,050). V jeho okolí se 
doporu uje provést vyspádování terénu. 
S ohledem na výšku p elévané hráze a potenciální výši škod p i jejím narušení p i 
povodních se doporu uje zvážit ekonomickou výhodnost realizace výše popsaných 
objekt . 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se pod hrází nachází pozemky v zón  stávající 
krajinné zelen , okolí hráze jsou pozemky ZPF velkoplošn  obhospoda ované. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku státu (správa Povodí Moravy, s.p.), obecní, 
oprávn ných fyzických a jiných právnických osob. 
Navrhovaný SO 02.10.1 není v kolizi s  trasami inženýrských sítí, známými v dob  
zpracování p edkládané studie proveditelnosti.  
 

3.2.5.2. SO 02.40.1 SNÍŽENÍ PB BERMY - NAU NÁ STEZKA, KM 27,438 – 27,759 
 
Hlavní parametry SO Terénní úprava – snížení úrovn  bermy 
Pr m. tlouš ka snížení terénu: 1,75 m 
Dl. terénní úpravy (v . navázání):  286 m (321 m) 
Stávající etnost zatáp ní bermy: nad Q1 
Návrhová etnost zatáp ní 
bermy: 

nad Q30d 

 
V zájmovém úseku má koryto Svratky pr to ný profil tvaru složeného lichob žníku 
s PB jednostrannou bermou prom nné ší ky (až 30 m). Berma je zatáp na pr toky nad 
Q1. 
Lokalita byla vytipována jako vhodná pro realizaci menší parkové úpravy – budoucí 
nau né stezky, která má být z ízena ve sníženém profilu stávající PB bermy.  

edm tem SO 02.40.1 je návrh terénní úpravy umož ující vznik nau né stezky, která 
by m la být „revitalizací v malém m ítku“, tj. m la by zahrnovat návrh vodních prvk  
(t ní a um lého periodicky pr to ného koryta a výsadby vegeta ního doprovodu). P i 
stávající úrovni bermy by takovouto soustavu nebylo možné vytvo it.  
Úrove  snížení byla zvolena s ohledem na požadavek periodického zatáp ní a 
zvod ování nov  navržených vodních prvk  nau né stezky a také s ohledem na 
úrove  berem v ostatních úsecích ve m st  Židlochovice (bermy jsou v úrovni mezi 
Q30d a  Q1). Berma by m la být snížena na délce cca 286 m pr rn  o 1,75 m, 

echody na stávající úrove  bermy se na obou koncích nau né stezky navrhují 
v pozvolném sklonu 1:10, což by m lo umožnit bezproblémový p ístup jak pro 
ve ejnost, tak i pro provozní mechanismy. Ze stávající úrovn  bermy se p echod p es 
hráz uvažuje p es hrázový sjezd v blízkosti lávky. Celková délka úpravy, v . 

echodových ástí iní asi 321 m.  
Objem odt ženého materiálu byl vy íslen na cca 16 000 m3.  
Navržené odt žení bermy by znamenalo posun paty svahu stávající hráze o asi 4 m do 
koryta a hrany kynety o p ibližn  2 m do koryta, možnost odt žení materiálu by m la 
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být posouzena z hlediska filtra ní stabilility dot ené hráze. Ší ka terénní úpravy 
(odt žení) bermy se pohybuje v rozmezí asi 25 až 35 m. 
Nová úrove  bermy se navrhuje spádovaná (2,5%) od paty hráze i od nové hrany 
kynety (2%) k um le vytvo enému, periodicky zatáp nému korýtku nau né stezky. 
Tvarové ešení je patrné ze situací (B.3.1 a B.3.2) a ze vzorového p ného ezu B.3.3. 

edpokládaná údržba a správa rekrea ní zóny –viz následující kapitolu. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  stávající krajinné 
zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku obce a státu (správa UZSVM nebo PF R, Povodí 
Moravy s.p.). 

es plochu snížené nau né stezky p echází nadzemní elektrické vedení VN. 
V p ípad , že by se na berm  nacházel sloup vedení, bylo by nutné jej podbetonovat a 
nebo z ídit nový sloup náhradou za stávající. SO není v kolizi s trasou dalších 
inženýrských sítí, jejichž poloha byla známa v podob  zpracování p edkládané studie. 
 

3.2.5.3. NAU NÁ STEZKA – PERIODICKÉ KORYTO A T  
 
Hlavní parametry SO Revitaliza ní prvky, nové koryto um lé vodote e a t  
Pr to nost koryta od (kapacita): Q90d  (Q30d) 
Délka koryta: 253 m 
Návrhový pr tok: ~ 25 l.s-1 i Q90d 
Další prvky: Periodicky zatáp né t  a t  s trvalou zvodní 

Výsadba vlhkomilných rostlin a ke ových porost  
 
SO 02.20.1 se navrhuje pro zatraktivn ní prostoru koryta Svratky pro ve ejnost jakožto 
možné rekrea ní a odpo inkové zóny.  
Úsek nau né stezky je vymezen km 27,438 – 27,759. Koryto Svratky má pr to ný 
profil tvaru složeného lichob žníku s PB jednostrannou bermou prom nné ší ky (až 
30 m). Podélný sklon dna v ešeném úseku iní asi 0,8‰. 
PB berma je p i sou asném stavu zatáp na pr toky nad Q1.Stezka se navrhuje na PB 
berm . 
Oblast byla vytipovaná jako vhodná s ohledem na blízkost nové zástavby rodinných 
dom  v prostoru za ochrannou hrází. Lokalita je rovn ž dostupná ze stávající trasy 
cyklostezky. V prostoru za hrází se dnes nachází posezení a informa ní panel 
k cyklotrasám a faun  a flo e blízkých hospodá ských les . Oblast tedy již nyní láká 
ve ejnost k odpo inku. 
Na stávající úrove  bermy nelze navrhované úpravy umístit a proto je ji nutné snížit 
(terénní úpravy viz SO 02.40.1), nov  bude zatáp na pr toky asi nad Q30d. 
Nau ná stezka se navrhuje s tematickou revitalizace tok , biotopy a fauna vodních 
tok , t ní a mok ad . Nau ná stezka by m la být „revitalizací v malém m ítku“, tj. 
navrhují se vodní prvky (t  a um lé periodicky pr to né koryto a výsadby 
vegeta ního doprovodu).  
Hlavním prvkem nau né stezky by m lo být periodicky zatáp né korýtko um lé 
vodote e. Výškové ešení umož uje zpr to ní vodote e p i ~Q90d asi 25 l.s-1, p i Q30d 
(návrhová kapacita) pojme koryto asi 1,2 m3.s-1.Na  Q30d bude celý prostor nau né 
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stezky zaplaven. Délka vodote e iní p ibližn  253 m a nabývá podélného sklonu 
0,61 ‰. 
Nová úrove  bermy bude spádovaná (2,5%) od paty hráze i od nové hrany kynety (2%) 
k vodote i nau né stezky. 
Krom  vodote e se v rámci nau né stezky navrhují 4 nepr to né t ky, p íp. mok ady. 
Ty se navrhují vyhloubit po úrove  hladiny podzemní vody, resp. po úrove  
minimálních pr tok  ve Svratce tak, aby bylo zajišt no jejich trvalé zvodn ní. Mimo to 
bude docházet k jejich periodickému dotování p i zatápení bermy a rovn ž z deš ových 
srážek. Navrhuje se také 1 pr to ná t .  
Prostor nau né stezky, b ehy vodote e a t ní by m ly být dopln ny o výsadby 
vlhkomilných druh  bylin a ke , p íp. o solitérní stromy, které budou snášet ob asné 
zatáp ní (nap . vrby i olše) a zmlazování. Z bylinných druh  lze uvažovat s výsadbou 
rákosin, orobinc , blatouch , bahni ek, kopytník , ocún , orsejí, divokých kosatc , 
pérovníku pštrosího, bublinatky obecné apod. P esn jší druhové složení bude 

edm tem dalšího stupn  projektové dokumentace. 
ístup do prostoru nau né stezky by m l být pohodln  zajišt n pozvolným p echodem 

mezi stávající a upravenou bermou, svahování zde bude provedeno ve sklonu 1:10. Ze 
stávající úrovn  bermy se p echod p es hráz uvažuje p es hrázový sjezd v blízkosti 
lávky.  
Stezka by m la být dopln na o informa ní panely umíst né za vzdušnou patou hráze. 
Informa ní body by také p ípadn  mohly být ešeny za pomoci QR kód  umíst ných 
vedle objekt  na mírn  vyvýšených zna kách apod. 
Tvarové ešení je patrné ze situací (B.3.1 a B.3.2) a ze vzorového p ného ezu B.3.3. 
 

edkládané návrhy byly projednávány se zástupci investora studie (Povodí 
Moravy, s.p.), kte í upozornili, že s ohledem na náro nost údržby navrhovaného 
rekrea ního prvku (nau né stezky) by údržba nemohla být provád na v gesci 
správce toku. Správa rekrea ní zóny by proto p ipadla obci a pouze za t chto 
podmínek je realizovatelná. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  stávající krajinné 
zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku obce a státu (správa UZSVM nebo PF R, Povodí 
Moravy s.p.). 

es plochu snížené nau né stezky p echází nadzemní elektrické vedení VN. 
V p ípad , že by se na berm  nacházel sloup vedení, bylo by nutné jej podbetonovat a 
nebo odsunout a z ídit nový sloup náhradou za stávající. SO není v kolizi s trasou 
dalších inženýrských sítí, jejichž poloha byla známa v podob  zpracování p edkládané 
studie. 
 

3.2.5.4. SO 02.30.1 REKREA NÍ VYUŽITÍ LB BERMY, KM 28,064 – 28,164 
 
Hlavní parametry SO Architektonické prvky a výsadba vlhkomilných druh  
Navržené prvky: Tribunová lavice 

ístup k toku – schody 
Vegeta ní doprovod: Vlhkomilné byliny na berm  
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Popínavé druhy rostlin na pergole 
Stávající etnost zatáp ní bermy: nad Q1 
Návrhová etnost zatáp ní 
bermy: 

nad Q1 

 
SO 02.30.1 se navrhuje k zvýšení atraktivity prostoru koryta Svratky pro ve ejnost a 
jeho možného využití jakožto rekrea ní a odpo inkové zóny. 
Lokalita se nachází bezprost edn  nad lávkou pro p ší a cyklisty, blízko cyklostezky a 
navrhované nau né stezky (SO 02.20.1 a SO 02.40.1). Je tedy snadno p ístupná pro 
ve ejnost. Levob ežní berma je zde pom rn  dob e patrná. 
Do svahu bermy se navrhuje zasadit nízkou tribunovou lavici (v podstat  schodový 
prvek zapušt ný do svahu). Lavice by m la být zhotovena z materiálu s dostate nou 
objemovou hmotností, aby nedošlo p i povodních k jejímu vyplavání (nap . beton), p íp. 

že být prvek kotvený do svahu. Materiálová úprava povrchu m že být ešena 
komfortn ji, nap . p ivrtanými fošnami z tvrdého d eva, které by sneslo ob asné 
zatáp ní. To by usnadnilo údržbu lavic (nát ry, vým ny fošen v p ípad  jejich zetlení 
apod.). 
Lavice by m ly umož ovat ve ejnosti strávit as v p írod  v blízkosti centra, m ly by se 
stát místem odpo inku, lákajícího nap . k posezení a etb  apod.  
Krom  tribunové lavice se doporu uje v této oblasti z ídit p ístup do kynety v podob  
schod  (betonové obložené kamennou dlažbou). Ty by m ly být navrženy v souladu 
s normou TNV 75 2103. Schody by m ly umož ovat p ístup do toku pro vodáky a také 
jejich odpo inek v rámci rekrea ního prvku.  
Rovn ž se navrhuje výsadba vlhkomilných bylin, ke e a solitérní stromy se nenavrhují. 
Z bylinných druh  lze uvažovat s výsadbou rákosin, orobinc , blatouch  apod. 

esn jší druhové složení by m lo být p edm tem dalšího stupn  projektové 
dokumentace. Možnost dopln ní vegeta ního doprovodu je t eba potvrdit za pomoci 
výsledk  hydrotechnických výpo  z matematického modelu. Pro umíst ní lavice se 

ípadn  m že svah bermy lokáln  upravit tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivn ní 
pr tokových pom , p íp. naopak bylo docíleno jejich zlepšení. 

edkládané návrhy byly projednávány se zástupci investora studie (Povodí 
Moravy, s.p.), kte í upozornili, že s ohledem na náro nost údržby navrhovaného 
rekrea ního prvku by údržba nemohla být provád na v gesci správce toku. 
Správa rekrea ní zóny by proto p ipadla obci a pouze za t chto podmínek je 
realizovatelná. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  stávající krajinné 
zelen . 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku státu (správa Povodí Moravy, s.p.). 
Navrhovaný SO 02.30.2 není v kolizi s  trasami inženýrských sítí, známými v dob  
zpracování p edkládané studie proveditelnosti.  
 

3.2.5.5. SO 02.30.2 REKREA NÍ VYUŽITÍ LB BERMY, KM 28,344 – 28,554  
 
Hlavní parametry SO Architektonické prvky a výsadba vlhkomilných druh  
Navržené prvky: Tribunová lavice 

ístup k toku – schody 
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Pergola s p esahem (umíst ní mimo pr to ný profil) 
Vegeta ní doprovod: Vlhkomilné byliny na berm  

Popínavé druhy rostlin na pergole 
Stávající etnost zatáp ní bermy: mezi Q30d a Q1 
Návrhová etnost zatáp ní 
bermy: 

mezi Q30d a Q1 

 
SO 02.30.2 se navrhuje k zvýšení atraktivity prostoru koryta Svratky pro ve ejnost a 
jeho možného využití jakožto rekrea ní a odpo inkové zóny. 
Lokalita se nachází bezprost edn  pod silni ním mostem, blízko cyklostezky a 
chodníku na LB. Levob ežní berma je zde dob e patrná a široká. Zp ístupn ní bermy 
pro ve ejnost se navrhuje z náb ežní zdi, a to za pomoci nových schod  – up esn ní 
jejich umíst ní a technického ešení se p edpokládá v rámci následujícího stupn  
projektové dokumentace. Umíst ní schod  se však v rámci p edkládané studie 
uvažovalo ve 2 variantách – jejich zasazením do náb ežní zdi (nezasahovaly by do 
pr to ného profilu, schody by mohly být bez obtíží osazeny zábradlím), p íp. jejich 
vedením po svahu bermy (terénní schody) – v zákresu návrhu do fotografie (p íloha 
B.3.4) jsou schody nazna eny pouze ilustrativn , aby bylo patrné, že se po ítá se 
zajišt ním p ístupu na bermu. 
Na bermu se navrhuje osadit nízkou tribunovou lavici (v podstat  schodový prvek 
zapušt ný do svahu). Lavice by m la být zhotovena z materiálu s dostate nou 
objemovou hmotností, aby nedošlo p i povodních k jejímu vyplavání (nap . beton), p íp. 

že být lavice kotvená do bermy. Materiálová úprava povrchu m že být ešena 
komfortn ji, nap . p ivrtanými fošnami z tvrdého d eva, které by sneslo ob asné 
zatáp ní. To by usnadnilo údržbu lavic (nát ry, vým ny fošen v p ípad  jejich zetlení 
apod.). 
Lavice by m la umož ovat ve ejnosti strávit as v p írod  v blízkosti centra, m ly by se 
stát místem odpo inku, lákajícího nap . k posezení a etb  apod.  
Navíc se v této lokalit  uvažuje s možností odstín ní rekrea ní zóny ze shora 
z náb ežní zdi za pomoci d ev né trámcové pergoly s p esahem nad bermu. Na 
pergole se navrhuje vinutí popínavých rostlin, které by s ohledem na jejich umíst ní 
nad pr to ným profilem nebránily pr chodu povod ových pr tok  a zárove  by zajistily 
odstín ní prostoru bermy. 
Prostor bermy se v míst  nové lavice doporu uje snížit o cca 30 – 40 cm 
v bezprost edním okolí lavice. D vodem je jednak minimalizace zásahu do pr to ného 
profilu, lepší p ístup k vod  a také pevné vymezení rekrea ní zóny. 
Krom  tribunové lavice se doporu uje v této oblasti z ídit p ístup do kynety v podob  
schod  (betonové obložené kamennou dlažbou). Ty by m ly být navrženy v souladu 
s normou TNV 75 2103. Schody by m ly umož ovat p ístup do toku pro vodáky a také 
jejich odpo inek v rámci rekrea ního prvku.  
Rovn ž se navrhuje výsadba vlhkomilných bylin. Ke ová a solitérní stromová výsadba 
se nenavrhují s ohledem na omezenou kapacitu mostního profilu. Z bylinných druh  lze 
uvažovat s výsadbou rákosin, orobinc , blatouch  apod. P esn jší druhové složení by 

lo být p edm tem dalšího stupn  projektové dokumentace. Možnost dopln ní 
vegeta ního doprovodu je t eba potvrdit za pomoci výsledk  hydrotechnických výpo  
z matematického modelu. V p ípad , že by uvedené výsadby nebyly možné z stane 
sou ástí tohoto SO pouze návrh tribunové lavice a schod .  

edkládané návrhy byly projednávány se zástupci investora studie (Povodí 
Moravy, s.p.), kte í upozornili, že s ohledem na náro nost údržby navrhovaného 
rekrea ního prvku  by údržba nemohla být provád na v gesci správce toku. 
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Správa rekrea ní zóny by proto p ipadla obci a pouze za t chto podmínek je 
realizovatelná. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  stávající krajinné 
zelen , p íp. vodní plochy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku státu (správa Povodí Moravy, s.p.) a obce. 
 
Díl í ásti SO (pergola) je ve st etu se stávajícím nadzemním elektrickým vedením VN 
(je umís ovaná pod ní. Umíst ní objektu nutné projednat se správcem infrastruktury, 

íp. by se p i realizaci SO 02.20.2 muselo provést lokální p eložení vedení pod zem i 
eložení trasy (odsunutí 1 až 2 sloup  vedení o požadovanou vzdálenost ochranného 

pásma). 
 

3.2.5.6. SO 02.30.3 REKREA NÍ VYUŽITÍ PB BERMY, KM 28,434 – 28,496 
 
Hlavní parametry SO Architektonické prvky a výsadba vlhkomilných druh  
Navržené prvky: Tribunová lavice 
Vegeta ní doprovod: Vlhkomilné byliny na berm  

Popínavé druhy rostlin na pergole 
Stávající etnost zatáp ní bermy: nad Q1 
Návrhová etnost zatáp ní 
bermy: 

nad Q1 

 
SO 02.30.3 se navrhuje k zvýšení atraktivity prostoru koryta Svratky pro ve ejnost a 
jeho možného využití jakožto rekrea ní a odpo inkové zóny. 
Lokalita se nachází bezprost edn  pod silni ním mostem, blízko cyklostezky a 
chodníku na PB. Je tedy snadno p ístupná pro ve ejnost. Pravob ežní berma je zde 
pom rn  dob e patrná. P ístup na ní je možný po stávajících sch dcích u limnigrafické 
stanice Židlochovice. 
Do svahu bermy se navrhuje zasadit nízkou tribunovou lavici (v podstat  schodový 
prvek zapušt ný do svahu). Lavice by m la být zhotovena z materiálu s dostate nou 
objemovou hmotností, aby nedošlo p i povodních k jejímu vyplavání (nap . beton), p íp. 

že být prvek kotvený do svahu. Materiálová úprava povrchu m že být ešena 
komfortn ji, nap . p ivrtanými fošnami z tvrdého d eva, které by sneslo ob asné 
zatáp ní. To by usnadnilo údržbu lavic (nát ry, vým ny fošen v p ípad  jejich zetlení 
apod.). Výška stup  tribuny by se mohla pohybovat cca mezi 25 – 30 cm. 
Lavice by m ly umož ovat ve ejnosti strávit as v p írod  v blízkosti centra, m ly by se 
stát místem odpo inku, lákajícího nap . k posezení a etb  apod.  
Rovn ž se navrhuje výsadba vlhkomilných bylin. Ke ová a solitérní stromová výsadba 
se nenavrhuje kv li blízkosti limnigrafu (riziko ovlivn ní kalibrovaných m ení). 
Z bylinných druh  lze uvažovat s výsadbou rákosin, orobinc , blatouch  apod. 

esn jší druhové složení by m lo být p edm tem dalšího stupn  projektové 
dokumentace. Možnost dopln ní vegeta ního doprovodu je t eba potvrdit za pomoci 
výsledk  hydrotechnických výpo  z matematického modelu. V p ípad , že by 
uvedené výsadby nebyly možné z stane sou ástí tohoto SO pouze návrh tribunové 
lavice. Pro umíst ní lavice se p ípadn  m že svah bermy lokáln  upravit tak, aby 
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nedošlo k negativnímu ovlivn ní pr tokových pom , p íp. naopak bylo docíleno jejich 
zlepšení. 

edkládané návrhy byly projednávány se zástupci investora studie (Povodí 
Moravy, s.p.), kte í upozornili, že s ohledem na náro nost údržby navrhovaného 
rekrea ního prvku  by údržba nemohla být provád na v gesci správce toku. 
Správa rekrea ní zóny by proto p ipadla obci a pouze za t chto podmínek je 
realizovatelná. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  stávající krajinné 
zelen , p íp. ve ejné zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku státu (správa Povodí Moravy, s.p.), p íp. obecní. 
Navrhovaný SO 02.30.3 není v kolizi s  trasami inženýrských sítí, známými v dob  
zpracování p edkládané studie proveditelnosti.  
 

3.2.5.7. SO 02.30.4 DOPLN NÍ VEGETA NÍHO DOPROVODU, KM 28,553 – 28,730 
 
Hlavní parametry SO Dopln ní vegeta ního doprovodu 
Max. celk. plocha: 3300 m2 
Druhy: Vlhkomilné rostliny (byliny), p íp. zmlazované ke e 
Periodické zatáp ní: Od ~ Q30d  
 
SO 02.30.4 navrhuje lokální dopln ní vegeta ního doprovodu v ploše LB bermy. 
Lokalita byla vybrána s ohledem na její p ímé umíst ní v centru m sta, p ed silni ním 
mostem. Ten má však omezenou pr to nou kapacitu. 
Návrhy se proto omezují na dopln ní vegeta ního doprovodu o druhy bylinného patra, 
které p i povod ových stavech poléhají. Navrhují se výsadby autochtonních druh  
bylin, rostoucích podél vodních tok  s nízkou rychlostí proud ní – nap . orobince 
nejmenší, druhy ost ic, divokých kosatc , vikve, rukevníky, rdesna, rozrazily apod. 
Výsadby t chto druh  by mohly oživit jak prostor bermy, tak záhozovou patu v kynet . 
V p ípad  dalšího pokra ování p ípravy tohoto SO se doporu uje zpracování návrhu 
konkrétní druhové skladby výsadeb p íslušným odborníkem. 
Bylo doporu eno matematickým modelem prov it možnost drobného navýšení 
drsnosti v této lokalit  (vegeta ní doprovod by mohl být dopln n i o solitérní druhy 
ke ového patra, které snesou zmlazování, pravidelnou údržbu a periodické zatáp ní 
jako nap . snesou vrby, st emchy apod.). Záv ry k této otázce jsou ešeny v p íloze C. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  stávající krajinné 
zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku zapsány v pozemkovém katastru jako pozemky 
obecní, oprávn ných fyzických a jiných právnických osob a také státní (správa Povodí 
Moravy, s.p.). 
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Navrhované výsadby nejsou v kolizi s dostupnými trasami inženýrských sítí.  
Pouze nad vymezeným prostorem dochází k nadzemnímu k ížení toku elektrickým 
vedením VN. V prostoru bermy se nenachází sloup vedení. Jelikož se výsadby navrhují 
spíše bylinného charakteru, jejich umíst ní pod k ížením s elektrickým vedením by 

lo být bez problém  možné. V p ípad , že by byla provád na i výsadba ke , je 
nutné dodržet výškové i situa ní požadavky ochranného pásma vedení. 
 

3.2.5.8. SO 03.80.1 ODSTRAN NÍ OBJEKT  Z PROFILU PB ODLEH ENÍ, 
KM 29,540 – 29,845 

 
Hlavní parametry SO Odstran ní objekt  
Plocha úpravy: 4,25 + 1,13 ha  
 
Stávající koncepce PPO m sta Židlochovice vychází z p edpokladu bezproblémového 
fungování profilu odleh ení do PB inundace p i ulici Brn nská. 
Sou asný stav profilu odleh ení lze hodnotit za neuspokojivý. D vodem je stávající 
oplocení areálu koupališt  a zem lských pozemk  na opa né stran  komunikace, u 
oplocení by mohlo hrozit jeho ucpání p i pr chodu povodn .  
V prostoru PB odleh ení se nachází koupališt  OÁZA, areál je oplocen a dále zde je 
umíst na ada objekt  (nap . maringotky a mobilheimy aj.), které by v p ípad  
pr chodu povodn  mohly ucpat inunda ní most na obchvatu Hrušovan. 
Z výše uvedených d vod  se proto v rámci SO 03.80.1 navrhuje: 

 odstran ní objekt , jež nejsou pevn  propojené se zemí základem (mobilheimy, 
kurníky aj.); 

 odstran ní oplocení na obou stranách komunikace; 
 p ípadn  také odstran ní stavebních objekt  a budov koupališt . 

Dále se doporu uje provést terénní úpravy v ploše profilu odleh ení a také vyspádovat 
terén ve sm ru od silnice do inundace pro usnadn ní odtoku a srovnat p ípadné 
terénní vyvýšeniny. 
 

i modelovém výpo tu sou asného a návrhového stavu byl kladen d raz na prov ení 
funk nosti soustavy p eliv  a odleh ení p i ulici Brn nská a pod m stem Židlochovice. 
Bylo zjiišt no, že pr to né množství, které lze p i sou asném stavu p elivu na 
ul. Brn nská odleh it, je hrani ní pro zachování ochrany Židlochovic. Podrobn jší 
informace a doporu ení uvádí níže kapitola 3.2.6. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky v zón  sportu a zahrad, sad  a 
vinic. Území je v ochranném pásmu vodních zdroj  II. stupn  (pásmo hygienické 
ochrany II b). 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v p evážné v tšin  v majetku obce, ást je státních (správa L R, 
s.p.). 
Navrhovaný SO 02.80.1 není v kolizi s  trasami inženýrských sítí, známými v dob  
zpracování p edkládané studie proveditelnosti.  
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3.2.6. DOPORU ENÍ PRO P ÍPRAVU SOUVISEJÍCÍCH ZÁM  

i hydrotechnickém posouzení sou asného a návrhového stavu byl v souladu 
s dohodami kladen d raz na prov ení funk nosti soustavy p eliv  a odleh ení p i ulici 
Brn nská a pod m stem Židlochovice. PB odleh ení na ulici Brn nská bylo 
posouzováno zejména ve vztahu k potenciálnímu omezení p evád ného pr to ného 
množství vlivem realizace obchvatu Blu iny (p eložka sil. II/416). Ten dle výkresových 

íloh v budoucnu uvažuje s umíst ním nové k ižovatky ve stávajícím profilu PB 
odleh ení. 
Z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že pr to né množství, které lze p i 
sou asném stavu p elivu na ul. Brn nská odleh it, je hrani ní pro zachování ochrany 
Židlochovic. Pr tok odleh ovaný p i Q100 byl stanoven na 101,07 m3/s, zbývající 
pr to né množství je zapot ebí provést pod zav šeným mostem v Židlochovicích. 
Jakékoliv úpravy p elivu (odleh ení), které by vedly ke snížení jeho kapacity, 
jsou proto nežádoucí a m ly by zásadní vliv na PPO Židlochovic. Jelikož k 

epadu vody dochází v relativn  malé hloubce na velmi dlouhém úseku, tak jakékoli 
zvýšení nivelety komunikace i terénu za ní (nap . podezdívka plotu), by m ly dopad 
na odleh ované pr to né množství v desítkách procent.  
Z toho vyplývá, že lze doporu it odstran ní jakýchkoli možných p ekážek na 
svahu za silnicí, která tvo í korunu p elivu v celé jeho délce ( .km 29,576 – 
29,895). 
Návrh plánovaného obchvatu Blu iny musí být z uvedených d vod  navržen tak, 
aby byla zachována alespo  stávající kapacita PB odleh ení „Židlochovice u 
koupališt  OÁZA“ a sou asn , aby byla zachována maximáln  stávající úrove  
hladiny v Židlochovicích. Návrh nového k ížení Svratky a PB odleh ení je proto 
pot eba zhodnotit detailním modelem celého úseku Svratky protékající 
Židlochovicemi cca od . km 30 po . km 25 (nejlépe 2D modelem). 
Zárove  je pot eba upozornit, že na úrove  hladiny v Židlochovicích má vliv nejen tento 

eliv, ale také soustava s p eliv  (odleh ení) pod Židlochovicemi – zejména 
Židlochovice OV a také Židlochovice nad bažantnicí. Také tyto lokality je t eba 
upravovat se zvláštním z etelem na zp sobenou zm nu v úrovni hladin.  
 

3.2.7. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ, POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení 02 sestává p evážn  z parkových a architektonických úprav, jejichž 
cílem je za len ní koryta toku do života m sta a jeho zatraktivn ní pro ve ejnost. Dále 
se navrhují technická opat ení mající za cíl zlepšení pr to ných pom  ve stávajících 
prvcích PPO (odstran ní objekt  z profilu odleh ení, úprava LB hráze mezi 
Vojkovickým mostem a zaúst ním Litavy).  
V p ípad  realizace opat ení se p edpokládá, že rekrea ní prvky by p ipadly do správy 

sta Židlochovice. U tribunových lavic by bylo nutné provád t údržbu nát ry, p íp. 
vým nu zetlelých ástí povrchových úprav apod. V okolí lavic a v prostoru nau né 
stezky by bylo nutné provád t se ení prostoru bermy, p íp. zmlazování solitérních ke  
apod. Pro nau nou stezku se v p ípad  realizace doporu uje zajistit plán pé e.  
V prostoru odleh ení se doporu uje provád t pravidelné kontroly jeho stavu a zajistit 
jeho existenci bez oplocení a stavebních objekt  a mobilních objekt , u nichž v p ípad  
pr chodu povod ové vlny hrozí jejich odnos a následné ucpání inunda ního mostu na 
obchvatu Hrušovan. 
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3.3 SOP 03   UNKOVICE - ŽAB ICE 

3.3.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 03 eší potenciální úpravu odtokových pom  a zlepšení 
irozené reten ní kapacity nivy v pravob ežním širokém inunda ním území Svratky a 

jejího významného p ítoku Šatavy. 
Dále SOp navrhuje možný zp sob zajišt ní dosažitelného stupn  PPO obcí Unkovice a 
Žab ice, které pat í k t m z nejvíce ohrožených sídel povod ovými pr toky Svratky (viz 
výsledky z 1. ásti prací p edkládané studie proveditelnosti), a to i p esto že jsou od 
jejího toku vzdáleny o více nežli 1,5km.  
SOp se také zabývá možnou ochranou stávající technické infrastruktury – OV 
Hrušovany u Brna a OV Žab ice. 
Navrhovaná opat ení zasahují na tato katastrální území: 

 Unkovice; 
 Žab ice; 
 P ísnotice; 
 Hrušovany u Brna; 
 Nosislav. 

 
V rámci projek ních prací byly prov ovány a zvažovány možnosti ešení 
protipovod ové ochrany Aquaparku Žab ice. Ochrana areálu však nakonec nebyla 
dále ešena – d vody proto jsou podrobn ji popsány v kapitole popisující navrhovaná 
opat ení (3.3.4). 
 

3.3.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky a Šatavy, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o 
informace k hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
 
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 03. Jedná se o m-denní a n-
leté pr toky Šatavy v profilu rybníku Šejba: 

 Q30d = 0,23 m3/s; 
 Q1 = 1,9 m3/s; 
 Q5 = 6,3 m3/s; 
 Q10 = 9,3 m3/s; 

 
a dále o tyto n-leté pr toky na Svratce v profilu LMG Židlochovice: 

 Q20 = 281,2 m3/s; 
 Q100 = 388,5 m3/s. 

 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. Zásadními pro návrh byly p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
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vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území 
(p vodní vedení tras tok  apod.).  
 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavovým území [82], výsledky studií záplavového území Šatavy 
[04] a Svratky [03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie 
proveditelnosti [16], návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] 
zpracovatel matematického výpo tového modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
 
Cenným zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly rovn ž výsledky 
projednání se starosty dot ených obcí. Jednání prob hla dne 13.6.2012. Kompletní 
získané informace je možné shlédnout v p íloze G první ásti studie [17]. Dále uvádíme 
pouze stru ný souhrn získaných poznatk : 

 Obce Žab ice a Unkovice jsou ohrožovány povod ovými pr toky od Svratky, 
které p itékají z PB profilu odleh ení u Vojkovic ( km 29,559 dle TPE). Po 
realizaci PPO Židlochovice došlo k omezení plochy inunda ního území a tím se 
pravd podobn  zvýšilo povod ové ohrožení obou obcí. S ohledem na pr h 
povodní na Svratce v posledních letech nebyl profil odleh ení Vojkovice doposud 
v provozu. K bezprost ednímu ohrožení budov proto zatím nedošlo. U obce 
Žab ice však docházelo k lokálnímu p elévání stávající lesní hráze za OV 
Židlochovice. P i povodních na Svratce bývají zaplavovány sklepy v Unkovicích. 

 Obce Unkovice a Žab ice doposud nemají zkušenosti s povod ovým ohrožením 
od Šatavy. 

 Obce Unkovice a Žab ice nemají a doposud nep ipravovaly projekty 
protipovod ové ochrany. 

 V p ípad  zajišt ní souhlas  vlastník  dot ených parcel by ob  obce by podpo ily 
a uvítaly projekt revitalizace Šatavy. 

 Starosta Žab ic navrhl zvážit z ízení sníženého profilu komunikace II.t ., p íp. 
inunda ního mostu. Dále shodn  se starostou Unkovic od studie o ekává návrh 
ešení PPO nap . za pomoci ochranné hráze. 

 Hrušovany u Brna budou mít PPO vy ešenou po kompletní realizaci silni ního 
obchvatu obce. Od Šatavy obytné domy ohrožovány v sou asné dob  nejsou, 
dochází pouze k zatáp ní zahrad. Obec by uvítala pro istit koryto Šatavy v úseku 
vedeném podél zahrad. Další PPO obec nep ipravuje, z krajinných prvk  do 
budoucna plánuje výsadbu alejí podél obchvatu a Šatavy. 

 
Návrh technických prvk  protipovod ové ochrany vychází koncep  ze Studie 
protipovod ových opat ení na území Jihomoravského kraje [21], dále bylo erpáno 
z poznatk  Studie protipovod ové ochrany budoucího koupališt  Žab ice [30]. 

ležitým podkladem byla také studie zabývající se revitalizací Šatavy, kterou 
zpracoval SOP [25]. 
Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.3.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází p evážen  v extravilánu obcí Žab ice a Unkovice a v okolí 
OV Hrušovany u Brna. 

 



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva 

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 53 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

Extravilán Žab ic je velmi intenzivn  zem lsky využíván, p edevším jako pole a 
louky, v tší prvky lesních porost  se zde tak ka nevyskytují.  
Územím prochází nap ímený tok Šatavy a dále odvod ovací kanál (p ímé koryto, 
soub žn  vedené se Šatavou). Území je protkáno soustavou polních a ú elových 
komunikací.  
V údolní niv  se nachází areál OV Žab ice a nový Aquapark, který byl z ízen 
s vyhraditelným plotem a již p i vydání stavebního povolení se po ítalo s jeho 
zaplavováním p i pr chodu povodní. Aquapark se nachází p ibližn  v prostoru nejníže 
položeného úseku silnice II/416. Dle studie [30] bude jeho vlivem docházet k mírnému 
zavzdutí inundovaných vod.  
Zástavba Žab ic je dle výsledk  [03] a [04] ohrožována povod ovými pr toky již p i Q5 
od Šatavy a p i Q20 a Q100 od Svratky. Dle údaj  získaných z první ásti studie [11] je 
v obci ohroženo 36 obytných budov. Dále se zde nachází významné hospodá ské 
objekty. Lokalita byla v rámci první etapy studie vytipována jako jedna z prioritních 
k návrhu PPO. 
 
Dot ené ásti k.ú. P ísnotice a Nosislav jsou více zalesn né, nachází se zde i 
ekologicky cenné lokalita PP P ísnotický les a PP Knížecí les, které jsou zárove  
vedeny i v soustav  NATURA 2000 jako EVL s výskytem olka velkého, resp. ku ky 
ohnivé. Na k.ú. P ísnotice je povod ovými pr toky ohrožena 1 obytná budova, jinak 
dochází k zaplavování nezastav ného území. 
 

ást zájmového území, která se nachází v k.ú. Unkovice, je rovn ž p edevším 
extravilánem. Ten je zem lsky využíván jako pole a louky. Z hlediska prvk  ochrany 

írody se zde nachází n kolik VKP, z nichž jeden je níže popsanými navrhovanými 
opat eními dot en – VKP Unkovické louky (podél luk bude vedena hráz). Územím 
protéká nap ímený tok Šatava a dále p i okraji zahrad odvod ovací p íkop, sloužící pro 
odvedení deš ových vod z obce.  
Zástavba Unkovic je dle výsledk  [03] a [04] ohrožována povod ovými pr toky již p i 
Q5 od Šatavy a p i Q20 a Q100 od Svratky. Dle údaj  získaných z první ásti studie [11] 
je v obci ohroženo 11 obytných budov. Dále se zde nachází objekt OV Hrušovany, 
jenž je situován na hranici katastr  Unkovic a Hrušovan u Brna. Lokality byly v rámci 
první etapy studie vytipována jako jedna z prioritních k návrhu PPO. 
 

3.3.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

Pro snížení povod ových škod od Šatavy a Svratky v úseku obcí Unkovice a Žab ice 
se navrhují následující PPO: 

 Hráze, resp. lokáln  betonové zdi, pro ochranu Unkovic a Žab ic (km 0,000 – 
2,196); 

 Hráz u OV Hrušovany (km 0,000 – 0,237); 
 Snížení komunikace II. t ídy 416 (úsek 28); 
 Snížení obslužné komunikace. 
vodem pro lokální návrh ochranné betonové zídky byla p edevším snaha o 

minimalizaci zábor  soukromých parcel (zahrad) a také kv li možnému uzav ení 
chrán ného území p i povodních za pomoci mobilního hrazení. 
Ohrázování v úsek  obcí Unkovice a Žab ice je navrženo pomocí zemních hrází a 
betonových zdí s mobilním hrazením (silnice, cyklostezka). Zemní hráze budou 
obsahovat hrázové p ejezdy. Odvodn ní v úseku Unkovic (Unkovických luk) se využije 



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva  

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 54 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

stávajícího odvod ovacího p íkopu. Ten se v horní ásti v míst  s k ížením hrází osadí 
hrazenou propustí. Hrázová propust bude vyhrazena a v p ípad  povodn  bude 
uzav ena. Stávající odvod ovací p íkop v dolní ásti s k ížení hráze bude osazen 
zp tnou klapkou, z d vod  bezobslužného uzavírání (fungování) v dob  povodn . Pro 
akumulaci zahrázových vod v dob  povodn  bude sloužit reten ní prostor. Území 
Žab ic a áste  Unkovic je odvodn no pomocí odvod ovacího p íkopu vedoucího 
od OV Žab ice mezi poli a loukami sm rem k P ísnoticím. Tento odvod ovací p íkop 
se zachová a bude sloužit pro odvád ní zahrázových vod. Hráz bude vedena po jeho 
levém b ehu. OV Žab ice bude ochrán na. V dolním profilu bude v míst  s k ížením 
s hrází osazen zp tnou klapkou. Pro akumulaci zahrázových vod bude sloužit reten ní 
prostor, který se vytvo í pomocí snížení terénu. Tento prostor je však nedosta ující a 
po ítá se s áste ným nastoupáním hladiny a zaplavením místních luk. 
Ohrázování OV pod Hrušovany u Brna pomocí betonové zdi z d vodu stísn ných 
prostorových pom .  
Snížením komunikace II t ídy a obslužné komunikace se propojí níže situované terénní 
lokace. Tyto komunikace tvo í p i povodni p né p ekážky, které inundované vody 
vzdouvají. Snížení nivelety komunikace pom že vody p i povodni usm rnit od obcí 
Unkovice a Žab ice na nezastav né zem lské pozemky a dále do les . 
Revitalizace se navrhují na Šatav  v úseku km 5,088 až 7,727 a 8,163 až 8,924. Jedná 
se o cca 40 m revitaliza ní pás se st hovavou kynetou. Lokáln  je revitaliza ní pás 

tší. Revitalizace slouží k navrácení upraveného koryta do stavu bližšího p írod . 
Mezi meandry budou provedeny t . Revitaliza ní pás bude osázen stromy, ke ovými 
a travními porosty. Cílem tohoto opat ení je rovn ž zlepšení p irozené retence krajiny a 
nivy Šatavy. Revitaliza ní pás m že sloužit jako biokoridor a úto išt  pro živo ichy 
v jinak velmi intenzivn  zem lsky využívané krajin . 
 
V rámci projek ních prací byly zvažovány možnosti ešení PPO Aquaparku Žab ice. S 
jeho ochranou se však nadále nepo ítá z t chto d vod : 

 Aquapark se nachází v nejnižším míst  nivy a komunikace II/416. V p ípad  jeho 
ochrany by se niva p ehradila v nejnižším míst  a navíc tém  ve 1/3 své ší ky. 
To by m lo za následek zavzdutí hladiny a pot ebu navýšení i tak již vysokých 
hrázových prvk . Vlivem vylou ení ásti nivy z inundace by navíc mohlo dojít k 
zhoršení povod ového ohrožení v níže položených obcích.  

 Aquapark není nezbytným prvkem technické infrastruktury a potenciálním 
zdrojem zne išt ní jako nap . OV. P i jeho zaplavení by proto nem lo dojít k 
ekologické zát ži.  

 V dob  výstavby Aquaparku byla známá skute nost, že se nachází v inunda ním 
území. Byly zpracovány posudky zabývající vlivem umíst ní Aquaparku na 
odtokové pom ry p i povodních. Byl prokázán jeho negativní vliv a v p ípad  
výstavby se proto doporu ilo z ízení vyhraditelného oplocení (realizováno).  
Vlivem realizace PPO se nem ní výrazn ji podmínky, za nichž bylo vydáno 
stavební povolení pro Aquapark, s jehož ob asným zaplavováním se po ítalo.  

 Pro zlepšení podmínek u Aquaparku a pro možnost realizace nižší hráze se 
navrhuje dvojí snížení komunikací, které by m lo derivovat vody od Žab ic a 
Unkovic sm rem do les .  

Výše popsané d vody byly uvedeny na jednání dne 13.6.2012. 
 
Podrobn jší popis sou asn  navrhovaných SO uvádíme níže. 
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3.3.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ  

V rámci SOp 03 se navrhují technické prvky protipovod ové ochrany (ochranné hráze 
a zdi roz len né na 3 díl í úseky, aj. související prvky PPO), terénní úpravy mající za 
cíl derivaci povod ových pr tok  od obcí a také revitaliza ní prvky k posílení reten ní 
kapacity nivy a zlepšení ekologického potenciálu zem lsky využívané krajiny. 
 
Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty: 

 SO 03.10.1  Ochranná hráz, km 0,000 – 1,147; 
 SO 03.10.2 Ochranná betonová ze , km 1,147 – 1,187; 
 SO 03.10.3 Ochranná hráz v km 1,187 -2,198; 
 SO 03.10.4 Ochranná betonová ze  u OV v km 0,000 – 0,273; 
 SO 03.20.1 Revitalizace v km 5,088 až 7,727; 
 SO 03.20.2 Revitalizace v km 8,163 až 8,924; 
 SO 03.60.1 Snížení komunikace II/416; 
 SO 03.60.2 Snížení obslužné komunikace; 
 SO 03.70 eložky inženýrských sítí. 

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následující kapitole. 
 

3.3.5.1. SO 03.10.1 OCHRANNÁ HRÁZ, KM 0,000 – 1,147 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 1– 1,2 m 
Délka: 1147 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:2 vzdušní líc 

1:2,5 návodní líc 
 
SO 03.10.1 se navrhuje pro ochranu obce Žab ice. Jedná se o zemní hráz, zavázanou 
do terénu (na k.ú. P ísnotice) a vedenou podél stávajícího odvod ovacího kanálu.  
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  IGP, stejn  jako 
filra ní stabilita hrází, výpo ty pr sak  a návrhy t sn ní hráze.  
Technicky je hráz navržena se sklonem návodního líce 1: 2,5 a vzdušného líce 1: 2,0. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku 
od Šatavy bez p evýšení (problematika soub hu povod ových vln na Svratce a Šatav  
byla ešena na jednání dne 3.8.2012). Hráz bude v celé délce navržena na výšku Q20 
s p evýšením do úrovn  Q100.  
Z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že úrove  hladiny p i Q20 (resp.Q100), na 
kterou by s p evýšením m la být vybudována hráz okolo Žab ic od hospodá ského 
mostu je 178,67m.n.m (resp. je na úrovni 179,2 m.n.m.) na za átku a 178,08 
m.n.m.(resp. 178,9 m.n.m.) na konci hráze.  
S ohledem na zvolený stupn  ochrany je v souladu s normou TNV 75 2103 (Úpravy 
ek) nutné navrhnout p eliv, resp. odleh ení, zajiš ující bezpe nost díla p i Q100 a také 

usm rn ní p elévaných inundovaných vod. Umíst ní bezpe nostního p elivu se 
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v rámci p edkládané studie uvažuje v blízkosti spodního zavázání hráze do terénu, 
ibližn  v km 0,2 hráze. Zde se navrhuje rovn ž reten ní prostor pro odvád ní 

vnit ních vod (jeho popis uvád jí odstavce níže). Bezpe nostní p eliv bude 
odleh ované vody odvád t práv  do reten ního prostoru s tím, že po opadnutí 
povodn  bude prostor odvod ován skrze zp tnou klapku. Bezpe nostní p eliv a jeho 
okolí bude nutné dostate  opevnit, nap . t žkým kamenným záhozem a navrhnout 
vhodné zavázání hráze v prostoru p elivu. V dalším stupni projektové dokumentace 
bude detailn ji prov eno umíst ní bezpe nostního p elivu, v . jeho kapacity a 
rozm . P elivná hrana by m la být umíst na na kót  mezi úrovní hladin Q20 a Q100 
(blíže Q100). 
Nejv tší výška hráze se na základ  výpo  návrhového stavu matematickým 
modelem p edpokládá cca 1 -1,2 m (v . p evýšení do úrovn  Q100 nad návrhovou 
hladinou).  
Celková délka ešeného úseku hráze iní 1147 m. 
 
Pro zajišt ní obsluhy území, odvodn ní zahrázových prostor aj. se krom  vlastního 
hrázového t lesa navrhují ješt  tyto díl í objekty: 

 stávající odvod ovací p íkop – bude ponechán ve stávající trase v dl. 885 m a 
bude pro išt n; 

 odvod ovací p íkop na návodní stran  v km 0,000 – 0,355 a 0,900 – 1,148; 
 odvod ovací p íkop na vzdušné stran  v km 0,000 – 0,260; 
 reten ní prostor; 
 hrázové p ejezdy v km 0,268, ; 0,770 
 hrázový p ejezd s propustkem km 0,585; 
 sjezd v km 1,070 
 zp tné klapky v km 0,260, 0,903; 

 
Odvedení zahrázových vod p i b žných vodních stavech bude zajiš ovat odvod ovací 

íkop pod OV Žab ice a stávající koryto odvod ovacího kanálu, které budou v míst  
pr chodu hrází opat eny zp tnými klapkami. P i pr chodu povodní bude zahrázový 
prostor samo inn  uzav en a voda bude svád na do reten ního prostoru situovaného 
za zp tnou klapkou.  
Velikost reten ního prostoru byla navržena na p tiletý déš  s dobou trvání 30 min 
(objem zahrázových vod od návrhového dešt  je cca 13 800 m3, kóta zatopení terénu: 
178,00 m n.m., plocha zatopení p i kót  178,00 m n.m. je 4,9 ha). V ploše reten ního 
prostoru se navrhuje terén snížit v rozsahu o cca 0,15 až 0,5 m na kótu 177,50 m n.m., 
v celkové ploše 7800 m2. Zahloubení reten ního prostoru pod dno stávajícího 
odvod ovacího p íkopu se nenavrhuje kv li zajišt ní samo inného fungování systému 
odvodn ní. Dno sníženého terénu bude vyspádováno ke stávajícímu odvod ovacímu 

íkopu, který je na kót  cca 177,05 m n.m. 
Plocha povodí za hrází iní 216 ha.  
Po napln ní reten ního prostoru p i povodni bude nutné zahrázové vody p erpávat. 
Terén se na vzdušné stran  hráze sklo uje ke stávajícímu odvod ovacímu kanálu, na 
návodní stran áste  od hráze sm rem k Šatav . V místech, kde se terén svažuje 
k hrázi, je navržen odvod ovací p íkop. 
 
V rámci navazujících projektových stup  se doporu uje podrobn ji prov it geologické 
pom ry v návrhové linii hráze za pomoci inženýrsko geologického a hydrogeologického 
pr zkumu.  
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Zejména bude t eba provést posouzení možných pr sak  vody za povodní a 
zvýšených vodních stav . Na základ  výsledk  pr zkumu by m l být up esn n návrh 
technického ešení založení stavby (nap . návrh podzemních prvk  v linii hráze). 
Komplexn  by m la být ešena nejen otázka omezení pr sak  z inundace do 
chrán ného území za zvýšených vodních stav , ale také otázka možného p erušení 
komunikace podzemní vody mezi chrán ným územím a inundací za b žných stav  
(podmá ení apod.). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze p es plochy zem lské p dy orné a bez 

ipojených regulativ  (k.ú. P ísnotice), dále p es zem lské plochy a v blízkosti OV 
es návrhové plochy výroby (k.ú. Žab ice). 

 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 03.10.1 dot eny pozemky 
obecní, církevní oprávn ných fyzických osob, jiných právnických osob (Statek 
Žab ice), ale i státní – ve správ  PF R a Povodí Moravy s.p. 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 03.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 km 0,269 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou 
nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky; 

 km 0,269 až 0,727 kanalizace tlaková VAS – soub h s manipula ním pruhem; 
 km 0,570 až 0,601 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést 

chráni kou nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do 
tší hloubky; 

 km 0,770 – 0,775 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do 

tší hloubky; 
 km 0,619 až 0,963 elektrické vedení nadzemní VN EON - soub h 

s manipula ním pruhem; 
 km 0,963 elektrické vedení nadzemní VN EON – k ížení s elektrickým vedením, 

edpokládá se, že vedení je v dostate né výšce. V p ípad  že nebude, musí se 
eložit; 

 km 1,027 až 1,032 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do 

tší hloubky; 
 km 1,064 elektrické vedení nadzemní VN EON - k ížení s elektrickým vedením, 

edpokládá se, že vedení je v dostate né výšce. V p ípad  že nebude, musí se 
eložit; 

 km 1,064 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou 
nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

 km 1,137 až 1,147 kanalizace tlaková VAS – k ížení a soub h s hrází, p eložka 
kanalizace v jiné trase. 
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3.3.5.2. SO 03.10.2 OCHRANNÁ BETONOVÁ ZE , KM 1,147 – 1,187 
 
Hlavní parametry SO Liniová betonová ze  
Max. výška: 0,5 m 
Délka: 40 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Tlouš ka zídky 0,3 m 
 
SO 03.10.2 se navrhuje pro ochranu obcí Žab ice a Unkovice. Jedná se o betonovou 
zídku celkové délky 40 m a s tlouš kou st ny zdi 0,3 m. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku zdi je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku od 
Šatavy (problematika soub hu povod ových vln na Svratce a Šatav  byla ešena na 
jednání dne 3.8.2012). Zídka bude v celé délce navržena na výšku Q20 s p evýšením 
do úrovn  Q100. 
Výška zdi se na základ  výpo  návrhového stavu matematickým modelem 

edpokládá cca 0,5 m (v etn  p evýšení do úrovn  Q100). 
Založení zídky bude up esn no v následujícím stupni projektové dokumentace na 
základ  výsledk  IGP, stejn  jako filra ní stabilita pod prvkem, výpo ty pr sak  atd. 
Zákres založení hráze ve vzrorovém ezu je pouze orienta ní.  
Pro zajišt ní odvodn ní území a jeho b žného fungování, zejména dopravní 
prostupnosti, se jako sou ást SO dále navrhují tyto díl í objekty: 

 mobilní hrazení p es komunikaci ší ky cca 12 m – vzhledem k malé výšce zdi lze 
uvažovat i o ešení pytlováním; 

 mobilní hrazení p es cyklostezku cca 4 m– vzhledem k malé výšce zdi lze 
uvažovat i o ešení pytlováním; 

 odvod ovací p íkopy na vzdušné stran  v km 1,168 až 1,187; 
 hrázové propusti (odvodn ní kanál ) v km 1,150 a 1,166. 

V rámci navazujících projektových stup  se doporu uje podrobn ji prov it geologické 
pom ry v návrhové linii PPO za pomoci inženýrsko geologického a hydrogeologického 
pr zkumu.  
Zejména bude t eba provést posouzení možných pr sak  vody za povodní a 
zvýšených vodních stav . Na základ  výsledk  pr zkumu by m l být up esn n návrh 
technického ešení založení stavby (nap . návrh podzemních prvk  v linii PPO). 
Komplexn  by m la být ešena nejen otázka omezení pr sak  z inundace do 
chrán ného území za zvýšených vodních stav , ale také otázka možného p erušení 
komunikace podzemní vody mezi chrán ným územím a inundací za b žných stav  
(podmá ení apod.). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využití pozemk  dle ÚP se jedná o pozemky zem lské 
prvovýroby.  
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 03.10.2 dot eny pozemky, 
jiných právnických osob (Statek Žab ice) a obecní ale i pozemky Jihomoravského 
kraje. 
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Trasa ochranné zdi je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 03.70 
eložky inženýrských sítí): 
 km 1,151 komunika ní sít  (s neznámou polohou) - k ížení se p edpokládá 

provést chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s 
uložením do v tší hloubky; 

 km 1,147 až 1,176 kanalizace tlaková VAS – k ížení a soub h s hrází, p eložka 
kanalizace v jiné trase; 

 km 1,167 komunika ní sít  (se známou polohou) – zásah do manipula ního 
pruhu, p edpokládá provést chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve 
stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

 

3.3.5.3. SO 03.10.3 OCHRANNÁ HRÁZ V KM 1,187 -2,198 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 0,7-1 m 
Délka: 1011 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:2 vzdušní líc 

1:2,5 návodní líc 
 
SO 03.10.3 se navrhuje pro ochranu obce Unkovice.  
Dispozi  trasa ochranné hráze (SO 03.10.3) navazuje na trasu ochranné zdi 
(SO 03.10.2). Hráz odbo uje sm rem od silnice II/416 a jde p es zahrady (pole) 
k odvod ovacímu p íkopu. Hráz je dále vedena podél p íkopu, na levé stran  v míst  
nezpevn né cesty. Odvod ovací p íkop odvádí vody z intravilánu a extravilánu Unkovic 
do Šatavy. Na konci obce hráz k íží odvod ovací p íkop a je hráz zavázána do silnice. 
Terén se v zájmovém území svažuje k silnici a k odvod ovacímu p íkopu. Pod 
odvod ovacím p íkopem se terén stává plochým spádov  svahovaným k Šatav . 
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  IGP.  
Technicky je hráz navržena se sklonem vzdušného líce 1: 2 a návodního líce 1: 2,5. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku 
od Šatavy (problematika soub hu povod ových vln na Svratce a Šatav  byla ešena 
na jednání dne 3.8.2012). Hráz bude v celé délce navržena na výšku Q20 s p evýšením 
do úrovn  Q100. 
Nejv tší výška hráze se na základ  výpo  návrhového stavu matematickým 
modelem p edpokládá cca 0,7-1 m (v . p evýšení do úrovn  Q100 nad návrhovou 
hladinou).  
Z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že úrove  hladiny p i Q20 (resp.Q100), na 
kterou by s p evýšením m la být vybudována hráz okolo Unkovic k silni nímu mostu je 
179,39 m.n.m (resp. je na úrovni 179,84 m.n.m.) na za átku a 179,35 (resp. 179,76 
m.n.m.) u silni ního mostu. Mezi silni ním mostem a hospodá ským mostem hladina 
klesá cca o 0,5 m.  
Celková délka ešeného úseku hráze iní 1011 m. 
Hráz je u Unkovických luk vedena v soub hu se stávajícím odvod ovacím p íkopem a 
liniovým vegeta ním doprovodem. Na návodní stranu hráze se navrhuje p eložit 
stávající nezpevn nou ú elovou komunikaci, která zajiš uje p ístup na lu ní pozemky. 
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Zárove  bude mimo povodn  sloužit i k údržb  hráze. Za povodní bude hráz v p ípad  
pot eby spravována z koruny i pásu na vzdušní pat  hráze. 
Pro zajišt ní obsluhy území, odvodn ní zahrázových prostor aj. se krom  vlastního 
hrázového t lesa navrhují ješt  tyto díl í objekty: 

 stávající odvod ovací p íkop – bude ponechán ve stávající trase v dl. 575 m a 
bude pro išt n; 

 hrázový p ejezd v km 1,305; 
 reten ní nádrž; 
 dolní zp tná klapka v km 1,512; 
 hrázový sjezd v km 1,530 a 1,758; 
 lávka pro p ší 1,758; 
 odvod ovací p íkopy na vzdušné stran  v km 1,187 až 1,510 a 2,178 až 2,187; 
 odvod ovací p íkopy na návodní stran  v km 1,187 až 1,510 a 2,178 až 2,187; 
 horní hrazená propust v km 2,073. 

Odvedení zahrázových vod p i b žných vodních stavech bude zajiš ovat stávající 
odvod ovací p íkop. Ten se v horní ásti v míst  k ížení s hrází osadí stavidlem. 
Hrázová propust bude vyhrazena a v p ípad  povodn  bude uzav ena. Stávající 
odvod ovací p íkop v dolní ásti s k ížení hráze bude osazen zp tnou klapkou, 
z d vod  bezobslužného uzavírání (fungování) v dob  povodn . Pro akumulaci 
zahrázových vod v dob  povodn  bude sloužit reten ní nádrž, která byla navržena na 

tiletý déš  s dobou trvání 30 min (objem zahrázových vod od návrhového dešt  je 
1790 m3). Reten ní nádrž se navrhuje s plošných rozm ry 20x50 (1000 m2) a 
s hloubkou 1,8 m. Reten ní nádrž bude zahloubena pod stávající dno odvod ovacího 

íkopu. V b žném provozu bude suchá a v p ípad  povodn  se nádrž naplní p es 
bo ní p eliv. Po napln ní reten ního nádrže bude nutné zahrázové vody p erpávat, 
jelikož není možné je gravita  odvést mimo ohrázovaný prostor. Z d vod  
konfigurace terénu a minimalizace zábor  byla reten ní nádrž navržena tak, že ji bude 
nutné po povodni od erpávat. Plocha povodí za hrází iní 28 ha.  
 
V rámci navazujících projektových stup  se doporu uje podrobn ji prov it geologické 
pom ry v návrhové linii hráze za pomoci inženýrsko geologického a hydrogeologického 
pr zkumu.  
Zejména bude t eba provést posouzení možných pr sak  vody za povodní a 
zvýšených vodních stav . Na základ  výsledk  pr zkumu by m l být up esn n návrh 
technického ešení založení stavby (nap . návrh podzemních prvk  v linii hráze). 
Komplexn  by m la být ešena nejen otázka omezení pr sak  z inundace do 
chrán ného území za zvýšených vodních stav , ale také otázka možného p erušení 
komunikace podzemní vody mezi chrán ným územím a inundací za b žných stav  
(podmá ení apod.). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využití pozemk  dle ÚP je trasa vedena p es pozemky zón 
zem lské prvovýroby, ochrany krajiny (VKP Unkovické louky) a sportovn  rekrea ní 
zóny(v sou asné dob  louky a pole). 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 03.10.3 dot eny p evážn  
pozemky oprávn ných fyzických osob, pozemky obecní, v menší mí e i pozemky jiných 
právnických osob. 
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Jak již bylo zmín no, trasa hráze zasahuje okrajov  do VKP Unkovické louky, 
vzhledem k prostorových možnostem území však není možné vést hráz v jiné trase, 
která by s tímto VKP nekolidovala. Hráz byla proto umíst na co nejblíže k pozemk m 
zahrad a stávajícímu odvod ovacímu p íkopu tak, aby byly zásahy do VKP 
minimalizovány. 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 03.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 km 1,196 komunika ní sít  (se známou polohou) - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s uložením 
do v tší hloubky; 

 km 1,203 komunika ní sít  (s neznámou polohou) - k ížení se p edpokládá 
provést chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s 
uložením do v tší hloubky; 

 km 1,187 – 1,292 kanalizace tlaková VAS – soub h s manipula ním pruhem, 
kanalizace bude p eložena v nižším úseku; 

 km 1,187 – 1,289 komunika ní sít  (s neznámou polohou) – soub h 
s manipula ním pruhem, bez p eložky; 

 km 1,298 až 1,308 plynovod NTL RWE – v manipula ním pruhu, nep edpokládá 
se p eložka, protože se potrubí nachází v silnici, v tomto úseku se bude 
komunikace navyšovat; 

 km 1,971 vodovod VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo 
eložkou vodovodního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky; 

 km 2,181 komunika ní sít  (se známou polohou) – zásah do manipula ního 
pruhu, bez p eložky; 

 km 2,186 vodovod VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo 
eložkou vodovodního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

 

3.3.5.4. SO 03.10.4 BETONOVÁ ZE  U OV V KM 0,000 – 0,273 
 
Hlavní parametry SO Liniová betonová ze  
Max. výška: 1 m 
Délka: 237 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Tlouš ka zídky 0,3 m 
 
SO 03.10.4 se navrhuje pro ochranu OV Hrušovany u Brna. P i povodni dochází 
k zatáp ní ešené lokality již p i již p i Q5 od Šatavy.  
SO 03.10.4 je ešen jako betonová zídka celkové délky 237 m a s tlouš kou st ny zdi 
0,3 m. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku zdi je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku od 
Šatavy (problematika soub hu povod ových vln na Svratce a Šatav  byla ešena na 
jednání dne 3.8.2012). Zídka bude v celé délce navržena na výšku Q20 s p evýšením 
do úrovn  Q100.  
Hladina na Q100, na kterou by m la být vybudována ochrana okolo OV, byla 
hydrotechnickým posouzením stanovena na kót  cca 180,16 m.n.m. 
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Výška zdi se na základ  výpo  návrhového stavu matematickým modelem 
edpokládá cca 1 m (v etn  p evýšení do úrovn  Q100). 

Založení zídky bude up esn no v následujícím stupni projektové dokumentace na 
základ  výsledk  IGP, stejn  jako filra ní stabilita pod prvkem, výpo ty pr sak  atd. 
Zákres založení hráze ve vzrorovém ezu je pouze orienta ní.  
Pro zajišt ní odvodn ní území se jako sou ást SO dále navrhují tyto díl í objekty: 

 reten ní nádrž; 
 odvod ovací p íkopy na vzdušné stran . 

 
V rámci navazujících projektových stup  se doporu uje podrobn ji prov it geologické 
pom ry v návrhové linii PPO za pomoci inženýrsko geologického a hydrogeologického 
pr zkumu.  
Zejména bude t eba provést posouzení možných pr sak  vody za povodní a 
zvýšených vodních stav . Na základ  výsledk  pr zkumu by m l být up esn n návrh 
technického ešení založení stavby (nap . návrh podzemních prvk  v linii PPO). 
Komplexn  by m la být ešena nejen otázka omezení pr sak  z inundace do 
chrán ného území za zvýšených vodních stav , ale také otázka možného p erušení 
komunikace podzemní vody mezi chrán ným územím a inundací za b žných stav  
(podmá ení apod.). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využité území dle ÚP Unkovice se SO 03.10.4 navrhuje na 
pozemcích výrobní zóny (obklopené zónou s ochranou krajiny a vodními plochami). 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou obecní. ást okolních parcel je fyzických osob. 
 
Trasa ochranné zdi je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 03.70 

eložky inženýrských sítí): 
 km 0,005 vodovod VAS - k ížení se p epokládá ešit chráni kou; 
 km 0,229 kanalizace gravita ní VAS - k ížení se p epokládá ešit chráni kou. 

 

3.3.5.5. SO 03.20.1 REVITALIZACE V KM 5,088 AŽ 7,727 
 
Hlavní parametry SO Revitaliza ní pás a koryto 

ibližná ší ka pásu: 40m 
Upravovaná délka toku: 2639 m (dle sou asného stavu)  
Návrhová kapacita: Q5 až Q10 od Šatavy 
Podélný sklon: vodní 0,00077 

navrhovaný 0,00067 
 
Zájmový úsek toku byl v minulosti nap ímen a zregulován na kapacitu cca Q2 až Q5.  
Cílem navrhované revitalizace je zlepšení ekologického potenciálu intenzivn  
zem lsky využívané krajiny (polní pozemky a hospodá ský les). Cílem je také 
posílení p irozené reten ní kapacity území a obnova p irozené periodicity rozliv  
v území, v n mž nebude init škody na majetku. Dále by v budoucnu revitalizovaný pás 
mohl tvo it i úto išt  pro živo ichy a vytvo it p irozený biokoridor. 
Revitalizace se navrhuje na toku Šatava v úseku km 5,088 až 7,727 v podob  
rozší eného sníženého pásu toku. Jedná se prakticky o pr leh ší ky cca 40 m se 
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st hovavou kynetou pom rn  malé kapacity (Q30d až  Q60d).Celková kapacita 
revitalizovaného pásu (po jeho zarostení vegetací) byla navržena mezi Q5 a  Q10. 
Krom  úpravy trasy Šatavy se dále navrhují i t  a mok ady. Revitaliza ní pás bude 
dopln n o výsadby autochtonních druh  rostlin, ke  a strom .  

i p íprav  revitalizace se p edpokládá zachování co nejv tší ásti stávajícího PB 
vegeta ního doprovodu, zejména vytipovaných vzrostlých strom , okolo nichž bude 
snížení terénu provedeno jeho citlivým modelováním. Bude vytvo ena sí  ostr vk  
zelen . V místech ponechání ostr vk  s vegetací se doporu uje rozší it revitalizovaný 
pás o ší ku ostr vku tak, aby nebyla výrazn  snižována kapacita revitaliza ního pásu.  
V místech kolize navrhované trasy nového koryta s vegetací bude nutno provést 
lokáln  kácení d evin. 
Revitaliza ní pás se navrhuje kv li snadn jší realizaci p edevším mimo stávající trasu 
toku Šatavy (lokáln  k ížena), a to zejména na PB pozemcích. D vodem pro umíst ní 
revitalizace na PB byla i snaha vyhnout se p eložce ú elové komunikace. 
V rámci revitalizovaného menadrového pásu se navrhuje také soustava t ní. Jejich 
individuální tvarové ešení a hloubka bude p edm tem navazujících projektových 
stup . T ky budou ešeny tak, aby m ly r znorodý charakter (hloubku, tvar, 
sklonitost b eh , velikost atd.) a tím byl zajišt n vznik v tšího množství r znorodých a 
druhov  pestrých stanoviš . 
V km 5,343 a 6,374 se nacházejí hospodá ské mosty. Revitalizované koryto Šatavy je 
navrženo ve stávající trase pod mosty. Dle p ných ez  je hospodá ský most v km 
5,343 kapacitní na Q5 a  v  km 6,374  na  Q20. P eložka most  se neuvažuje, ale není 
vylou eno, že v následujících stupních projektové dokumentace nebude nutné je 

eložit i stavebn  upravit na základ  up esn ní podklad  (zam ení, hloubky 
založení a tvaru konstrukce mostu). 
V úsecích 5,088 až 5,922 a 5,922 až 6,8152 prochází tok Šatavy skrz lesy a nebo p i 
jejich okraji a proto se zde s revitalizací uvažuje pouze v omezeném rozsahu 
(inicializa ní prvky).  
Na základ  požadavk  investora, které byly vzneseny na po átku prací na 3. ásti 
studie, byl proveden koncep ní variantní návrh na revitalizaci v úseku od PP 

ísnotický les po PP Knížecí les. Variantní návrh uvažuje s možností revita izace 
odstavených historických ramen Šatavy v uvedeném úseku a jejich propojení se 
stávajícím bezejmenným PB p ítokem Šatavy. Návrh zejména stanovuje situa ní 
vymezení zájmového území a definuje požadavky na možné další rozpracování tohoto 
návrhu v rámci samostatné studie i studentské práce. Situa ní vymezení je patrné 
z p íloh B.4.1 a B.4.3.a. Požadavky na další rozpracování problematiky uvádí kapitola 
3.3.6. 
 
Parametry koryta stávajícího toku: 

 Za átek úseku –stani ení : km 5,088 (mezi profily 37 a 38); 
 Konec úseku–stani ení: km 7,727 (profil 57); 
 Délka 2639 m; 
 Podélný sklon 0,00077; 
 Kapacita koryta: <Q5; 
 Ší ka koryta: 11,5 m; 
 Ší ka ve dn : 1,5 m. 

 
Návrhové parametry toku po revitalizaci: 

 Nová délka úseku po úprav : 3048 m 
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 Podélný sklon 0,00067 
 Ší ka revitaliza ního pásu: cca 40 m 
 Kapacita kynety po bermu: cca Q30d ~Q60d (ší ka ve dn  cca 0,6 m) 
 Kapacita revitaliza ního pásu: cca Q10 
 Zahloubení revitaliza ního pásu: cca 0,75 m 
 Tvar pr to ného profilu – viz p ílohu B.4.5. 

 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska vymezení využití parcel se jedná o pozemky lesní a zem lské. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku jiných právnických osob, fyzických osob, obce a státu 
(správa Povodí Moravy, s.p. a L R). . ást okolních parcel je fyzických osob. 
 
Trasa revitaliza ního pásu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 
03.70 P eložky inženýrských sítí): 

 km Šatavy 5,957 elektrické vedení nadzemní VN EON – p edpokládá se, že 
vedení je v dostate né výšce, v míst  se nebudou vysazovat stromové porosty; 

 km Šatavy 7,691 kanalizace tlaková VAS - dle ústního sd lení starosty Žab ic se 
edpokládá p epojení vyúst ní od OV do Šatavy. 

 

3.3.5.6. SO 03.20.2 REVITALIZACE V KM 8,163 AŽ 8,924 
 
Hlavní parametry SO Revitaliza ní pás a koryto 

ibližná ší ka pásu: 40m 
Upravovaná délka toku: 761 m (dle sou asného stavu)  
Návrhová kapacita: Q5 až Q10 od Šatavy 
Podélný sklon: vodní 0,00051 

navrhovaný 0,00047 
 
Zájmový úsek toku byl v minulosti p eložen, nap ímen a zregulován na kapacitu cca Q2 
až Q5.  
Cílem navrhované revitalizace je zlepšení ekologického potenciálu intenzivn  
zem lsky využívané krajiny (polní pozemky a hospodá ský les). Cílem je také 
posílení p irozené reten ní kapacity území a obnova p irozené periodicity rozliv  
v území, v n mž nebude init škody na majetku. Dále by v budoucnu revitalizovaný pás 
mohl tvo it i úto išt  pro živo ichy a vytvo it p irozený biokoridor.  
Revitalizace se navrhuje na toku Šatava v úseku km 8,163 až 8,924 v podob  
rozší eného sníženého pásu toku. Jedná se prakticky o pr leh ší ky cca 40 m se 
st hovavou kynetou pom rn  malé kapacity (Q30d až  Q60d). Celková kapacita 
revitalizovaného pásu (po jeho zarostení vegetací) byla navržena mezi Q5 a  Q10. 
Krom  úpravy trasy Šatavy se dále navrhují i t  a mok ady. Revitaliza ní pás bude 
dopln n o výsadby autochtonních druh  rostlin, ke  a strom .  

i p íprav  revitalizace se p edpokládá zachování co nejv tší ásti stávajícího PB 
vegeta ního doprovodu, zejména vytipovaných vzrostlých strom , okolo nichž bude 
snížení terénu provedeno jeho citlivým modelováním. Bude vytvo ena sí  ostr vk  
zelen . V místech ponechání ostr vk  s vegetací se doporu uje rozší it revitalizovaný 
pás o ší ku ostr vku tak, aby nebyla výrazn  snižována kapacita revitaliza ního pásu.  
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V místech kolize navrhované trasy nového koryta s vegetací bude nutno provést 
lokáln  kácení d evin. 
Revitaliza ní pás se navrhuje kv li snadn jší realizaci p edevším mimo stávající trasu 
toku Šatavy (lokáln  k ížena), a to zejména na PB pozemcích. D vodem pro umíst ní 
revitalizace na PB byla i snaha nenarušit celistv  velkoplošn  obd lávané parcely na 
LB Šatavy. 
V míst  k ížení stávajícího hospodá ského mostu a jeho okolí jsou zachovány p ibližn  
stávající parametry koryta. 
Na dot ených pozemcích se lokální p edpokládá existence systému odvodn ní, 
v p ípad  kolize jeho ástí p i realizaci revitalizace se p edpokládá odstran ní ásti 
systému, p íp. jeho zaslepení – bude ešeno v rámci navazujících stup  projektové 
dokumentace. 
V rámci revitalizovaného menadrového pásu se navrhuje také soustava t ní. Jejich 
individuální tvarové ešení a hloubka bude p edm tem navazujících projektových 
stup . T ky budou ešeny tak, aby m ly r znorodý charakter (hloubku, tvar, 
sklonitost b eh , velikost atd.) a tím byl zajišt n vznik v tšího množství r znorodých 
a druhov  pestrých stanoviš . 
 
Parametry koryta stávajícího toku: 

 Za átek úseku –stani ení : km 8,163 (mezi profily 63 a 64); 
 Konec úseku–stani ení: km 8,924(nad profilem 68); 
 Délka 761 m; 
 Podélný sklon 0,00051; 
 Kapacita koryta: <Q5; 
 Ší ka koryta: 7,3 m; 
 Ší ka ve dn : 1,3 m. 

 
Návrhové parametry toku po revitalizaci: 

 Nová délka úseku po úprav : 834 m; 
 Podélný sklon 0,00047; 
 Ší ka revitaliza ního pásu: cca 40 m; 
 Kapacita kynety po bermu: cca Q30d ~Q60d (š ve dn  cca 0,6 m); 
 Kapacita revitaliza ního pásu: cca Q5 až Q10; 
 Zahloubení revitaliza ního pásu: cca 0,85 m; 
 Tvar pr to ného profilu – viz p ílohu B.4.5. 

 
Využití parcel dle ÚP Unkovic a Hrušovan u Brna: 
Z hlediska vymezení využití parcel jsou revitalizací dot eny pozemky zóny ochrany, 
zem lské prvovýroby a plochy pro revitalizace.  
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku jiných právnických osob, fyzických osob, obce a státu 
(správa PF R). ást okolních parcel je fyzických osob. 
 
Trasa revitaliza ního pásu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 
03.70 P eložky inženýrských sítí): 

 km Šatavy 8,393 vodovod VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo 
eložkou vodovodního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky. 
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3.3.5.7. SO 03.60.1 SNÍŽENÍ KOMUNIKACE II/416 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu a snížení nivelety komunikace 

ibližná délka sníž. pásu: 30 m 
Pot ebná dl. úpravy komunikace: 300 m 
Návrh. hloubka snížení: 1 m  
Stávající (navrhovaná) úrove  
komunikace: 

180,05 m n.m. (179,05 m n.m) 

 
Jak již bylo uvedeno v p edcházejících kapitolách, silnice II/416 tvo í p nou p ekážku 
bránící pozvolnému odtoku odleh ených povod ových pr tok  ze Svratky na níže 
položené zem lské a lesní pozemky. S ohledem na konfiguraci terénu, jenž se od 
Svratky uklání k Šatav  a obcím Žab ice a Unkovice, navíc komunikace inundované 
vody koncentruje práv  sm rem k zastav nému území. 
Z tohoto d vodu se navrhuje provést snížení komunikace II/416 v díl ím úseku. 
Snížení by bylo obdobného charakteru jako nap . v Hevlín  apod.  
Místo snížení komunikace bylo vybráno s ohledem na uspo ádání okolního terénu, 
který je svažitý k této lokalit  a situování snížení komunikace by proto nem lo blíže 
k Židlochovicím v tší význam.  
Cílem navrhovaného SO 03.60.1 je tedy usm rnit povod ové pr toky dále od obou 
obcí. To by mohlo pomoci snížit úrove  hladiny bezprost edn  u navrhovaných 
zemních hrází a ochranných betonových zídek a také by se mohla snížit hladina u 
Aquaparku Žab ice, s jehož p eléváním se p i pr chodu povod ových pr tok  nadále 
po ítá. Ochrana Aquaparku a více odsazená poloha hrází, nežli se navrhuje, by 
znamenala od íznutí cca 1/3 stávajícího inunda ního území, což by pravd podobn  
navýšilo ohrožení území níže po toku Svratky.  
Úsek navrhovaného snížení komunikace II/416 se nachází v k.ú. Nosislav a Žab ice ( . 
úseku 28).  
Snížení komunikace se navrhuje o cca 1 m, tj. na stávající úrove  terénu za 
komunikací (cca 179,05 m n.m.). Délka samotného snížení by m la init asi 30 m, 
vyvolává délka úpravy komunikace však iní  asi 300 m.  
Mimo vlastní úpravu nivelety komunikace je sou ástí SO 03.60.1 ješt  návrh lokální 
úpravy terénu bezprost edn  nad komunikací. Technicky se jedná o z ízení pr lehu, u 

jž se doporu uje jeho zatravn ní a nebo alespo  provád ní orby po vrstevnici 
s cílem omezit plošnou erozi p dy. Dále by bylo nutné provést p eložku plotu, p íp. jej 
zcela zrušit, na pozemcích pod silnicí II/416. Obecn  se provád ní oplocení v ešeném 
inunda ním území nedoporu uje. 
Byl rovn ž zvažován alternativní návrh inunda ního mostu na místo snížení nivelety 
komunikace, to však není možné vzhledem k výškovým pom m lokality. P i pr chodu 
povod ových pr tok  zájmovým územím nebude komunikace II/416 pr jezdná, jak 
z d vodu jejího uzav ení mobilním hrazením mezi Žab icemi a Unkovicemi, tak i kv li 
jejímu p elévání inundovanými vodami. 
 
Využití parcel dle ÚP Unkovic a Hrušovan u Brna: 
Na k.ú. Žab ic je SO 03.60.1 navrhován na plochách bez regulativ  a automobilové 
dopravy a na k.ú. Nosislav zasahuje do p dy velkoplošn  obd lávané. 
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Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku jiných státu (správa PF R nebo ÚZSVM) ale také 
jiných právnických osob (pravd podobn  Statek Žab ice).  
 
SO 03.60.1 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 03.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 komunika ní sít  (se známou polohou) - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s uložením 
do v tší hloubky; 

 komunika ní sít  (s neznámou polohou) - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s uložením 
do v tší hloubky. 

 

3.3.5.8. SO 03.60.2 SNÍŽENÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE 
 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu a snížení nivelety komunikace 

ibližná délka sníž. pásu: 30 m 
Pot ebná dl. úpravy komunikace: 160 m 
Návrh. hloubka snížení: 0,9 m  
Stávající (navrhovaná) úrove  
komunikace: 

179,40m n.m. (178,50 m n.m) 

 
Stejn  jako silnice II/416 tvo í p nou p ekážku bránící pozvolnému odtoku 
odleh ených povod ových pr tok  ze Svratky i následující obslužná (ú elová) 
komunikace. P i realizaci snížení silnice II/416 je tedy nutno provést úpravu nivelety i 
na ú elové komunikaci. 
Cílem navrhovaného SO 03.60.2 je rovn ž usm rnit povod ové pr toky dále od obou 
obcí.  
Úsek navrhovaného snížení ú elové komunikace II/416 se nachází v k.ú. Nosislav.  
Snížení komunikace se navrhuje o cca 0,9 m, tj. na stávající úrove  terénu za 
komunikací (cca 178,50 m. n.m). Délka samotného snížení by m la init asi 30 m, 
vyvolává délka úpravy komunikace však iní  asi 160 m.  
Mimo vlastní úpravu nivelety komunikace je sou ástí SO 03.60.2 ješt  návrh lokální 
úpravy terénu bezprost edn  nad komunikací. Technicky se jedná o z ízení pr lehu, u 

jž se doporu uje jeho zatravn ní a nebo alespo  provád ní orby po vrstevnici 
s cílem omezit plošnou erozi p dy. Dále by bylo nutné provést p eložku plotu na 

ilehlých pozemcích, p íp. jej zcela zrušit. Obecn  se provád ní oplocení v ešeném 
inunda ním území nedoporu uje. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
SO 03.60.2 je navrhován na plochách p dy velkoplošn  obd lávané (k.ú. Nosislav). 
zasahuje do p dy velkoplošn  obd lávané. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v  jiné právnické osoby (pravd podobn  Statek Žab ice).  
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3.3.5.9. SO 03.70 ELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
V rámci SOp 03 je dot ena ada inženýrských sítí, které jsou popsány níže. 
SO 03.10.1 Ochranná hráz, km 0,000 – 1,147 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

 km 0,269 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou 
nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky; 

 km 0,269 až 0,727 kanalizace tlaková VAS – soub h s manipula ním pruhem; 
 km 0,570 až 0,601 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést 

chráni kou nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do 
tší hloubky; 

 km 0,770 – 0,775 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do 

tší hloubky; 
 km 0,619 až 0,963 elektrické vedení nadzemní VN EON - soub h 

s manipula ním pruhem; 
 km 0,963 elektrické vedení nadzemní VN EON – k ížení s elektrickým vedením, 

edpokládá se, že vedení je v dostate né výšce. V p ípad  že nebude, musí se 
eložit; 

 km 1,027 až 1,032 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do 

tší hloubky; 
 km 1,064 elektrické vedení nadzemní VN EON - k ížení s elektrickým vedením, 

edpokládá se, že vedení je v dostate né výšce. V p ípad  že nebude, musí se 
eložit; 

 km 1,064 kanalizace tlaková VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou 
nebo p eložkou kanaliza ního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

 km 1,137 až 1,147 kanalizace tlaková VAS – k ížení a soub h s hrází, p eložka 
kanalizace v jiné trase. 

SO 03.10.2 Ochranná betonová ze , km 1,147 – 1,187 je v kolizi s t mito inženýrskými 
sít mi: 

 km 1,151 komunika ní sít  (s neznámou polohou) - k ížení se p edpokládá 
provést chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s 
uložením do v tší hloubky; 

 km 1,147 až 1,176 kanalizace tlaková VAS – k ížení a soub h s hrází, p eložka 
kanalizace v jiné trase; 

 km 1,167 komunika ní sít  (se známou polohou) – zásah do manipula ního 
pruhu, p edpokládá provést chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve 
stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

SO 03.10.3 Ochranná hráz v km 1,187 - 2,217 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 
 km 1,196 komunika ní sít  (se známou polohou) - k ížení se p edpokládá provést 

chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s uložením 
do v tší hloubky; 

 km 1,203 komunika ní sít  (s neznámou polohou) - k ížení se p edpokládá 
provést chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s 
uložením do v tší hloubky; 

 km 1,187 – 1,292 kanalizace tlaková VAS – soub h s manipula ním pruhem, 
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kanalizace bude p eložena v nižším úseku; 
 km 1,187 – 1,289 komunika ní sít  (s neznámou polohou) – soub h 

s manipula ním pruhem, bez p eložky; 
 km 1,298 až 1,308 plynovod NTL RWE – v manipula ním pruhu, nep edpokládá 

se p eložka, protože se potrubí nachází v silnici, v tomto úseku se bude 
komunikace navyšovat; 

 km 1,971 vodovod VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo 
eložkou vodovodního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky; 

 km 2,181 komunika ní sít  (se známou polohou) – zásah do manipula ního 
pruhu, bez p eložky; 

 km 2,186 vodovod VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo 
eložkou vodovodního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

SO 03.10.4 Betonová ze  u OV v km 0,000 – 0,273 je v kolizi s t mito inženýrskými 
sít mi: 

 km 0,005 vodovod VAS - k ížení se p epokládá ešit chráni kou; 
 km 0,229 kanalizace gravita ní VAS - k ížení se p epokládá ešit chráni kou. 

SO 03.20.1 Revitalizace v km 5,088 až 7,727 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 
 km Šatavy 5,957 elektrické vedení nadzemní VN EON – p edpokládá se, že 

vedení je v dostate né výšce, v míst  se nebudou vysazovat stromové porosty; 
 km Šatavy 7,691 kanalizace tlaková VAS - dle ústního sd lení starosty Žab ic se 

edpokládá p epojení vyúst ní od OV do Šatavy. 
SO 03.20.2 Revitalizace v km 8,163 až 8,924 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 

 km Šatavy 8,393 vodovod VAS - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo 
eložkou vodovodního adu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky. 

SO 03.60.1 Snížení komunikace II/416 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 
 komunika ní sít  (se známou polohou) - k ížení se p edpokládá provést 

chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s uložením 
do v tší hloubky; 

 komunika ní sít  (s neznámou polohou) - k ížení se p edpokládá provést 
chráni kou nebo p eložkou komunika ního kabelu ve stávající trase s uložením 
do v tší hloubky. 

V navazujících stupních dokumentace m že dojít k up esn ní jejich vý tu. 
 

3.3.6. KONCEP NÍ EŠENÍ REVITALIZACE ODSTAVENÝCH RAMEN ŠATAVY 

V souladu s požadavky investora byl zpracován konceptní návrh ešení revitalizace 
odstavených ramen Šatavy v prostoru mezi PP P ísnotický až PP Knížecí les.  
Konceptní návrh zejména vymezuje obvod zájmového území (viz p ílohy B.4.1 
a B.4.3.a) a definuje požadavky a problémy k rozpracování a prov ení nap . v rámci 
jiné studie i diplomové práce apod. 
 
Jak je patrné z obr. 01 níže, v zájmovém území se v minulosti nacházela propojená sí  
meandrujících koryt, z nichž se jedno p ibližovalo k obci P ísnotice. Jeho trasa se 
vinula skrz plochy lesních porost . Dochovaly se zbytky les  v podob  dnešních PP 

ísnotický les a Knížecí les. P i úprav  odtokových pom , která byla v minulosti 
realizována, byla sí  tok  zjednodušena a meandrující Šatava byla nap ímena. Bylo 
zrušeno koryto potoka propojující Šatavu s jejím PB p ítokem, který vede podél 

ísnotic sm rem ke Knížecímu lesu (viz níže obr. 02).  
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Poz statky koryta jsou v území nicmén  doposud patrné, pozemky v okolí bývalého 
pot ku jsou podmá ené, na leteckých snímcích lze nalézt poz statky t ní (viz p ílohu 
B.4.1)  
Navrhuje se prov ení možnosti obnovy historických ramen toku a t ní podél 

ísnotického lesa. Situa ní vymezení je z ejmé z obr. 02 a p íloh B.4.1 a B.4.3. Návrh 
bude zahrnovat úpravy vedoucí k obnov  historikécho vinutí koryta, p ilehlých t ní a 
vegeta ního doprovodu. 
Podkladem pro rozpracování konceptního návrhu m že být mj. katastrální mapa. 
Hranice katastrálního území totiž kopíruje trasu historického vinutí toku. Návrh by m l 
být uzp soben stávajícím pom m lokality (výsledk m z poch zky) a nem l by 
výrazn  zasahovat do chrán ného území PP P ísnotický les. 
Trasa obnoveného koryta by m la navázat na stávající PB p ítok Šatavy, jenž se od 
minulosti dochoval p ibl. v historické trase. U PB p ítoku by rovn ž m la být provedena 
obhlídka toku a v p ípad , že není p írodního charakteru, by m ly být navrhnuty možné 
úpravy a revitalizace, avšak s d razem na zachování míry PPO obce P ísnotice. 
 
V navazující studii by m lo být ešeno zejména:  

 Možné slou ení zám  na revitalizaci koryta Šatavy (SO 03.20.1) a na obnovu 
jejích odstavených ramen mezi P ísnotickým lesem a stávajícím PB p ítokem 
Šatavy (tekoucím podél P ísnotic ke Knížecímu lesu); 

 Prov ení výškového ešení návrhu (podélný sklon obnoveného koryta) a dalších 
parametr  koryta (zejm. vhodn  zvolená kapacita); 

 Zajišt ní minimáln  stávající míry PPO obce P ísnotice p i obnov  odstavených 
ramen (vylou ení i omezení natékání povod ových pr tok  ze Šatavy do 
bezejménného PB p ítoku, resp. prov ení jeho kapacity); 

 Návrh t ní p iléhajících k obnovenému korytu,a to s ohledem na vznik vhodných 
stanovištních pom  živo ich  a biotop  chrán ných v p ilehlém PP P ísnotický 
les; 

 Návrh pásu vhodné izola ní zelen  a vegeta ního doprovodu podél obnoveného 
toku, aby bylo zamezeno jeho eutrofizaci vlivem splach  z p ilehlých zem lsky 
využívaných pozemk . 
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Obr. 01 – Historické vinutí Šatavy u P ísnotic (zájmové území vyzna eno even ) 
                (zdroj www.mapy.cz) 
 

 
Obr. 02 – Stávající vedení tok  v zájmovém území ( even  vyzna eno území s návrhem na 
                revitalizaci a obnovu historických ramen toku) 
                (zdroj www.mapy.cz) 
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3.3.7. VYHODNOCENÍ VLIV  NA LESNÍ POROSTY 

Na základ  výsledk  z projednání byla ást návrh  SOp 03 provedena variantn . 
Konkrétn  byla situa  vymezena plocha pro znovuzapojení odstavených historických 
ramen Šatavy v lokalit  P ísnotického až Knížecího lesa (viz kapitolu výše). V rámci 
tohoto návrhu se neuvažuje s kácením souvislých lesních porost . 
V rámci SOp 03 jsou to však obecn  plochy revitalizace, tj. realizace sníženého 
meandrového pásu s vinoucí se málokapacitní kynetou, jež tvo í hlavní podíl vým r 
souvislých lesních porost  ur ených ke kácení. Dále jsou kácením dot eny v menší 
mí e i porosty v trase navrhovaných ochranných hrází. 
Základní návrh znamená dot ení souvislých lesních porost  o celkové vým e ~5,3 ha, 
z toho asi 70% tvo í plochy kácení ve spodní ásti revitalizace mezi P ísnotickým a 
Knížecím lesem. Je t eba uvést, že v lese se uvažuje s rrealizací revitalizovaného 
meandrového pásu pouze v omezeném rozsahu (inicializa ní prvky). Proto jsou plochy 
kácení lesních porost  mezi P ísnotickým a Knížecích lesem poníženy na cca ¼. (na 
místo 3,8 ha pouze cca 0,95 ha). 
Pro p ehled je dále uvedeno p ibližné vy íslení vým r kácení pro jednotlivé SO: 
SO 03.20.1 Revitalizace toku 1,95 ha (z toho 0,95 ha P ísnotický a Knížecí les) 
SO 03.10.1 Ochranná hráz 0,5 ha  
Celkem     5,3 ha 
 

3.3.8. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ, POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení 03 sestává z technických liniových prvk  PPO a také z prvk  
revitaliza ních. Cílem opat ení je tedy jak zvýšení stupn  PPO zastav ného území 
obcí, tak i zlepšení ekologického potenciálu krajiny a posílení reten ní kapacity nivy. 
V p ípad  realizace opat ení se p edpokládá, že revitalizovaný meandrový pás by byl 
prakticky bezúdržbový, v p ípad  extrémního nár stu vegetace, který by mohl 
negativn  ovlivnit odtokové pom ry by byla provád na pro ízka vegetace. 
V okolí navrhovaných snížení komunikací se doporu uje p evést ást pozemk  na 
lu ní hospodá ství, v p ípad  ponechání využití této ásti parcel jako ornou p du se 
doporu uje orba po vrstevnici pro zmírn ní projev  plošné eroze. 
Vzhledem k tomu, že se nenavrhují úpravy u obce Hrušovany u Brna, navrhuje se 
provést prohrábku koryta Šatavy v úseku od rybníku Šejba po revitalizaci Šatavy v km 
8,924. V sou asné dob  je koryto zanesené a prohrábka by pomohla odtoku vod 
Šatavy. 
Na základ  požadavk  investora studie se navrhuje, aby po dokon ení ohrázování 
obcí Unkovice a Žab ice realizovaná PPO p ipadla do správy a majetku t chto obcí. 
Povod ové komise obcí dokáží rychleji reagovat na místní ohrožení. Navrhuje se, aby 
sou ástí dodávky stavby byly i strojní za ízení ( erpadla), která budou sloužit pro 
erpání zahrázových vod z reten ních prostor  v p ípad  jejich napln ní. Tyto prvky 

budou sou ástí majetku obcí nebo místního záchranného hasi ského sboru. Obce 
budou samy manipulovat s ovladatelnými prvky hráze (hrazené propusti) dob  
ohrožení povodní. 

edchozí odstavec platí i pro hráz u OV pro Hrušovany u Brna. 
Investor požaduje samo inné fungování hrází, proto se navrhují zp tné klapky. 
Výjimkou je reten ní nádrž u Unkovic a stavidlový uzáv r. 
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3.4 SOP 04   NOSISLAV 

3.4.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 04 se zabývá potenciální úpravou odtokových pom  a 
zlepšení stávající hydromorfologie toku Svratky v úsecích nad a pod zástavbou 

styse Nosislav.  
Nad m stysem Nosislav se nachází jedna z nejcenn jších ástí toku – PR Nosislavská 
záto ina. Bezprost edn  nad ní za íná PB ohrázování toku, které tém  souvisle 
pokra uje až k VD Nové Mlýny. V sou asné dob  je p ípadný další vývoj ekologicky 
cenného úseku toku omezen.  
Návrhy SOp 04 se zabývají potenciální možnou úpravou trasy hrází (jejich odsunutí), 
která by vedla k zlepšení ekologické funkce vodního toku a ní nivy zárove  by 
zachovala míru PPO dot ených obcí, p íp. ji zlepšila. SOp 04 eší také možnosti 
áste ného obnovení p irozené reten ní kapacity nivy v nezastav ných územích. 

Navrhovaná opat ení zasahují na tato katastrální území: 
 Nosislav; 
 Velké N ice. 

 

3.4.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o informace k 
hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly pot ebné pro návrh SOp 04. Jedná se o m-denní a   
n-leté pr toky Svratky v profilu jez Uher ice: 

 Q1 = 117,0 m3/s; 
 Q2 = 153,9 m3/s; 
 Q5 = 206,4 m3/s; 
 Q20 = 292,0 m3/s; 
 Q100 = 352,3 m3/s. 

 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. Zásadními pro návrh byly p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území 
(p vodní vedení tras tok  apod.).  
 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavovým území [82], výsledky studií záplavového území Svratky 
[03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie proveditelnosti 
[16], návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] zpracovatel 
matematického výpo tového modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
 
Zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly výsledky projednání se 
starosty dot ených obcí. Ta prob hla dne 6.6.2012 (Nosislav), resp. 13.6.2012 (Velké 
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ice). Kompletní získané informace je možné shlédnout v p íloze G první ásti 
studie [17]. Dále uvádíme pouze stru ný souhrn získaných poznatk : 
 

 M stys Nosislav nemá doposud zpracované KPÚ, ale po ítá s jejich p ípravou. 
Ve Velkých N icích již KPÚ byly zahájeny v roce 2011. 

 P i povodních dochází pouze k zatáp ní sklep , obec vidí problém i v kapacit  
mostu v Nosislavi. 

 M stys Nosislav p ipravoval samostatn  reten ní nádrže na LB p ítoku Svratky – 
ást z nich nerealizovaných (mimo zájmové území SP Svratka II). 

 Starosta Nosislavi upozornil, že na PB Svratky obec plánuje rozší ení sportoviš  
(pozn.: v návrzích bylo dále zohledn no dle ÚP). 

 M stys Nosislav o ekává zachování sou asného stavu PPO, požaduje ob asné 
pro išt ní koryta Svratky pro ízky vegetace a dále vypo ádání majetkových 
vztah  u meandr  PR Nosislavská záto ina a také pro išt ní odvod ovacích 

íkop  a koryta Šatavy. 
 M stys Velké N ice upozornil na p ípravu projektu revitalizace (t , mok ady 

a rybníky) v lokalit  Proda  (Broda ), kterou p ipravuje s VH Atelierem. 
i povodních dochází k prokopání stávající PB lesní hrázky u meandr  Velké N ice 

za ú elem odleh ení povod ových vod do les . Na LB došlo v roce 2006 k zp tnému 
zaplavení prostoru za LB hrází vlivem jejího porušení rozoráním.  

 M stys Nosislav má problémy se zaplavováním lokality Mojžíš. 
 

ležitým podkladem pro zpracování návrh  byly také požadavky investora vyjád ené 
v rámci pracovních konzultací a projednání v pr hu prací. Záznamy z nich jsou 
doloženy v dokladové ásti (p íloha F  2. ásti studie proveditelnosti). 
Návrhové parametry technických prvk  protipovod ové ochrany vychází ze 
sou asného stavu a míry PPO. 
Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.4.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází p evážen  v extravilánu m stys  Nosislav a Velké 
ice, resp. na hranici jejich intravilán .  

ešený úsek je shora vymezen PR Nosislavská záto ina (cca km 23,81) a kon í 
v hospodá ských lesích navazujících na ovocné sady nad obcí Velké N ice, 

ibližn  v km 21,40.  
Zástavba Nosislavi se nachází na levém b ehu Svratky, na pravém b ehu jsou 
situovány hospodá ské budovy a sportovišt  a rovn ž návrhové plochy výroby a 
sportu, které vymezuje ÚP obce. Pravob ežní niva má intenzívní zem lské využití – 
pole a ovocné sady. Za átek a konec zájmového území je se využívá pro lesní 
hospodá ství. 
Nad Nosislaví se nachází jedna z nejcenn jších ástí toku – PR Nosislavská záto ina. 
Bezprost edn  nad ní za íná PB ohrázování toku. Hráz se zavazuje do terénu nad 
meandry Nosislavské záto iny. Odsud vede dol  podél toku až po jez Uher ice a 
pouze lokáln  je p erušena komunikacemi. Ohrázování chrání hospodá ské a jiné 
stavební objekty a cennou zem lskou kulturu.  
Levý b eh je ohrázován pouze ve spodní ásti zájmového území (cca od km 22,35 
níže sm rem k Velkým N icím). 
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V území eku k íží 2 mosty – první z nich, hospodá ský most Nosislav (~ km 23,735), 
se nachází v centru m stysu. Druhým je ocelový hospodá ský most Velké N ice 
(~ km 22,767), který zajiš uje p ístup do prostoru a k zázemí sad . Mosty jsou 
udržované v uspokojivém stavu, nicmén  výhledov  lze uvažovat s nutností jejich 
opravy i rekonstrukce. 
 

ný profil p echází z p irozeného tvaru koryta (misky až jednoduchého lichob žníku) 
na složený lichob žník s pravostrannou bermou, ta ve sm ru k hospodá skému mostu 
Nosislav pozvolna mizí a pr to ný PF nabývá tvaru jednoduchého lichob žníku.  
Od mostu níže op t nabývá tvaru složeného lichob žníka s pravostrannou bermou 
prom nné ší ky (cca 7-12m ší ky). Bezprost edn  u hospodá skému mostu Velké 

ice berma mizí a op t následuje jednoduché lichob žníkové koryto.  
Za mostem se koryto navrací do tvaru složeného lichob žníka, který nejprve sestává 
z kynety a levob ežní bermy. Ta se postupn  vytrácí a na místo ní vzniká pravostranná 
berma prom nné ší ky (cca 7-20m ší ky).  
Kapacita koryta byla prov ována na základ  p ných profil  získaných od investora 
Studie. Do Q1 se voda drží v kynet , k zaplavování berem dochází cca p i Q2. Celkov  
koryto p evádí v sou asné dob  odleh ené pr toky až do Q100 s tím, že p i Q5 dochází 
k lokálnímu vyb ežování pr tok  na LB nad i pod Nosislaví a p i Q20 a  Q100 se 

edpokládá pomístní vyb ežování i na pravém b ehu (v horní ásti zájmového území, 
pod PR Nosislavská záto ina). 
Terén je sklonitý od ohrázované Svratky sm rem do pravob ežní nivy a k Šatav . P i 
povodních dochází k rozliv m do hospodá ských les  a do ovocných sad  i ve sm ru 
od Šatavy a PB inundace (odleh ené pr toky od Vojkovic a OV Židlochovice). 
K zaplavování nemovitostí v Nosislavi p i povodních nedochází. Dle podklad  od 
investora [82] by však p i dosažení Q100 m ly být zaplaveny hospodá ské objekty a 
sportovišt  na PB. 
Koruna hráze je v i okolnímu terénu nasazená o v rozp tí od ~ 0,7 až 2,4 m. 
 

3.4.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ A VÝVOJ KONCEPCE 

Jak bylo popsáno výše, v horní ásti ešeného úseku se nachází environmentáln  
cenný úsek toku Svratky, jenž byl vyhlášen jako p írodní rezervace (Nosislavská 
záto ina). Na n j navazuje regulované koryto toku s pomístním opevn ním bránícím 
dalšímu p irozenému vývoji meandrujícího toku. Pravob ežní hráz chrání p evážn  
zem lské parcely (ovocné sady a pole) a n kolik hospodá ských budov a 
sportovišt . 
Na základ  požadavk  investora (viz záznamy z konzultace dne 16. 7. 2012 a 
z jednání dne 15. 8. 2012) byla variantn  posuzována možnost zrušení stávajících 
hrází a tím úplného zp tného propojení toku Svratky s nivou, p íp. úpravy trasování 
hrází.  
Možnost úplného odstran ní stávajících hrází byla zavrhnuta, jelikož se kapacita 
kynety pohybuje pouze okolo cca Q1 (což dle výsledk  z hydromorfologické analýzy 
[13] odpovídá p ibližné p vodní kapacit  neupraveného toku Svratky). K vyb ežování 
by tak docházelo neúm rn asto a znemožnilo by to stávající využití pozemk . Terén 
se navíc odklání od PB hráze Svratky sm rem do nivy a p i každém v tším nežli 
jednoletém pr toku by proto docházelo k zatáp ní PB nivy a infrastruktury od Nosislavi 
až pod Uher ice. Pokud by m la být zachována ochrana hospodá ských budov, 
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sportoviš  a návrhových ploch u mostu Nosislav, vedlo by toto ešení k návrhu 
prstencového ohrázování této oblasti a návrhu nové hráze v délce až 1000 m. 
Dle zadání bylo další posuzovanou alternativou odstran ní hrází a vytvo ení menší 
bermy odkopem terénu po vzdušnou patu hráze. Tato varianta by byla výhodná 
z d vodu minimalizace zábor  parcel sousedících s tokem. Varianta se však rovn ž 
neukázala jako realizovatelná, koryto by nep evedlo v tší pr toky nežli ~Q2. To by, 
stejn  jako p edchozí varianta, znamenalo neúm rn asté vyb ežování a ohrožení 
stávajícího využití pozemk . 
Byly proto u in ny záv ry, že je bu to možné ponechat tento úsek v sou asné 
podob , tj. bez možnosti dalšího výrazn jšího vývinu trasy kynety, a nebo lze zrušit 
stávající hráze a nahradit je novými odsazenými. V druhém p ípad  by však bylo nutné 
odsunout novou hráz do vzdálenosti, která by umož ovala p irozený vývin toku. 
Z hydromorfologické analýzy a analogu Nosislavských meandr  byla tato vzdálenost 
stanovena na min. 50 m. Nový meandrový pás toku by pak inil 100-110 m. 
Investor na jednání dne 15. 8. 2012 rozhodl, že má být dále sledována varianta 
s odsazením hrázových prvk . Na základ  tohoto byly vytipovány 2 oblasti, na kterých 
bylo navrženo odsunutí stávajících hrází.  
První oblast se nachází mezi Nosislavskou záto inou a hospodá ským mostem 
Nosislav. 
Druhá je za íná v te  oblouku stávající hráze, asi 300 m pod hospodá ským mostem 
Nosislav, a kon í v Horním lese nad Velkými N icemi, op t v te  oblouku 
stávající hráze. 
V každé z  oblastí se navrhuje skupina stavebních objekt  zahrnující snížení terénu 
v prostoru budoucí bermy, realizaci spícího opevn ní v berm , zbudování nové 
odsazené hráze, odstran ní stávající hráze a inicializa ní zásahy v koryt . Skupiny 
uvedených SO jsou dopln ny o nutné p eložky a k ížení stávajících inženýrských sítí, 
odstran ní budovy a úpravu komunikace. V rámci lesních pozemk  a PR Nosislavská 
záto ina se zásahy do kynety neuvažují. 
Na základ  výsledk  z projednávání zám ru bylo v rámci 3. ásti studie koncep  
dopracováno variantní ešení návrhu odsazení ochranné hráze ve spodní ásti 
zájmového území tak, aby byly minimalizovány zásahy do ovocných sad . Návrh je 
ozna en jako varianta 2 a po ítá s áste ným p eložením trasy meandrového pásu do 
levého b ehu. Dále byly vyhodnoceny vlivy údržby koryta a meandrového pásu na 
úrove  hladin ve Svratce. Byly také dopln ny návrhy na zkapacitn ní a rekonstrukci 
obou most  jakožto potenciální investice v dlouhodobém horizontu.  
 

edpokládá se tento postup realizace skupin SO:  
Nejprve budou provedeny p eložky sítí a odkopávky budoucích snížených berem, 
výkopy a realizace spícího opevn ní. Materiál bude t ízen a jeho vhodná ást bude 
použita do násyp  nové zemní hráze, která bude realizována v dalším kroku. 
Následovat bude odstran ní stávajících hrází. Nakonec budou provedeny odstran ní 
stávajících hrází a objekt . V p ípad  realizace obou revitalizovaných úsek  se 
doporu uje nejprve provést horní, kratší úpravu vedení hráze s tím, že pot ebný 
materiál by mohl být získáván i z budoucí bermy spodního úseku. Po odstran ní 
stávající horní hráze by materiál z ní naopak mohl být použit ve spodním ešeném 
úseku. P i dalším sledování varianty 2 odsazení spodní ásti hráze (SO 04.10.2, 
SO 04.20.2) by bylo možné postup ješt  upravit, postupovat proti toku a realizovat 
postupn  jednotlivé ásti odsazení. Bylo by nutné uvažovat s v tšími p ebytky 
materiálu nežli v základní variant  (1). 
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Navržená opat ení mají za cíl obnovit p irozenou periodicitu rozliv  v širší niv  a 
také p írod  blízkou morfologii ního koryta, strukturu ní a nivní vegetace, 
jakož i zlepšit vazbu ního koryta na ekosystém nivy. Opat eními by m lo být 
dosaženo navýšení biodiverzity a dynamiky ních biotop .  
Základním aspektem pro návrh opat ení však byla pot eba zachování stávající 
míry protipovod ové ochrany obou dot ených obcí.  
 
Dále se v rámci ešeného úseku doporu uje provést majetkové vypo ádání 
vytipované ásti parcel v okolí PR Nosislavská záto ina. Zde lze v budoucnosti 

edpokládat vývin meandr  i sm rem k levému b ehu.  
 
Reten ní nádrž, kterou p ipravoval m stys Nosislav, je mimo zájmové území. Její 
realizace by však mohla napomoci úprav  odtokových pom  z p ilehlých 
levostranných svah , v . splach  a chodu splavenin. 
 
 

3.4.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ  

Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty: 
 

 SO 04.10.1 Odsazená hráz, km 24,420 - 25,120; 
 SO 04.10.2 Odsazená hráz, km 21,405 - km 23,810; 
 SO 04.20.1 Inicializa ní zásahy, km 24,420 - 25,000; 
 SO 04.20.2 Inicializa ní zásahy, km 21,755 - km 23,810; 
 SO 04.40.1 Úpravy rozší ené bermy, km 24,375 - 25,000; 
 SO 04.40.2 Úpravy rozší ené bermy, km 21,755 - km 23,810; 
 SO 04.60.1 Úprava nivelety a opevn ní komunikace, km 22,754; 
 SO 04.60.2 Rekonstrukce hospodá ského mostu, km 22,767; 
 SO 04.60.3 Rekonstrukce hospodá ského mostu, km 24,084; 
 SO 04.70 eložky inženýrských sítí; 
 SO 04.80.1 Odstran ní stávající hráze, km 24,375 - 25,120; 
 SO 04.80.2 Odstran ní stávající hráze, km 21,405 - km 23,810; 
 SO 04.80.3 emíst ní erpací stanice, km 22,765 
 SO 04.80.4 Úpravy technického za ízení sad . 

 
Podrobné len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání SOp, 
sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
Podrobn jší popis uvedených SO je uveden v následujících kapitolách. 
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3.4.5.1. SO 04.10.1 ODSAZENÁ HRÁZ, KM 24,375 - 25,120  
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 2,5 m (v . p evýšení) 
Délka: ~690 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  
 
Ší ka v korun  

1:4 vzdušní líc 
1:5 návodní líc 
3,5m 

 
V rámci skupiny SO 04.10.1, 04.20.1, 04.40.1 a 04.80.1 se navrhuje odsadit PB 
ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je vytvo it 
dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další vývin 
environmentáln  cenného úseku toku – PR Nosislavská záto ina. 
SO 04.10.1 zahrnuje návrh nové odsazené zemní hráze. Celková délka úseku nové 
hráze iní 690 m. Výška nové hráze nad terénem byla stanovena na základ  výsledk  
z modelového výpo tu návrhového stavu, a to v rozp tí do max. 2,5 m výšky. Zna ná 
výška hrází vychází z p edpokládané míry meandrování toku a zarostení snížených 
berem bujnou vegetací. 
Trasa hráze byla stanovena tak, aby neomezovala rozvojové plochy obce a také 
s ohledem na blízkou p nou p ekážku – most Nosislav. Jeho rekonstrukce a 
zkapacitn ní se navrhuje jako investice v dlouhobém horizontu jako samostatný 
stavební objekt (SO 04.60.3). 
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  p edb žného IGP, 
stejn  jako p esn jší návrh spícího opevn ní. U spícího opevn ní jakož i u založení 
hráze je nutné zohlednit potenciální riziko vzniku pr sakové cesty. 
Technicky se hráz navrhuje se sklonem návodního líce 1: 2,5 a vzdušného líce 1: 2. 
K hrázi se navrhuje provést p ísypy, které by uvedené sklony ješt  zmírnily – na 
vzdušné stran  se p ísyp navrhuje ve sklonu 1:4 a na návodním líci 1:5. D vodem je 
snazší údržba hrází (spíše val ). Výškové p echody mezi stávající a novou hrází jakož 
i mezi novými a p vodními sklony svah  budou provedeny pozvoln . 
Ší ka koruny se na základ  požadavku investora navrhuje 3,5 m. Koruna bude 
zpevn ná, aby umožnila pr jezd obsluze VD. Dále se po ítá se z ízením 
manipula ního pruhu š. 3,0 m pro správu hráze. 
Tvarové ešení hráze je patrné ze vzorových p ných ez  (p íloha B.5.4). P evýšení 
hráze v i návrhovému (Q100) iní 0,5 m. 
Z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že úrove  hladiny p i Q100, na kterou by 
s p evýšením 0,5 m m la být vybudována odsunutá pravob ežní hráz okolo 
meandrového pásu v km 24,85499 až 24,443, je 181,03 m.n.m. na za átku a 
180,71 m.n.m. v dolní ásti.  
 
Pro odvedení zahrázových vod nebylo nutné navrhovat soustavu p íkop  a dalších 
odvod ovacích prvk , nebo  se terén svažuje od hrází sm rem do nivy a nem lo by 
proto docházet k vzniku bezodtokých zón. 
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Využití parcel dle ÚP: 
Pozemky za PB hrází, pod Nosislavskou záto inou a p iléhajícími lesy, jsou v územním 
plánu vedené jako stávající plochy velkoplošn  obd lávané. Vlastní hráz je vedena 
jako plocha krajinné zelen . 
Trasa hráze byla navržena tak, aby nekolidovala s návrhovými plochami obce. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky za PB hrází, pod Nosislavskou záto inou a p iléhajícími lesy, jsou 
zem lsky obd lávanou p dou. Podle LPIS jsou vedené jako orná p da a uživatelem 

dního bloku je akciová spole nost ZEMOS. Zem lské plochy mezi hrází a tokem a 
také na vzdušné stran  hráze jsou však p evážn  v majetku oprávn ných fyzických 
osob, obce a áste  také R (správa PF R, p íp. ÚZSVM). Pozemky pod stávající 
hrází jsou v majetku R (správa PF R, p íp. ÚZSVM) a áste  i obce. 
 
Trasa hráze není v kolizi s  inženýrskými sít mi. Na jejím po átku dochází ke k ížení 
hráze s elektrickým vedením VN. V p ípad  pot eby je možné posunout zavázání nové 
hráze do stávající výše proti toku dovnit  obvodu stavby.  
 

3.4.5.2. SO 04.10.2 ODSAZENÁ HRÁZ, KM 21,405 - KM 23,810 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 3,05 m (v . p evýšení) 
Délka: ~2319 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  
 

1:4 vzdušní líc 
1:5 návodní líc 

Ší ka v korun  3,5m 
 
V rámci skupiny SO 04.10.2, 04.20.2, 04.40.2, 04.60.1, 04.80.2 a 04.80.3 se navrhuje 
odsadit PB ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je 
vytvo it dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další 
vývin toku v jinak hospodá sky intenzivn  využívané krajin . Citované SO byly 
navrženy variantn  (jejich varianta 2 byla dopln na v rámci 3. ásti studie). Základní 
ešení (varianta 1) po ítá s kompletním ešením odsazením hrází na pravém b ehu a 

zasahuje tedy více do p ilehlých ovocných sad . Varianta 2 p esouvá spodní ást 
odsazení hráze a dalších souvisejících úprav na levý b eh. Znamená to menší zásah 
do ovocných sad  a v tší zábor do orné p dy.  
SO 04.10.2 zahrnuje návrh nové odsazené zemní hráze. Celková délka úseku nové 
hráze iní ve variant  1 asi 2319 m. Výška nové hráze nad terénem byla stanovena na 
základ  výsledk  z modelového výpo tu návrhového stavu, a to v rozp tí do max. 
3,05 m výšky. Zna ná výška hrází vychází z p edpokládané míry meandrování toku a 
zarostení snížených berem bujnou vegetací. 
Trasa hráze v obou variantách byla navržena s d razem na minimalizaci zásah  do 
lesních pozemk . Ve spodní ásti je hráz vedena podél stávajících lesních cest a 
v soub hu se vzdušným vedením VN. Odsazením hráze však nutn  musí dojít 
k zásah m do ovocných sad .  
Ve variant  2 se zkracuje PB odsazení hráze o cca 1100 m, rovn ž nedochází 
k zásahu do lesních porost . Naopak se navrhuje LB odsazení hráze v délce asi 
640 m. V horní ásti se navrhuje zavázání do svahu rostlého terénu, ve spodní ásti na 
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stávající LB ochrannou hráz. Ší ka rozší eného menadrového pásu je pro varianty 1 a 
2 totožná. Varianta 2 trasy hráze je p esunuta do levého b ehu pod hospodá ským 
mostem Velké N ice, na nám se s p eložením meandrového pásu do levého b ehu 
neuvažuje z d vodu uklon ní terénu ve sm ru od toku a potensiálnímu vzniku 
bezodtoké laguny. 
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  p edb žného IGP, 
stejn  jako p esn jší návrh spícího opevn ní. U spícího opevn ní jakož i u založení 
hráze je nutné zohlednit potenciální riziko vzniku pr sakové cesty. 
Technicky se hráz navrhuje se sklonem návodního líce 1: 2,5 a vzdušného líce 1: 2. 
K hrázi se navrhuje provést p ísypy, které by uvedené sklony ješt  zmírnily – na 
vzdušné stran  se p ísyp navrhuje ve sklonu 1:4 a na návodním líci 1:5. D vodem je 
snazší údržba hrází (spíše val ). Výškové p echody mezi stávající a novou hrází jakož 
i mezi novými a p vodními sklony svah  budou provedeny pozvoln . 
Ší ka koruny se na základ  požadavku investora navrhuje 3,5 m. Koruna bude 
zpevn ná, aby umožnila pr jezd obsluze VD. Dále se po ítá se z ízením 
manipula ního pruhu š. 3,0 m pro správu hráze. 
Tvarové ešení hráze je patrné ze vzorových p ných ez  (p íloha B.5.4). P evýšení 
hráze v i návrhovému (Q100) iní 0,5 m. 
Z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že úrove  hladiny p i Q100, na kterou by 
s p evýšením 0,5 m m la být vybudována odsunutá pravob ežní hráz okolo 
meandrového pásu v km 23,81 až 21,405, je na za átku úseku 180,33 m.n.m., na 
konci úseku 178,49 m.n.m. 
Pro odvedení zahrázových vod nebylo nutné navrhovat soustavu p íkop  a dalších 
odvod ovacích prvk , nebo  se terén svažuje od hrází sm rem do nivy a nem lo by 
proto docházet k vzniku bezodtokých zón. 
V rámci navazujících dokumentací budou vytipována a s investorem odsouhlasena 
místa nových hrázových sjezd  a p ejezd . 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Pozemky za PB hrází jsou v územním plánu vedené jako orná p da, sady a lesy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky za PB hrází jsou zem lsky využívanou p dou. Podle LPIS jsou vedené 
jako sady, u nichž je uživatelem p dního bloku spole nost SADY CZ, s.r.o. Další ást 
parcel je vedena jako orná p da, u níž je uživatelem p dního bloku akciová spole nost 
ZEMOS.  
Zem lské plochy jsou v majetku oprávn ných fyzických osob, obce a také jiných 
právnických osob.  
 
Trasa hráze a meandrového pásu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný 
SO 04.70 P eložky inženýrských sítí): 

 km 0,315 - 0,360 hráze ( km 21,773) – vzdušné vedení VN – hráz je vedena 
v soub hu s elektrickým vedením, v p ípad  pot eby je možné ji posunout, 
s p eložkou se neuvažuje. V km 21,773 dojde ke k ížení pod úhlem asi 60°. 
V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel sloup VN – p edpokládá se jeho 

eložení, p íp. alespo  podbetonování – dle dohody se správcem infrastruktury; 
 km 0,837 hráze ( km 22,215) STL plynovod – nap  tokem a nivou je veden STL  

plynovod. Z d vodu inicializace a budoucího vývoje koryta bude nutné v berm  a 
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pod hrází vedení opevnit, opat it chráni kou i obetonováním p íp. i revizními 
šachtami – dle dohody se správcem infrastruktury; 

 km 1,348 hráze ( km 22,767) - nadzemní vedení NN – dojde ke k ížení nové 
hráze a meandrového pásu. V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel 
sloup vedení, p edpokládá se jeho p eložení i podbetonování – dle dohody se 
správcem infrastruktury; 

 km 1,360 – 2,304 vzdušné vedení VN – je vedeno v soub hu se stávající 
ochrannou hrází (ve vzdálenosti n kolika metr  od ní). P i odsunutí hráze o 50 m 
se proto nov  bude toto vedení nacházet v pr to ném profilu, což je nep ípustné. 
Vedení se p ibližn  v km 23,428 rozdvojuje a jedna jeho v tev k íží tok, druhá 
pokra uje podél hráze až k hospodá skému objektu ( km 22,765, SO 04.80.3). 
Pro pot eby studie proveditelnosti se p edpokládá p eložení vedení VN v celé 
délce dot ení (983 m). V dalším stupni je však možné zvážit pot ebu zachování 
druhé v tve vedení (sm rem k rušenému objektu) – ta iní ~594 m z celé 
uvažované délky p eložky. 

 

3.4.5.3. SO 04.20.1 INICIALIZA NÍ ZÁSAHY, KM 24,420 - 25,000 
 
Hlavní parametry SO Odstran ní opevn ní, terénní úpravy 
Délka: ~580 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
 
V rámci skupiny SO 04.10.1, 04.20.1, 04.40.1 a 04.80.1 se navrhuje odsadit PB 
ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je vytvo it 
dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další vývin 
environmentáln  cenného úseku toku – PR Nosislavská záto ina.  
K revitalizaci koryta je možné p istupovat dv ma odlišnými zp soby.  
První z nich je radikáln jší a znamená tvrdé zásahy do vinutí toku, terénní úpravy, 
které vytvo í novou trasu kynety. Regulované koryto toku se z ásti zasypává, vytvá í 
se systémy t ní a mok ad  apod.  
Druhý p ístup je mén  radikální. V koryt  se navrhují pouze díl í – inicializa ní - úpravy 
jako je odstran ní stávajícího opevn ní, lokální odt žení b eh  (vytipovaná místa 
vývoje budoucích meandr ), do koryta se také m že umís ovat, tzv. mrtvé d evo, jenž 
napom že oživení fauny v toku a vytvo í rybí úkryty. Tento p ístup nepo ítá s velkými 
objemy terénních úprav. Koryto je ponecháno samovolnému vývoji, vzniku meandr  
v rámci revitalizovaného pásu, vymezeného spícím opevn ním a hrázemi. Vytvo í se 
tzv. st hovavá kyneta. Jedná se o pozvolný a dlouhodobý proces, v n mž je ponechán 
prostor samotné p írod . K nejv tšímu vývinu trasy kynety pak dochází p i vyšších 
pr tocích. 
Na základ  dohod s investorem byl v ešeném úseku zvolen druhý, mén  radikální 

ístup k revitalizaci toku. P ístup je možné dále m nit bez vlivu na majetkoprávní 
vypo ádání. 
SO 04.10.1 je shora vymezeno PR Nosislavská záto ina, do níž se nebude zasahovat. 
Ze spodu   je úsek vymezen km 24,420, kde se za íná nová hráz p iklán t zp t k té 
stávající.  
V celém úseku se po ítá s odstran ním stávajícího opevn ní kynety, p íp. bermy. Dále 
se navrhuje provést lokální odt žení b eh  v míst  vytipovaného vzniku konkávních 
oblouk  a naopak v míst  možného vzniku jesep  je možné do koryta umístit pohoz i 
mrtvou d evní hmotu, k ly, pl tky apod. 
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Vývoji koryta napom že i výsadba vegeta ního doprovodu, jehož ko enový systém 
áste  zpevní b ehy. Cílem je iniciace p írodních proces  a obnovení p írod  blízké 

hydromorfologie koryta p i zachování sou asné míry PPO. 
Na situacích B.5.1 až B.5.3 je nazna en p edpokládaný samovolný vývoj koryta 
v dlouhodobém asovém horizontu. Nár st délky toku vlivem meandrování se po ítá 
mezi 15 - 20%. Lze p edpokládat i vznik menších t ní a odstavených ramen v  stávající 
trase toku. St hovavá kynety by rozm rov  a kapacitn  m la odpovídat p vodnímu, 

írodnímu korytu Svratky (~Q1). 
Pozvolný vývoj koryta v ase nazna ují vzorové p né ezy (p íloha B.5.4). 
 
Parametry koryta stávajícího toku: 

 Za átek úseku –stani ení : km 24,420; 
 Délka úseku: ~580 m 
 Pr rný podélný sklon v Nosislavi: 0,00043 
 Konec úseku–stani ení: km 25,000; 
 Kapacita kynety: ~Q1; 
 Kapacita koryta: lokáln  <Q5 ; obecn  Q20 ~Q100 ; 
 Ší ka pr to ného profilu pro b žné pr toky: ~50 m; 
 Ší ka kynety ve dn : 6 ~10 m. 

 
Návrhové parametry toku po revitalizaci: 

 P edpokládaná délka úseku po vývoji meandr : ~600 m 
 Pr rný podélný sklon v Nosislavi po revitalizaci 0,00039 
 Ší ka revitaliza ního pásu: cca 100 m 
 Kapacita kynety po bermu: cca Q30d ~Q1 
 Kapacita revitalizovaného meandrového pásu: Q100 
 Snížení bermy: cca 0,4 ~ 0,6 m 
 Tvar pr to ného profilu – viz p ílohu B.5.4. 

Pozn.: podélný sklon je brán v širším úseku, nebo  je dle podklad  [16] v n kterých 
místech niveleta dna vedena v protispádu.  
 
Využití parcel dle ÚP: 
Pozemky za stávající PB hrází, pod Nosislavskou záto inou a p iléhajícími lesy, jsou 
v územním plánu vedené jako stávající plochy velkoplošn  obd lávané. Trasa hráze a 
plochy snížené bermy byly navrženy tak, aby nekolidovaly s návrhovými plochami 
obce.  
Bezprost edn  okolo toku jsou parcely vedeny jako plochy krajinné zelen , p íp. louky 

írodního charakteru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku oprávn ných fyzických a jiných právnických osob, 
obce, státu (ÚZSVM, p íp. PF R a SD, p íp. D i SŽDC) a církve.  
 
Trasa hráze není v kolizi s  inženýrskými sít mi. Na jejím po átku dochází ke k ížení 
hráze s elektrickým vedením VN. V p ípad  pot eby je možné posunout zavázání nové 
hráze do stávající výše proti toku dovnit  obvodu stavby.  
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3.4.5.4. SO 04.20.2 INICIALIZA NÍ ZÁSAHY, KM 21,755 - KM 23,810 
 
Hlavní parametry SO Odstran ní opevn ní, terénní úpravy 
Délka: ~2055 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
 
V rámci skupiny SO 04.10.2, 04.20.2, 04.40.2, 04.60.1, 04.80.2 a 04.80.3 se navrhuje 
odsadit PB ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je 
vytvo it dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další 
vývin toku v jinak hospodá sky intenzivn  využívané krajin . Citované SO byly 
navrženy variantn  (jejich varianta 2 byla dopln na v rámci 3. ásti studie). Základní 
ešení (varianta 1) po ítá s kompletním ešením odsazením hrází na pravém b ehu a 

zasahuje tedy více do p ilehlých ovocných sad . Varianta 2 p esouvá spodní ást 
odsazení hráze a dalších souvisejících úprav na levý b eh. Znamená to menší zásah 
do ovocných sad  a v tší zábor do orné p dy. V souladu s variantami odsazení hráze 
jsou uvažovány variant  i inicializa ní zásahy v rozší eném koryt . 
Jak již bylo popsáno výše, k revitalizaci koryta je možné p istupovat dv ma odlišnými 
zp soby.  
První z nich je radikáln jší a znamená tvrdé zásahy do vinutí toku, terénní úpravy, 
které vytvo í novou trasu kynety. Regulované koryto toku se z ásti zasypává, vytvá í 
se systémy t ní a mok ad  apod.  
Druhý p ístup je mén  radikální. V koryt  se navrhují pouze díl í – inicializa ní - úpravy 
jako je odstran ní stávajícího opevn ní, lokální odt žení b eh  (vytipovaná místa 
vývoje budoucích meandr ), do koryta se také m že umís ovat, tzv. mrtvé d evo, jenž 
napom že oživení fauny v toku a vytvo í rybí úkryty. Tento p ístup nepo ítá s velkými 
objemy terénních úprav. Koryto je ponecháno samovolnému vývoji, vzniku meandr  
v rámci revitalizovaného pásu, vymezeného spícím opevn ním a hrázemi. Vytvo í se 
tzv. st hovavá kyneta. Jedná se o pozvolný a dlouhodobý proces, v n mž je ponechán 
prostor samotné p írod . K nejv tšímu vývinu trasy kynety pak dochází p i vyšších 
pr tocích. 
Na základ  dohod s investorem byl v ešeném úseku zvolen druhý, mén  radikální 

ístup k revitalizaci toku. P ístup je možné dále m nit bez vlivu na majetkoprávní 
vypo ádání. 
SO 04.10.2 je shora vymezeno km 23,810. Ze spodu je úsek vymezen km 21,755 
tedy na rozhraní sad  a lesa. V úseku, ve n mž se navrhuje PB hráz odsadit do lesa, 
se inicializa ní opat ení nenavrhují. V tomto úseku by m lo dojít k navrácení koryta na 

vodní pr to ný profil. Odsazení hráze bylo zvoleno z hydrotechnických d vod .  
V celém úseku se po ítá s odstran ním stávajícího opevn ní kynety, p íp. bermy. Dále 
se navrhuje provést lokální odt žení b eh  v míst  vytipovaného vzniku konkávních 
oblouk  a naopak v míst  možného vzniku jesep  je možné do koryta umístit pohoz i 
mrtvou d evní hmotu, k ly, pl tky apod. 
Vývoji koryta napom že i výsadba vegeta ního doprovodu, jehož ko enový systém 
áste  zpevní b ehy. Cílem je iniciace p írodních proces  a obnovení p írod  blízké 

hydromorfologie koryta p i zachování sou asné míry PPO. 
Na situacích B.5.1 až B.5.3 je nazna en p edpokládaný samovolný vývoj koryta 
v dlouhodobém asovém horizontu. Nár st délky toku vlivem meandrování se po ítá 
mezi 15 - 20%. Lze p edpokládat i vznik menších t ní a odstavených ramen v  stávající 
trase toku. St hovavá kynety by rozm rov  a kapacitn  m la odpovídat p vodnímu, 

írodnímu korytu Svratky (~Q1). 
Pozvolný vývoj koryta v ase nazna ují vzorové p né ezy (p íloha B.5.4). 
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Parametry koryta stávajícího toku: 

 Za átek úseku –stani ení : km 23,810; 
 Délka úseku: ~2055 m 
 Pr rný podélný sklon: 0,0011 
 Konec úseku–stani ení: km 21,755; 
 Kapacita kynety: ~Q1; 
 Kapacita koryta: lokáln  ~Q100 odleh ené; 
 Ší ka pr to ného profilu pro b žné pr toky: ~40-70 m; 
 Ší ka kynety ve dn : 6 ~28 m. 

 
Návrhové parametry toku po revitalizaci: 

 P edpokládaná délka úseku po vývoji meandr : ~2390; 
 Pr rný podélný sklon v Nosislavi po revitalizaci 0,0010 
 Ší ka revitaliza ního pásu: cca 100 m 
 Kapacita kynety po bermu: cca Q30d ~Q1 
 Kapacita revitalizovaného meandrového pásu: Q100 
 Snížení bermy: cca 0,4 ~ 0,6 m 
 Tvar pr to ného profilu – viz p ílohu B.5.4. 

Pozn.: podélný sklon je brán v širším úseku, nebo  je dle podklad  [16] v n kterých 
místech niveleta dna vedena v protispádu.  
 
Využití parcel dle ÚP: 
Dot ené pozemky jsou v územním plánu vedené jako orná p da, sady, lesy a louky 

írodního charakteru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené pozemky jsou p evážn  zem lsky využívané. Podle LPIS jsou vedené jako 
sady s uživatelem p dního bloku spole nost SADY CZ, s.r.o. Další ást parcel je 
vedena jako orná p da, u níž je uživatelem p dního bloku akciová spole nost ZEMOS.  
Zem lské plochy jsou v majetku oprávn ných fyzických a jiných právnických osob, 
obce a státu (ÚZSVM, p íp. PF R a Povodí Moravy, s.p.).  
 
Trasa hráze a meandrového pásu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný 
SO 04.70 P eložky inženýrských sítí): 

 km 0,315 - 0,360 hráze ( km 21,773) – vzdušné vedení VN – hráz je vedena 
v soub hu s elektrickým vedením, v p ípad  pot eby je možné ji posunout, 
s p eložkou se neuvažuje. V km 21,773 dojde ke k ížení pod úhlem asi 60°. 
V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel sloup VN – p edpokládá se jeho 

eložení, p íp. alespo  podbetonování – dle dohody se správcem infrastruktury; 
 km 0,837 hráze ( km 22,215) STL plynovod – nap  tokem a nivou je veden STL  

plynovod. Z d vodu inicializace a budoucího vývoje koryta bude nutné v berm  a 
pod hrází vedení opevnit, opat it chráni kou i obetonováním p íp. i revizními 
šachtami – dle dohody se správcem infrastruktury; 

 km 1,348 hráze ( km 22,767) - nadzemní vedení NN – dojde ke k ížení nové 
hráze a meandrového pásu. V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel 
sloup vedení, p edpokládá se jeho p eložení i podbetonování – dle dohody se 
správcem infrastruktury; 
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 km 1,360 – 2,304 vzdušné vedení VN – je vedeno v soub hu se stávající 
ochrannou hrází (ve vzdálenosti n kolika metr  od ní). P i odsunutí hráze o 50 m 
se proto nov  bude toto vedení nacházet v pr to ném profilu, což je nep ípustné. 
Vedení se p ibližn  v km 23,428 rozdvojuje a jedna jeho v tev k íží tok, druhá 
pokra uje podél hráze až k hospodá skému objektu ( km 22,765, SO 04.80.3). 
Pro pot eby studie proveditelnosti se p edpokládá p eložení vedení VN v celé 
délce dot ení (983 m). V dalším stupni je však možné zvážit pot ebu zachování 
druhé v tve vedení (sm rem k rušenému objektu) – ta iní ~594 m z celé 
uvažované délky p eložky. 

 

3.4.5.5. SO 04.40.1 ÚPRAVY ROZŠÍ ENÉ BERMY, KM 24,375 - 25,120  
 
Hlavní parametry SO Terénní úpravy rozší ené bermy  

+ výsadba vegeta ního doprovodu 
ibližná ší ka úpravy: ~50 m 
ibližná délka úpravy: ~690 m 

Navržené snížení terénu: ~0,4 - 0,6 m 
 
V rámci skupiny SO 04.10.1, 04.20.1, 04.40.1 a 04.80.1 se navrhuje odsadit PB 
ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je vytvo it 
dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další vývin 
environmentáln  cenného úseku toku – PR Nosislavská záto ina. 
SO 04.40.1 zahrnuje návrh terénní a vegeta ní úpravy stávající PB bermy a prostoru 
za sou asnou hrází po SO 04.10.1 (odsazená hráz). Sou ástí úprav bermy je i 
vytvo ení tzv. spícího opevn ní po celé délce návodní strany nové hráze.  
Stávající berma i terén za PB hrází jsou p ibližn  na stejné výškové úrovni, terén je 
však spádován sm rem do PB nivy. Budoucí berma nabývá ší ky ~ 50 m. 
V rámci SO 04.40.1 se navrhuje snížit její úrove  o 0,4 až 0,6 m v i sou asnému 
stavu a vyspádovat ji sm rem ke korytu ve sklonu 1-2%. Lokáln  mohou být 
ponechány terénní vyvýšeniny pro diverzifikaci terénu. P ed i za stávající hrází bude 
provedeno sejmutí drn  a humusu a odkopávky svrchních vrstev zeminy. Dále budou 
provedeny výkopy pro realizaci spícího opevn ní. To se navrhuje v podob  záhozové 
paty, která bude ukryta pod terénem a zp tn  zasypána. Uvažuje se se zhutn ním 
spícího opevn ní. Frakce materiálu použitého na spící opevn ní bude up esn na na 
základ  výsledk  z IGP a dle hydrogeologických pokus  a výpo  filtra ní stability. 
Spící opevn ní bude provedeno v dostate né hloubce, aby zamezilo p ípadnému 
podemílání hráze p i vývoji meandrování kynety. Rozší ená berma spolu se stávajícím 
pr to ným profilem budou tvo it meandrový pás toku. 
Veškerý odt žený materiál (odkopávky bermy, výkopy pro spící opevn ní, zavazovací 
ozub hráze...) bude t ízen a v p ípad  kladných výsledk  z materiálových zkoušek 

že být jeho ást použita na sypání nové ochranné hráze. 
SO 04.40.1 dále zahrnuje zp tné ohumusování a zatravn ní bermy a výsadby 
vhodného vegeta ního doprovodu (bylinné, ke ové patro a solitérní stromy). Vegeta ní 
doprovod bude tvo en autochtonními druhy, které snesou ob asné zaplavování (cca 
Q1) jako jsou nap . vrby, olše,st emchy apod. 
Uvnit  rozší ené bermy se po ítá s bezúdržbovým režimem. S ohledem na umíst ní 
toku na hranici intravilánu lze však také uvažovat s ob asnými pro ízkami (nap . 1x za 
2 – 5 let). Pro ízky mohou být provád ny i z d vodu extrémního nár stu vegetace, jenž 
by ohrožoval bezpe né provedení povod ových pr tok . P i zpracování 
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matematického modelu, z n jž byla ur ena pot ebná výška hrází (v . bezpe nostního 
evýšení 0,5 m), byla proto zvolena dostate ná velikost drsnostního sou initele.  

Zatáp ní bermy se p edpokládá p i Q30d až Q1. 
 
Parametry koryta stávajícího toku: 

 Za átek úseku –stani ení : km 24,375; 
 Konec úseku–stani ení: km 25,120; 
 Kapacita kynety: ~Q1; 
 Kapacita koryta: lokáln  <Q5 ; obecn  Q20 ~Q100 ; 
 Ší ka pr to ného profilu pro b žné pr toky: ~50 m; 
 Ší ka kynety ve dn : 6 ~30 m. 

 
Návrhové parametry toku po revitalizaci: 

 Ší ka revitaliza ního pásu: cca 100 m 
 Kapacita kynety po bermu: cca Q30d ~Q1 
 Kapacita revitalizovaného meandrového pásu: Q100 
 Snížení bermy: cca 0,4 ~ 0,6 m 
 Tvar pr to ného profilu – viz p ílohu B.5.4. 

 
Využití parcel dle ÚP: 
Pozemky za stávající PB hrází, pod Nosislavskou záto inou a p iléhajícími lesy, jsou 
v územním plánu vedené jako stávající plochy velkoplošn  obd lávané. Trasa hráze a 
plochy snížené bermy byly navrženy tak, aby nekolidovaly s návrhovými plochami 
obce. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely jsou v majetku oprávn ných fyzických a jiných právnických osob, 
obce, státu (ÚZSVM, p íp. PF R a SD, p íp. D i SŽDC) a církve. 
 
Trasa hráze není v kolizi s  inženýrskými sít mi. Na jejím po átku dochází ke k ížení 
hráze s elektrickým vedením VN. V p ípad  pot eby je možné posunout zavázání nové 
hráze do stávající výše proti toku dovnit  obvodu stavby.  
 

3.4.5.6. SO 04.40.2 ÚPRAVY ROZŠÍ ENÉ BERMY, KM 21,755 - KM 23,810 
 
Hlavní parametry SO Terénní úpravy rozší ené bermy  

+ výsadba vegeta ního doprovodu 
ibližná ší ka úpravy: ~50 m 
ibližná délka úpravy: ~2055 m 

Navržené snížení terénu: ~0,4 - 0,6 m 
 
V rámci skupiny SO 04.10.2, 04.20.2, 04.40.2, 04.60.1, 04.80.2 a 04.80.3 se navrhuje 
odsadit PB ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je 
vytvo it dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další 
vývin toku v jinak hospodá sky intenzivn  využívané krajin . Citované SO byly 
navrženy variantn  (jejich varianta 2 byla dopln na v rámci 3. ásti studie). Základní 
ešení (varianta 1) po ítá s kompletním ešením odsazením hrází na pravém b ehu a 
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zasahuje tedy více do p ilehlých ovocných sad . Varianta 2 p esouvá spodní ást 
odsazení hráze a dalších souvisejících úprav na levý b eh. Znamená to menší zásah 
do ovocných sad  a v tší zábor do orné p dy. V souladu s variantami odsazení hráze 
jsou uvažovány variant  i úpravy rozší ené bermy. 
SO 04.40.2 zahrnuje návrh terénní a vegeta ní úpravy stávající PB bermy a prostoru 
za sou asnou hrází po SO 04.10.2 (odsazená hráz). Sou ástí úprav bermy je i 
vytvo ení tzv. spícího opevn ní po celé délce návodní strany nové hráze.  
Stávající berma i terén za PB hrází jsou p ibližn  na stejné výškové úrovni, terén je 
však spádován sm rem do PB nivy. Budoucí berma nabývá ší ky ~ 50 m. 
V rámci SO 04.40.2 se navrhuje snížit její úrove  o 0,4 až 0,6 m v i sou asnému 
stavu a vyspádovat ji sm rem ke korytu ve sklonu 1-2%. Lokáln  mohou být 
ponechány terénní vyvýšeniny pro diverzifikaci terénu. P ed i za stávající hrází bude 
provedeno sejmutí drn  a humusu a odkopávky svrchních vrstev zeminy. Dále budou 
provedeny výkopy pro realizaci spícího opevn ní. To se navrhuje v podob  záhozové 
paty, která bude ukryta pod terénem a zp tn  zasypána. Uvažuje se se zhutn ním 
spícího opevn ní. Frakce materiálu použitého na spící opevn ní bude up esn na na 
základ  výsledk  z IGP a dle hydrogeologických pokus  a výpo  filtra ní stability. 
Spící opevn ní bude provedeno v dostate né hloubce, aby zamezilo p ípadnému 
podemílání hráze p i vývoji meandrování kynety. Rozší ená berma spolu se stávajícím 
pr to ným profilem budou tvo it meandrový pás toku. 
Veškerý odt žený materiál (odkopávky bermy, výkopy pro spící opevn ní, zavazovací 
ozub hráze...) bude t ízen a v p ípad  kladných výsledk  z materiálových zkoušek 

že být jeho ást použita na sypání nové ochranné hráze. 
SO 04.40.2 dále zahrnuje zp tné ohumusování a zatravn ní bermy a výsadby 
vhodného vegeta ního doprovodu (bylinné, ke ové patro a solitérní stromy). Vegeta ní 
doprovod bude tvo en autochtonními druhy, které snesou ob asné zaplavování (cca 
Q1) jako jsou nap . vrby, olše, st emchy apod. 
Uvnit  rozší ené bermy se po ítá s bezúdržbovým režimem, v p ípad  extrémního 
nár stu vegetace, jenž by ohrožovala bezpe né provedení povod ových pr tok , by 
byly provád ny její pro ízky. P i zpracování matematického modelu, z n jž byla ur ena 
pot ebná výška hrází (v . bezpe nostního p evýšení 0,5 m), byla proto zvolena 
dostate ná velikost drsnostního sou initele.  
Zatáp ní bermy se p edpokládá p i Q30d až Q1. 
 
Parametry koryta stávajícího toku: 

 Za átek úseku –stani ení : km 21,755; 
 Konec úseku–stani ení: km 23,810; 
 Kapacita kynety: ~Q1; 
 Kapacita koryta: lokáln  ~Q100 odleh ené; 
 Ší ka pr to ného profilu pro b žné pr toky: ~40-70 m; 
 Ší ka kynety ve dn : 6 ~28 m. 

 
Návrhové parametry toku po revitalizaci: 

 Ší ka revitaliza ního pásu: cca 100 m 
 Kapacita kynety po bermu: cca Q30d ~Q1 
 Kapacita revitalizovaného meandrového pásu: Q100 
 Snížení bermy: cca 0,4 ~ 0,6 m 
 Tvar pr to ného profilu – viz p ílohu B.5.4. 
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Využití parcel dle ÚP: 
Dot ené pozemky jsou v územním plánu vedené jako orná p da, sady, lesy a louky 

írodního charakteru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené pozemky jsou p evážn  zem lsky využívané. Podle LPIS jsou vedené jako 
sady s uživatelem p dního bloku spole nost SADY CZ, s.r.o. Další ást parcel je 
vedena jako orná p da, u níž je uživatelem p dního bloku akciová spole nost ZEMOS.  
Zem lské plochy jsou v majetku oprávn ných fyzických a jiných právnických osob, 
obce a státu (ÚZSVM, p íp. PF R a Povodí Moravy, s.p.).  
 
Trasa hráze a meandrového pásu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný 
SO 04.70 P eložky inženýrských sítí): 

 km 0,315 - 0,360 hráze ( km 21,773) – vzdušné vedení VN – hráz je vedena 
v soub hu s elektrickým vedením, v p ípad  pot eby je možné ji posunout, 
s p eložkou se neuvažuje. V km 21,773 dojde ke k ížení pod úhlem asi 60°. 
V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel sloup VN – p edpokládá se jeho 

eložení, p íp. alespo  podbetonování – dle dohody se správcem infrastruktury; 
 km 0,837 hráze ( km 22,215) STL plynovod – nap  tokem a nivou je veden STL  

plynovod. Z d vodu inicializace a budoucího vývoje koryta bude nutné v berm  a 
pod hrází vedení opevnit, opat it chráni kou i obetonováním p íp. i revizními 
šachtami – dle dohody se správcem infrastruktury; 

 km 1,348 hráze ( km 22,767) - nadzemní vedení NN – dojde ke k ížení nové 
hráze a meandrového pásu. V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel 
sloup vedení, p edpokládá se jeho p eložení i podbetonování – dle dohody se 
správcem infrastruktury; 

 km 1,360 – 2,304 vzdušné vedení VN – je vedeno v soub hu se stávající 
ochrannou hrází (ve vzdálenosti n kolika metr  od ní). P i odsunutí hráze o 50 m 
se proto nov  bude toto vedení nacházet v pr to ném profilu, což je nep ípustné. 
Vedení se p ibližn  v km 23,428 rozdvojuje a jedna jeho v tev k íží tok, druhá 
pokra uje podél hráze až k hospodá skému objektu ( km 22,765, SO 04.80.3). 
Pro pot eby studie proveditelnosti se p edpokládá p eložení vedení VN v celé 
délce dot ení (983 m). V dalším stupni je však možné zvážit pot ebu zachování 
druhé v tve vedení (sm rem k rušenému objektu) – ta iní ~594 m z celé 
uvažované délky p eložky. 

 

3.4.5.7. SO 04.60.1 ÚPRAVA NIVELETY A OPEVN NÍ KOMUNIKACE, KM 22,754 
 
Hlavní parametry SO Úpravy nivelety komunikace a její opevn ní  
Celková délka úprav komunikace: ~90 m 
Sklony nájezd : 1:8 
Navrh. hloubka snížení: až 3,4 m  
Navrhovaná úrove  komunikace: ~177,25 m n.m.  
 
V rámci skupiny SO 04.10.2, 04.20.2, 04.40.2, 04.60.1, 04.80.2 a 04.80.3 se navrhuje 
odsadit PB ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je 
vytvo it dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další 
vývin toku v jinak hospodá sky intenzivn  využívané krajin . 
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SO 04.60 eší možnou úpravu nivelety ú elové komunikace vedoucí k budovám 
v lokalit  „Na Boudecku“ (pravd podobn  zázemí p ilehlých sad ). V sou asném stavu 
komunikace p echází p es ochrannou hráz bezprost edn  za hospodá ským mostem 
Velké N ice. Po odsunutí hráze bude komunikace na berm  tvo it p nou p ekážku 
a bude p i pr chodu povodní namáhaná. Z d vodu zmírn ní t chto negativních jev  se 
navrhuje komunikaci za hospodá ským mostem snížit, tak aby p i pr chodu velkých 
vod fungovala jako p elivná hrana. Proto se navrhuje také pružn  opevnit její svahy, 
nap . kamenným pohozem i rovnaninou.  
Po átek úpravy nivelety bude cca 5 m za hospodá ským mostem. Zde by m la 
komunikace za ít klesat ve sklonu 1:8 až na úrove  ~177,25 m n.m. Na této kót  bude 
niveleta držena na délce asi 10m. Dále bude zp t stoupat ve sklonu 1:8 na novou 
odsazenou hráz. Za ní bude komunikace pozvolna klesat až se naváže na stávající 
úrove .  
Popsaná úprava komunikace by p i pr chodu povod ových pr tok  na Svratce 
znamenala do asné od íznutí p ístupu od silnice II/425 k hospodá ským objekt m. 
V p ípad  požadavku na zachování p ístupu k budovám i za povod ových stav  je 
možné na místo uvedené úpravy nivelety navrhnout pod komunikací nap . rámové 
propustky. Lze také uvažovat s tím, že veškeré pr toky budou sm ovány pouze pod 
stávající hospodá ský most, tj. že komunikace bude na berm  tvo it p ekážku. Poté by 
bylo t eba uvážit opevn ní úžlabí svah  komunikace a nové odsazené hráze. Tato 
varianta není p íliš hydraulicky vhodná.  
V p ípad  další projektové p ípravy je nutné prov it, zda tyto parametry umož ují 
zajistit p ístup t žké technicky (kaminony do 50t), p ípadn  navrhnout úpravu SO, tak 
aby tento požadavek byl spln n. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Dot ená parcela pod stávající komunikací je v ÚP vedena mezi plochami luk p írodního 
charakteru. Podél toku a hrází jsou vymezeny prvky ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ená parcela pod stávající komunikací je v majetku státu (ÚZSVM, p íp. PF R).  
 

3.4.5.8. SO 04.60.2 REKONSTRUKCE HOSPODÁ SKÉHO MOSTU, KM 22,767 
 
Návrh SO 04.60.2 byl dopln n v rámci prací na 3. ásti studie, a to na základ  
výsledk  z p edchozí ásti. P edm tem SO je rekonstrukce a zkapacitn ní stávajícího 
mostu. 
Jedná se o alternativní ešení zkapacitn ní profilu p emost ní p i rozší ení koryta a 
meandrového pásu. V p vodní variant  bylo navrženo levn jší ešení v podob  úpravy 
nivelety a opevn ní navazující komunikace (SO 04.60.1) tak, aby p i vyšších vodních 
stavech mohla být p elévaná. Návrh SO 04.60.2 by toto ešení pln  nahradil. 
S ohledem na finan ní náro nost objektu však lze s jeho realizací uvažovat až ve 
výhledov  dlouhodobém horizontu. 
Stávající ocelový most je dvoupolový, celkové ší ky 34m, rozd lené mimost edn  
umíst ným pilí em š. 0,5m. Vzhledem k jeho sou asnému stavu je v dlouhodobém 
horizontu možné uvažovat s jeho náhradou novým inunda ním mostem, nap . o dvou 
širších polích a nebo o t ech polích. Dle „cost-benefit“ analýzy by m la být ur ena nová 
ší ka inunda ního mostu. 
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V p ípad  rekonstrukce stávajícího ocelového mostu (p íp. jeho náhrady novým) je 
však nutné, aby jeho technické parametry umož ovaly zajistit p ístup pro t žkou 
techniku (kamiony do 50 tun) do prostoru sad . Tento požadavek byl vznesen 
majitelem sad  p i projednávání návrh  SOp 04.  
V p ípad  realizace SO 04.60.2 i SO 04.60.3 by mohly být odsazeny hráze v celé délce 
úseku SOp 04, tj. horní a spodní úsek s meandrového pásu by bylo možno souvisle 
propojit.  
 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Dot ené parcely v okolí p emost ní a navazujících komunikací jsou v ÚP vedeny mezi 
plochami luk p írodního charakteru, sad , krajinné zelen , orné p dy a velkoplošn  
obd lávané p dy. Podél toku a hrází jsou vymezeny prvky ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely v okolí p emost ní a navazujících komunikací je v majetku státu 
(Povodí Moravy, s.p. ÚZSVM, p íp. PF R). Navazující pozemky na levém b ehu 
vlastní nad p emost ním stát (Lesy R, s.p.) a pod ním nejsou zapsány na listu 
vlastnictví. Pravd podobn  na nich hospoda í ZEMOS a.s. 
 

3.4.5.9. SO 04.60.3 REKONSTRUKCE HOSPODÁ SKÉHO MOSTU, KM 24,084 
 
Návrh SO 04.60.3 byl dopln n v rámci prací na 3. ásti studie, a to na základ  
výsledk  z p edchozí ásti. P edm tem SO je rekonstrukce a zkapacitn ní stávajícího 
mostu. Ten je dle hydrotechnického posouzení (p íloha C) na hranici své kapacity. 

evýšení v i Q100 iní 0,35 m. 
Návrh reaguje na podn t obce. Zkapacitn ní mostu bylo rovn ž prov ováno 
matematickým modelem, bylo však zjišt no, že má vliv pouze v ádu jednotek 
centimentr . S ohledem na finan ní náro nost objektu však lze proto s jeho realizací 
uvažovat až ve výhledov  dlouhodobém horizontu, po ukon ení životnosti stávající 
mostní konstrukce. 
Stávající most je t ípolový, celkové ší ky asi 28 m. Pilí e jsou tvo ené ze sestavy 

kolika ocelových válcovaných profil , zasahují do pr to ného profilu kynety. Nosná 
konstrukce mostu je rovn ž ocelová, mostní op ry kombinované z betonu a cihel, horní 
mostovka z d ev ných hranol . S ohledenem na sou asný stav mostu je 
v dlouhodobém horizontu možné uvažovat s jeho náhradou novým inunda ním 
mostem, nap . o t ech širších. Dle „cost-benefit“ analýzy by m la být ur ena nová ší ka 
inunda ního mostu, únosnost pak dle požadavk  na obsluhu PB území. 
Tvroba širšího inunda ního mostu v km 24,084 však váže na pot ebu upravit v jeho 
okolí hrázový systém, hráz nad i pod mostním profilem by bylo nutné odsadit, což by 
spolu s realizací SO 04.60.2 umožnilo souvisle propojit horní a spodní úsek 
s meandrového pásu.  
 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Dot ené parcely v okolí p emost ní a navazujících komunikací jsou v ÚP vedeny jako 
stávající plochy dopravní infrastruktury a ve ejných prostranství. Podél toku a hrází 
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jsou vymezeny prvky ÚSES a plochy vodní, p íp. krajinné zelen . Nad mostem na 
pravém b ehu navazuje plocha výroby a pod ním plochy pro bydlení a zahrady. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely v okolí p emost ní a navazujících komunikací jsou v majetku státu 
(Povodí Moravy, s.p.) a oprávn ných fyzických osob.  
 

3.4.5.10. SO 04.70 ELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
V rámci SOp 04 je dot eno n kolik vedení inženýrských sítí – dále se uvádí jejich 
vý et, v . ur ení konkrétních SO, s nimiž kolidují. 
SO 04.10.2, SO 04.20.2, SO 04.40.2, SO 04.60.1, SO 04.80.2  a SO 04.80.3 (tj. 
soubor stavebních objekt  navrhovaný ve spodní ásti ešeného území) jsou v kolizi 
s t mito inženýrskými sít mi: 

 km 0,315 - 0,360 hráze ( km 21,773) – vzdušné vedení VN – hráz je vedena 
v soub hu s elektrickým vedením, v p ípad  pot eby je možné ji posunout, 
s p eložkou se neuvažuje. V km 21,773 dojde ke k ížení pod úhlem asi 60°. 
V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel sloup VN – p edpokládá se jeho 

eložení, p íp. alespo  podbetonování – dle dohody se správcem infrastruktury; 
 km 0,837 hráze ( km 22,215) STL plynovod – nap  tokem a nivou je veden STL  

plynovod. Z d vodu inicializace a budoucího vývoje koryta bude nutné v berm  a 
pod hrází vedení opevnit, opat it chráni kou i obetonováním p íp. i revizními 
šachtami – dle dohody se správcem infrastruktury; 

 km 1,348 hráze ( km 22,767) - nadzemní vedení NN – dojde ke k ížení nové 
hráze a meandrového pásu. V p ípad , že by se v pr to ném profilu nacházel 
sloup vedení, p edpokládá se jeho p eložení i podbetonování – dle dohody se 
správcem infrastruktury; 

 km 1,360 – 2,304 vzdušné vedení VN – je vedeno v soub hu se stávající 
ochrannou hrází (ve vzdálenosti n kolika metr  od ní). P i odsunutí hráze o 50 m 
se proto nov  bude toto vedení nacházet v pr to ném profilu, což je nep ípustné. 
Vedení se p ibližn  v km 23,428 rozdvojuje a jedna jeho v tev k íží tok, druhá 
pokra uje podél hráze až k hospodá skému objektu ( km 22,765, SO 04.80.3). 
Pro pot eby studie proveditelnosti se p edpokládá p eložení vedení VN v celé 
délce dot ení (983 m). V dalším stupni je však možné zvážit pot ebu zachování 
druhé v tve vedení (sm rem k rušenému objektu) – ta iní ~594 m z celé 
uvažované délky p eložky. 

V navazujících stupních dokumentace m že dojít k up esn ní jejich vý tu. 
 

3.4.5.11. SO 04.80.1 ODSTRAN NÍ STÁVAJÍCÍ HRÁZE, KM 24,375 - 25,120 
 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu, odt žení hráze 
Délka odstran né hráze: ~ 696 m 

ibližný objem odt ženého materiálu: ~ 16 tis. m3 
 
V rámci skupiny SO 04.10.1, 04.20.1, 04.40.1 a 04.80.1 se navrhuje odsadit PB 
ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je vytvo it 
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dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další vývin 
environmentáln  cenného úseku toku – PR Nosislavská záto ina. 
SO 04.80.1 zahrnuje odstran ní stávající ochranné zemní hráze po úrove  snížené 
bermy (SO 04.40.1). P evýšení hráze v i terénu se v ešeném úseku pohybuje mezi 
0,7 – 2,0 m. Délka odstran né hráze iní asi ~ 696 m a objem získaného materiálu byl 
vy íslen asi na 16 tis. m3. Odstran ní hrázového t lesa by m lo být provedeno až po 
realizaci nové hráze, aby nedošlo ani k do asnému zhoršení sou asné míry PPO 
pozemk  a staveb za hrází. Odt žený materiál m že být využit na druhém 
revitalizovaném úseku SOp04 (SO 04.10.2 – 04.80.3).  
V p ípad , že by nebyly provád ny pouze mírné revitaliza ní zásahy v koryt  na obou 
ešených úsecích, ale p istoupilo by se k výrazn jším zásah m do vinutí trasy kynety, 

mohla by být ást materiálu využita v rámci revitaliza ních úprav.Také je možné 
lokáln  hráze ponechat a vytvo it tak terénní vyvýšeniny, které by diversifikovaly 
prostor rozší ených berem. Tím by se objem odt ženého materiálu snížil. 
V p ípad  dalšího sledování varianty s v tším pom rem revitaliza ních zásah  v rámci 
meandrového pásu bude podrobn jší návrh len ní prostoru bermy sou ástí dalšího 
projektového stupn . 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Dot ené parcely pod stávající hrází jsou v ÚP vedeny mezi plochami stávající krajinné 
zelen . Podél toku a hrází jsou vymezeny prvky ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely pod stávající hrází jsou v majetku státu (ÚZSVM, p íp. PF R, SD, 

íp. D i SŽDC), obce i oprávn ných fyzických a jiných právnických osob.  
 

3.4.5.12. SO 04.80.2 ODSTRAN NÍ STÁVAJÍCÍ HRÁZE, KM 21,405 - KM 23,810  
 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu, odt žení hráze 
Délka odstran né hráze: ~ 2352 m 

ibližný objem odt ženého materiálu: ~ 54 - 55 tis. m3 
 
V rámci skupiny SO 04.10.2, 04.20.2, 04.40.2, 04.60.1, 04.80.2 a 04.80.3 se navrhuje 
odsadit PB ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je 
vytvo it dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další 
vývin toku v jinak hospodá sky intenzivn  využívané krajin . Citované SO byly 
navrženy variantn  (varianta 2 byla dopln na v rámci 3. ásti studie). Základní ešení 
(varianta 1) po ítá s kompletním ešením odsazením hrází na pravém b ehu a 
zasahuje tedy více do p ilehlých ovocných sad . Varianta 2 p esouvá spodní ást 
odsazení hráze a dalších souvisejících úprav na levý b eh. Znamená to menší zásah 
do ovocných sad  a v tší zábor do orné p dy. V souladu s variantami odsazení hráze 
je uvažováno variant  i odstran ní hrází. 
SO 04.10.2 zahrnuje odstran ní stávající ochranné zemní hráze po úrove  snížené 
bermy (SO 04.40.2). P evýšení hráze v i terénu se v ešeném úseku pohybuje mezi 
1,1 – 2,4 m. Souvislá délka odstran né PB hráze iní ve variant  1 asi ~ 2352 m a 
objem získaného materiálu byl vy íslen asi na 54 - 55 tis. m3. Odstran ní hrázového 

lesa by m lo být provedeno až po realizaci nové hráze, aby nedošlo ani 
k do asnému zhoršení sou asné míry PPO pozemk  a staveb za hrází.  
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Ve variant  2 by bylo odstran no asi XXXX m hráze na pravém b ehu a na levém asi 
XXX m. 
V p ípad , že by nebyly provád ny pouze mírné revitaliza ní zásahy v koryt  na obou 
ešených úsecích, ale p istoupilo by se k výrazn jším zásah m do vinutí trasy kynety, 

mohla by být ást materiálu využita v rámci revitaliza ních úprav.Také je možné 
lokáln  hráze ponechat a vytvo it tak terénní vyvýšeniny, které by diversifikovaly 
prostor rozší ených berem. Tím by se objem odt ženého materiálu snížil.  
V p ípad  dalšího sledování varianty s v tším pom rem revitaliza ních zásah  v rámci 
meandrového pásu bude podrobn jší návrh len ní prostoru bermy sou ástí dalšího 
projektového stupn . 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Dot ené parcely pod stávající hrází jsou v ÚP vedeny mezi plochami stávající krajinné 
zelen  a loukami p írodního charakteru. Podél toku a hrází jsou vymezeny prvky 
ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Dot ené parcely pod stávající hrází jsou v majetku státu (Povodí Moravy, s.p. a 
ÚZSVM, p íp. PF R, SD, p íp. D i SŽDC).  
 

3.4.5.13. SO 04.80.3 EMÍST NÍ ERPACÍ STANICE, KM 22,765 
 
Hlavní parametry SO Odstran ní stavebního objektu 

edpokládané stávající využití: Hospodá ská budova, zázemí sad  
 
V rámci skupiny SO 04.10.2, 04.20.2, 04.40.2, 04.60.1, 04.80.2 a 04.80.3 se navrhuje 
odsadit PB ochrannou hráz o 50 m dále do nivy v i její stávající trase. Cílem je 
vytvo it dostate ný prostor pro vývoj koryta p irozeného charakteru a umožnit tak další 
vývin toku v jinak hospodá sky intenzivn  využívané krajin . 
Bezprost edn  za stávající hrází, u hospodá ského mostu Velké N ice, se nachází 
budova erpací stanice, která slouží pro závlahy p ilehlých ovocných sad . V p ípad  
odsazení hráze by se zmín ný objekt dostal do nového pr to ného profilu.  
Ve variant  1 (odsazení PB hráze) se proto se navrhuje objekt p emístit do prostoru za 
novou ochrannou hrází, tj. objekt zbourat a znovu zbudovat v chrán ném prostoru.  
Ve variant  2, kdy po ítá s LB odsazením hrází, je m že budova S z stat v sou asné 
poloze. Je bez st etu s navrhovanými opat eními, naopk by ale bylo nutné zbudovat 
SO 04.60.2. 
 
Využití parcel dle ÚP: 

erpací stanice navržená k odstran ní se nachází na pozemku vymezeném v ÚP 
Velkých N ic v ploše sad , zahrad a vinic. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Je dot ena stavební parcela v majetku jiné právnické osoby (SADY CZ, s.r.o.).  
 

3.4.5.14. SO 04.80.4 ÚPRAVY TECHNICKÉHO ZA ÍZENÍ SAD  
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i projednávání návrh  SOp 04 bylo zjišt no, že zázemí ovocných sad  je pr žn  
renovováno a dopl ováno. P i odsazení ochranných hrází dojde k zásahu do sad , 
ást by byla zrušena – rozsah je patrný ze situa ních p íloh a liší se pro variantu 1 a 2 

odsazení hrází. 
V p ípad  zrušení ásti sad  je nutné po ítat s vyplacením finan ní náhrady vlastník m 
sad  obecn  za poni ený majetek. Vyvolané investice by zahrnovaly náhrady za 
vzrostlé stromy, úpravy technického vybavení, tj. obnova závlahového systému, p esun 
ochranných proti-kroupových sítí, p eložka obvodové cesty, p esun oplocení atd. Mimo 
to je t eba uvážit pravd podobn  i náhrady ušlého zisku. 
 

3.4.6. ODVEDENÍ INUNDOVANÝCH VOD ZE SAD  A LESNÍCH POZEMK  

i povodních je extravilán Nosislavi, Velkých N ic, P ísnotic i Uher ic zaplavován 
z Šatavy a také odleh ením ze Svratky. K odleh ení dochází p i nižších n-letých 
pr tocích nad Nosislaví, p i vyšších i nad Židlochovicemi. 
Inundované vody zaplavují lesy, zem lské pozemky a sady ve výše uvedených 
katastrech. Rozliv umož uje odleh it pr toky ze Svratky a chránit tak zástavbu obcí. 
Jelikož se však jedná o pom rn  ploché území s malým podélným sklonem nivy, po 
povodni dochází k velmi pomalému opadávání vody v inundaci. Lokáln  se mohou 
tvo it i bezodtoké zóny. To je problematické zejména na zem lsky využívaných 
pozemcích a v sadech, kde hrozí p ípadn  i úhyn ovocných strom . Z tohoto d vodu 
se pro další práce doporu uje komplexn ešit systém odvád ní inundovaných vod 
z t chto pozemk . 
Odvodn ní je možno ešit nap . systémem p íkop , které budou zaús ovat do ky 
Šatavy, u niž je nutné uvážit její kapacitu. Je možné zvážit další revitalizaci Šatavy 
(mimo SOp 03) a tvorbu p ilehlého meandrového pásu (pr lehu), který by pomáhal po 
povodni vody odvád t. Systém odvodn ní by m l být propojen s odvodn ním níže 
položených pozemk  na k.ú. Velké N ice a Uher ice. Zde lze s výhodou využít 
k odvád ní inundovaných vod pr leh  SO 06.40.1 a SO 06.40.2. 
Dle informaci z projednání dochází k postupné periodické obnov  sad . V p ípad  
obm ny ásti výsadeb se proto doporu uje vytvá et nové p íkopy podél p ístupových 
cest, p íp. zasakovací zatravn né pásy. Zárove  by m lo být zkontrolováno a p íp. 
upraveno spádování dot ené ásti pozemk  tak, aby byly eliminovány bezodtoké zóny 
a pozemky byly odvod ovány k novému systému p íkop , p íp. zasakovacích pás . 
Návrh systému na odvod ování by m l být p edm tem samostatné navazující 
dokumentace, ešené nap . v gesci zainteresovaných soukromých subjekt , avšak 
v p ímé vazb  a koordinaci se zájmy sledovanými SP Svratka II.  
 

3.4.7. VYHODNOCENÍ VLIVU ÚDRŽBY MEANDROVÉHO PÁSU NA ÚROVE  HLADINY  

Krom  kompletního hydrotechnického posouzení cílového stavu navrhovaných 
opat ení byl posuzován také vliv údržby meandrového pásu na úrove  hladiny ve 
Svratce.  
Pro cílový stav bylo zjišt no, že i p es výrazné rozší ení prostoru bermy nedojde 
k zaklesnutí hladin, spíše naopak dojde k jejich mírnému zvýšení. D vodem je velký 
nár st drsností. Pro zlepšení stavu by bylo nutné provést výrazn jší odkopávky bermy. 
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Co se tý e vlivu vlastní údržby koryta na stav hladiny v toku p i r zných povod ových 
stavech, byly posuzovány 4 výpo tové varianty: 

 Sou asný stav (užší berma udržovaná s pokryvem trvalým travním porostem); 
 Stav po realizaci opat ení (bez významného vývoje koryta a s menším zapojením 

vegetace); 
 Stav s nivním pásem udržovaným jako „p ím stská zele “ (samovolný vývoj 

koryta se základní údržbou v podob  odstra ování spadlých strom  a dalšího 
spláví).  

 Stav po úplném dosažení navrhovaného efektu (meandrující koryto s p irozenou 
morfologií, mrtvým d evem a hustými systematicky neudržovanými porosty v 
inunda ním pásu). 

Bylo zjišt no, že vliv údržby koryta na rúve  hladiny po realizaci opat ení je minimální – 
v jednotkách centimetr  (max. 8cm). V n kterých místech dokonce pro mén  
udržované koryto dochází k poklesu hladiny. To je zp sobeno spolup sobením vzdutí 
most  na jedné stran  a navýšením odleh ovaného pr toku nad Nosislaví a pod 
Velkými N icemi (díky nár stu hladiny) na stran  druhé. 
V p ípad  realizace SOp 04 by p ípadná údržba koryta jako p ím stské zelen  nebyla 
z ekonomického hlediska od vodnitelná. 
 

3.4.8. VYHODNOCENÍ VLIV  NA LESNÍ POROSTY  

Návrhem opat ení nejsou výrazn  dot eny lesní porosty, spíše plochy luk a sad . 
Souvislý lesní porost se nachází pouze v prostoru navázání nov  navržené odsazené 
hráze SO 04.10.2 na stávající hráz (ve variant  1). Zde by bylo v p ípad  realizace 
opat ení provést kácení v pásu navržené trasy hráze.  
Plocha vzrostlých lesních porost  ur ených ke kácení byla pro variantu 1 vy íslena na 
cca 1 ha. Plocha mladých lesních porost  ur ených ke kácení byla stanovena na asi 
0,3 ha. 
Do uvedených ploch je zahrnut i nezalesn ný pás podél hráze, který požadoval 
navrhnout investor (snazší údržba hrází, jejich lepší oslun ní pro vývoj travního drnu 
dostate  zpev ujícího svahy hráze atd). Nezalesn ný pás byl uvažován cca 10 m. 
Jelikož je hráz uvažovaná s p ísypy, které v budoucnu mohou p ípadn  i por stat 

ovinami, lze uvažovat i o užším pásu a o zmenšení ploch kácení o ~20-30%. 
 
Na ploše ur ené k majetkoprávnímu vypo ádání, která se nachází v horní ásti 
zájmového území, p i Nosislavské záto in , se rovn ž nachází souvislé lesní porosty. 
Zde se však s žádným kácením neuvažuje. 
 
Ve variant  2 odsazení hráze se neuvažuje se zásahem do souvislých ploch lesních 
porost . 
 

3.4.9. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ, POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení 04 eší možné úpravy stávajících liniových prvk  PPO. Úpravy mají za 
cíl jednak rozší it prostor p irozených rozliv  a jednak vymezit toku pot ebný prostor 
pro p irozené fungování korytotvorných proces . Ty mají být v rámci navržených úprav 
inicializovány. Další vývoj se p edpokládá samovoln . Sou ástí návrh  jsou i úpravy 
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terénu, infrastruktury a sítí. Dále se navrhuje majetkoprávní vypo ádání pozemk  
v blízkosti meandr  nad Nosislaví. 
Cílem opat ení je zlepšení ekologického potenciálu toku, zlepšení jeho zapojení do 
krajiny a nivy, v rámci vymezeného pásu rovn ž navýšení etnosti rozliv , a to za 

edpokladu zachování stávající míry PPO dot ených obcí. 
Soubor opat ení Nosislav sestává ze dvou samostatných úsek . První z nich navazuje 
na ekologicky cennou lokalitu PR Nosislavská záto ina, do níž výše prezentované 
návrhy nezasahují. Druhý úsek se nachází pod hospodá ským mostem Nosislav a 
vede až k Hornímu lesu na k.ú. Velké N ice. 
V p ípad  realizace opat ení se p edpokládá, že revitalizované meandrové pásy by 
byly prakticky bezúdržbové. V p ípad  extrémního nár stu vegetace, který by mohl 
negativn  ovlivnit odtokové pom ry, by byla provád na její pro ízka. Odsazené zemní 
hráze se navrhují s pozvolnými skony svah  (s p ísypy), tak aby byla usnadn na jejich 
údržba a za len ní do okolní krajiny. 
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3.5 SOP 05   VELKÉ N ICE 

3.5.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 05 eší potenciální úpravu odtokových pom  na levém b ehu 
Svratky a zp tné zapojení ásti historického inunda ního území, ímž by m lo dojít 
k navýšení reten ní kapacity nivy.  
Díl ím cílem SOp 05 je zjednodušení stávajícího systému hrází podél Svratky a jejích 

ítok . Navrhovaná opat ení p edpokládají zrušení v tveného hrázového systému 
o délce cca 3,6km (1,9 km podél Svratky + 1,7 km podél K epického potoka), který by 
byl nahrazen jednou hrází (o délce cca 1km). Toto opat ení by vedlo k významnému 
snížení provozních náklad  na údržbu hrází a ke zvýšení bezpe nosti 
protipovod ového systému Velkých N ic. 
Konkrétn  se navrhuje se odsun hrázových prvk  ze stávající polohy blíže k obci, 
nebo  stávající LB hráze omezují p irozený vývoj environmentáln  cenného úseku toku 
se s t emi pln  vyvinutými meandry. Odstran né hráze svírající meandry se nahradí 
hrází více p imknuté k obci. Navrhuje se ochrana i transitního plynovodu pod obcí v i 

edpokládanému dalšímu vývoji meandr . Dále byla posuzována ochrana LB 
zástavby a hospodá ských ploch v lokalit  u h išt , na níž p i sou asném stavu 
dosahují rozlivové áry od Q100. 
Soubor opat ení je ešen v rámci katastrálního území Velké N ice. 
Úpravu odtokových pom  na pravém b ehu eší komplexn  SOp 06 Uher ice. 
 

3.5.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o informace k 
hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
 
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 05. Jedná se o m-denní a n-
leté pr toky pro Svratku v profilech Svratka limnigraf Židlochovice .km 28,386 a Jez 
Uher ice .km 15,497. 
Profil Svratka limnigraf Židlochovice .km 28,386 (v závorce hodnoty pro jez Uher ice 
.km 15,497, resp. 14,040 dle TPE): 

 Q30d = 33,70 (33,70) m3/s ; 
 Q1 = 108 (117) m3/s; 
 Q5 = 196,5 (206,4) m3/s; 
 Q10 = 238 (248,3) m3/s; 
 Q20 = 281,2 (292) m3/s; 
 Q100 = 388,5 (400,1) m3/s. 

 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. Zásadními pro návrh byly p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území 
(p vodní vedení tras tok  apod.).  
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Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavovým území [82], výsledky studií záplavového území Svratky 
[03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie proveditelnosti 
[16], návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] zpracovatel 
matematického výpo tového modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
 
Cenným zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly rovn ž výsledky 
projednání se starostou obce Velké N ice panem Františkem Smetanou. Jednání 
prob hlo dne 13.6.2012. Kompletní získané informace je možné shlédnout v p íloze G 
první ásti studie [17]. Dále uvádíme pouze stru ný souhrn získaných poznatk : 

 M stys Velké N ice upozornil na p ípravu projektu revitalizace (t , mok ady 
a rybníky) v lokalit  Proda  (Broda ), kterou p ipravuje s VH Atelierem (aktuáln  
zpracováno DSP). K zám ru byla poskytnuta kopie situace Velké N ice - 
Proda , optimalizace vodního režimu krajiny – DÚR [39]. 

 P i povodních dochází k prokopání stávající PB lesní hrázky u meandr  Velké 
ice za ú elem odleh ení povod ových vod do les . Na LB došlo v roce 

2006 k zp tnému zaplavení prostoru za LB hrází vlivem jejího porušení 
rozoráním.  

 Na katastrálním území obce se historicky nacházelo celkem 11 rybník . 
 na levém b ehu Svratky dosud nedošlo k zaplavení objekt , k zatáp ní polí v 

levob ežní lokalit  Mojžíš dochází od zp tného vzdutí bezejmenného potoka. 
 KPÚ byly zahájeny v roce 2011. 
 K epický potok se p i povodních na Svratce uzavírá stavidlem proti zp tnému 

vzdutí; 
 obec poskytla soubor leteckých fotografií z povodní v roce 2010. 

Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.5.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází v katastrálním území obce Velké N ice, a to v 
extravilánu obce na levém b ehu Svratky nad zaúst ním K epického potoka. Do 

epického potoka ústí v zájmovém území dále Starovický potok. K epický a 
Starovický potok i Svratka jsou v sou asné dob  ohrázovány. Nad zaúst ním 

epického potoka jsou podél Svratky vedeny dv  hráze, z nichž ta bližší k toku je 
lokáln  p erušená.  
Trojúhelníkové území, vymezené ohrázováním Svratky a K epického potoka, je 
využíváno pro lesní hospoda ení. Prostor mezi zástavbou, Svratkou, K epickým (a 
Starovickým) potokem je využíván jako orná p da. Pole jsou rozd leny ú elovou 
komunikací – ást mezi komunikací a K epickým potokem je terénní sníženinou, v níž 
obec p ipravuje zám r na revitalizaci a tvorbu rybníka a mok ad  (Proda  [39]). Terén 
(pole) mezi LB hrází Svratky a ú elovou komunikací se odklání od hráze sm rem k 
cest . Mezi K epickým a Starovickým potokem je terén snížený a sev ený 
oboustranným ohrázováním (tvo í „lagunu“). Území je celé pokryto systémem 
odvodn ní - voda je odvád na p es erpací stanici. Ta se nachází za PB hrází 

epického potoka a odsazenou hrází Svratky, potrubí od ní je vyvedeno do 
epického potoka. 
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Soutok K epického potoka a Svratky bývá zaplavován už p i Q5, aby se voda se 
nevzdouvala výše proti toku K epického potoka, je na n m osazen manipulovatelný 
uzáv r (stavítko). 
Údolní niva Svratky mezi hrázemi je využívána jako louky, orná p da, lesní plochy a 
krajinná zele . 
Veškeré hráze v zájmovém území jsou v sou asné dob  ve správ  Povodí Moravy, 
s.p. Hráze podél K epického potoka d íve spravovala ZVHS, informace o kvalit  
materiálu náspu nejsou známy. Stavítko je dle informací z projednání [17] obsluhováno 
a kontrolováno obcí. 
 
V zájmovém území se nachází jeden ze dvou zachovaných p írodních úsek  

vodního koryta Svratky. To je zde dotvá eno p irozen  a není prakticky opevn no 
(vyjma krajních úsek ). Trasa koryta zde vytvá í t i meandry, v nichž dochází k 

irozenému morfologickému vývoji dna koryta a jsou st ídány m í brodové úseky 
mezi oblouky s hlubšími úseky v obloucích. Koryto je obklopeno vzrostlým b ehovým 
doprovodem. V blízkosti se nachází zástavba Velkých N ic a proto je zde zajišt na 
protipovod ová ochrana pomocí odsazených hrází. Ty jsou vedeny v obalové k ivce 
konkávních oblouk  meandr . Ty se vlivem bo ní eroze stále více p ibližují k 
stávajícím ochranným hrázím a lze o ekávat, že by v budoucnu mohly ohrožovat jejich 
stabilitu. Levob ežní odsazená hráz (v majetku Povodí Moravy, s.p.) zajiš uje 
protipovod ovou ochranu Velkých N ic do Q100. U PB hráze, jenž není ve správ  
Povodí Moravy s.p., je p i vyšších pr tocích p elévaná, p íp. se skrz ní pr kopem 
odleh uje (informace z obce).  

es území nap  prochází zdvojená trasa transitního plynovodu, který p ekonává 
koryto Svratky vzduchem dv ma mostními oblouky. V okolí k ížení plynovodu s tokem 
je koryto upravené a opevn né. 
Zájmový úsek je shora omezen p ibližn  profilem nad silni ním mostem p es Svratku. 
Krom  n j se na silnici II/381 nachází blíže k obci další p emost ní a zahraditelný 
propustek. P emost ní je p es ob asné, suché koryto na hranici intravilánu, p es n j by 
dle stávajících rozlivových ar m lo docházet k zaplavení území zp tným vzdutím p i 
dosažení Q100. Zaplavované území sestává ze sportovních ploch, zem lských areál  
a zem lských ploch. P i obhlídce bylo koryto zarostlé a suché, pravd podobn  
slouží k odvodn ní území (dle informací od PMo bývalý náhon) a vyús uje do n j 
deš ová kanalizace, do níž by p i povodni mohlo dojít k zavzdutí inundovaných vod. 
Celkov  je však zástavba Velkých N ic chrán na do Q100.  
 

3.5.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

Jak vyplynulo z p edchozí kapitoly, zástavba obce je dostate  chrán na proti 
povodním. V území se však nachází environmentáln  cenný úsek toku s t emi 
vyvinutými meandry, jejichž další vývoj je omezen stávající figurou ochranných hrází. 
Bo ní eroze potenciáln  m že ohrozit stabilitu hrázových prvk . Navrhují se proto 
opat ení umož ující další p irozený vývoj koryta toku, zejména meandrujícího úseku. 
Jedná se o zrušení stávajících LB hrází Svratky, resp. jejich odsun blíže k obci (aby 
byla zachována sou asná míra protipovod ové ochrany). Pro pot ebu konceptu bylo 
trasování hráze v záv rné ásti uvažováno variantn , zavázání hráze bude up esn no 
v rámci t etí ásti (etapy) studie.  
Navrhuje se i zrušení velké ásti hrází K epického potoka. Navrhovaná opat ení 
znamenají zp tné zapojení ásti historického inunda ního území do p irozené 
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transforma ní a reten ní funkce nivy, znamená to však i navýšení etnosti zaplavování 
hospodá sky využívaných pozemk .  
V zájmovém úseku na úpravy navazuje i zám r obce v lokalit  Proda  (Broda )– 
revitalizace a návrh rybní ku a soustavy t ní na K epickém potoce. P edpokládá se, že 
zvýšení periodicity rozliv  by nem lo zám r na tvorbu mok adního ekosystému 
negativn  ovlivnit. Pouze by možná bylo pot eba opat it svahy hráz nového rybní ku 
opevn ním záhozem. V p ípad  zachování ásti hrází K epického potoka by bylo nutné 
odb rný objekt „Proda e“ opat it zp tnou klapkou bránící zp tnému vzdutí z inundace 
do potoka. V p ípad  zrušení hráze by se musel odb rný objekt z ejm  upravit. 
V rámci souboru opat ení se dále navrhují prvky upravující stávající vedení dopravní 
infrastruktury a inženýrských sítí a výškového umíst ní stávající erpací stanice ( S) 
meliora ního systému, která se bude nov  nacházet v inunda ním území. 
Nep edpokládají se však zásahy do stávající odvod ovací soustavy. Bližší informace o 
vedení drenáže nejsou známé. V p ípad  dot ení odvodn ní budou požadavky na jeho 
úpravu projednány se správcem systému a bude navržena pot ebná úprava systému. 
Okolí transitního plynovodu se navrhuje upravit systémem skrytého (spícího) opevn ní, 
aby p i dalším vývoji koryta nemohlo docházet k jeho podemílání vlivem eroze. 
V okolí meandr  byla vytipována plocha p edpokládaného dalšího vývoje toku, na níž 
se navrhuje vypo ádat vlastnické vztahy. 
Navrhuje se i lokální opat ení zamezující zp tnému vzdutí inundovaných vod ze 
Svratky do obce (skrz deš ovou kanalizaci). 
 

3.5.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ  

V rámci SOp 05 se navrhují úpravy stávajícího systému protipovod ové ochrany, jenž 
mají za cíl umožnit v budoucnu p irozený vývoj toku, zapojit op tovn ást nivy do 
inunda ního území pro zlepšení míry transformace a retence povod ových pr tok . 

lo by tak dojít i ke zlepšení ekologického potenciálu zem lsky využívané krajiny. 
 
Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty: 

 SO 05.10.1  Ochranná hráz, km 0,000 – 0,655; 
 SO 05.10.2 Alternativní vedení hráze; 
 SO 05.30.1 Spící opevn ní, km 19,015 až 19,195; 
 SO 05.30.2 Zp tná klapka na výusti deš ové kanalizace; 
 SO 05.60.1 Snížení zpevn né komunikace; 
 SO 03.70 eložky inženýrských sítí; 
 SO 05.80.1 Odstran ní LB hráze, v km 18,530 až 20,490; 
 SO 05.80.2 Odstran ní hráze K epického potoka; 
 SO 05.80.3 Úprava výškového umíst ní budovy S. 

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
Mimo popsané stavební objekty byla vytipována plocha, na níž se p edpokládá další 
vývoj toku po odsunu hrází, a kde se proto navrhuje vypo ádat vlastnické vztahy. 
Vymezení této plochy je patrné ze situa ních výkresových p íloh. 
Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následující kapitole. 
 



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva 

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 101 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

3.5.5.1. SO 05.10.1 OCHRANNÁ HRÁZ, KM 0,000 – 0,655 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška 2,05 m (v . p evýšení) 
Délka 655 m 
Návrhový pr tok Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:3 vzdušní líc 

1: 5 návodní líc 
 
SO 05.10.1 se navrhuje pro zachování sou asného stupn  ochrany zástavby m styse 
Velké N ice. Jedná se o zemní hráz vedenou podél hranice zahrad, v míst  dnešní 
nezpevn né polní cesty. Zp sob jejího trasování a zavázání byl uvažován alternativn  
– bu  se zavázáním do hrází K epického potoka (pokud by se tyto nerušily nebo pokud 
by byla výška hladiny v nové rozší ené inundaci velmi malá) nebo se zavázáním na 
levém b ehu K epického potoka (SO 05.10.2 – v p ípad  v tší výšky vody v inundaci a 

i odstran ní hrází K epického potoka). Výsledné ešení bude z ejmé až po zajišt ní 
výsledk  z matematického modelu proud ní. 
Technicky je hráz navržena se sklonem návodního líce 1: 5 a vzdušného líce 1: 3 a s 
ší kou koruny 3,5 m. V p ípad  požadavku investora m že být koruna dále uvažována 
jako pojízdná. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku 
od K epického potoka s p evýšením 0,5 m nad úrove  hladiny návrhového pr toku. 
Výška hráze, jakož i její zavázání, bude up esn na na základ  výsledk  z 
matematického modelového výpo tu. Délka nové hráze v p ípad  jejího zavázání p ed 

epickým potokem iní cca 655 m.  
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no v 
následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  IGP, s ohledem na 
návrh velmi pozvolných sklon  svah  se však p edpokládá ešení hráze s p ísypem 
(zonální).  
Trasování hráze bylo navrženo s ohledem na stávající vedení inženýrských sítí a na 
pozemky fyzických osob.  
Pro zajišt ní obsluhy území, odvodn ní zahrázových prostor aj. se krom  vlastního 
hrázového t lesa navrhují ješt  tyto díl í objekty: 

 stávající odvod ovací p íkop – bude ponechán ve stávající trase; 
 odvod ovací p íkop na vzdušné stran ; 
 2 reten ní prostory se zp tnými klapkami; 
 p ejezd hráze; 
 manipula ní pás na vzdušné stran  hráze (š. 3 m). 

Hráz bude na vzdušné stran  odvodn na pomocí nového p íkopu vedeného p i pat  
hráze. S ohledem na konfiguraci terénu budou zahrázové vody svedeny do 2 míst – 
budoucích reten ních prostor  (zemní reten ní nádrže). Z reten ních prostor budou 
vody odvedeny skrz hráz se zp tnou klapkou. Za ní navazuje stávající, resp. nový 
odvod ovací p íkop. ást vod má být svedena do nového mok adu v lokalit  Proda  
(zám r obce, zpracovatel - VH Atelier, stupe  - DSP). 
Velikost reten ních prostor byla navržena na p tiletý déš  s dobou trvání 30 min 
(p edpokládá se objem zahrázových vod cca 1040 m3). V ploše reten ních prostor  se 
navrhuje terén snížit, a to o cca 1,0 m tj. na kótu 174,90 m n.m. u prostoru v st ední 
ásti hráze (v celkové ploše 440 m2) a na kótu 175,80 m n.m. u prostoru p i hrázovém 
ejezdu (v celkové ploše 740 m2). 
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Odvedení zahrázových vod p i b žných vodních stavech bude zajiš ovat nový p íkop, 
voda z n j bude voln  odtékat p es hrázové klapky na návodní stranu hráze. P i 
povod ových stavech bude p ítok z mezipovodí svád n do výše popsaných reten ních 
prostor. Po opadnutí vody v inundaci voda z reten ních prostor voln  odte e. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze pravd podobn  p es návrhové plochy vodní a 
vodohospodá ské, áste  i stávající vodní a vodohospodá ské a stávají plochy luk 

írodního charakteru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 05.10.1 dot eny pozemky 
v majetku státu a oprávn ných fyzických osob. U velké ásti území však momentáln  
nejsou majetkové pom ry známy (zajiš ování informací z pozemkového katastru). 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 05.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 K ížení podzemního NN v km hráze 0,133 – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky; 

 K ížení komunika ní sít  v km hráze 0,210 – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky; 

 K ížení plynového za ízení v km hráze 0,210 – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky; 

 Soub h nadzemního VN s hrází v km hráze 0,302 až 0,565 – bez konfliktu. 
 

3.5.5.2. SO 05.10.2 ALTERNATIVNÍ VEDENÍ HRÁZE 
 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška 2,05 m (v . p evýšení)  
Délka 350 m – bude up esn na v 3. etap  studie 
Návrhový pr tok Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:3 vzdušní líc ( 1:2,5 v míst  stávající hráze) 

1: 5 návodní líc ( 1:3 v míst  stávající hráze) 
 

edm tem SO 05.10.2 je ešení alternativního vedení a zavázání nové odsazené 
hráze. Pot eba realizace této ásti hráze, její výška, zp sob a místo zavázání hráze 
vyplyne z výsledk  matematického modelového výpo tu proud ní (z výšky hladiny v 
inundaci). Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100 od Svratky a p íslušného 
pr toku od K epického potoka s p evýšením 0,5 m nad úrove  hladiny návrhového 
pr toku. 
Technicky je hráz navržena se sklonem návodního líce 1: 5 a vzdušného líce 1: 3 a s 
ší kou koruny 3,5 m. V p ípad  požadavku investora m že být koruna dále uvažována 
jako pojízdná. 
Celková délka nové hráze (tj. SO 05.10.1 a SO 05.10.2) se odhaduje okolo 910 m.  
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no v 
následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  IGP, s ohledem na 
návrh velmi pozvolných sklon  svah  se však p edpokládá ešení hráze s p ísypem 
(zonální).  
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Trasování hráze bylo navrženo s ohledem na pot ebu vymezení reten ního prostoru 
pro vody z K epického potoka v p ípad  nastoupání vody od Svratky a nemožnosti 
odleh ovat vodu do nové inundace. Uvažuje se s koncentrací vody v reten ním 
prostoru a jejím následným odvedením K epickým potokem po opadnutí povodn .  
Podél vzdušné paty hráze se navrhuje manipula ní pás ší ky 3 m, u zavázání hráze se 
po ítá s umíst ním obratišt . K ížení hráze s K epickým potokem se p epokládá 
provést betonovým objektem s hradicím prvkem (stavítko nebo zp tná hrázová 
klapka). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vedení alternativní trasy hráze uvažuje p es plochy stávajících luk 

írodního charakteru a ornou p du.  
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 05.10.2 dot eny pozemky 
v obce. U ásti území však momentáln  nejsou majetkové pom ry známy (zajiš ování 
informací z pozemkového katastru). 
 

eložky inženýrský sítí jsou ešeny samostatn  v rámci SO 05.70. Alternativní trasa 
hráze (zavázání) by potenciáln  mohlo být v kolizi se stávajícím vedením vodovodu. 
Zda by k dot ení skute  došlo bude up esn no na základ  rozhodnutí o sledované 
variant  zavázání hráze v 3. etap  studie. V p ípad  dot ení se p edpokládá provést 

ížení v chráni ce, p íp. jeho p eložením do nové trasy za zavázání hráze. 
 

 K ížení nadzemního VN s hrází v km hráze 0,565 až 0,640 (up esn ní 
kilometráže dle úpravy návrhu zavázání) – p edpokládá se mimoúrov ové k ížení 
bez konfliktu, p ípadn  p eložka sloupu, s dodržením pot ebné výšky. 

 

3.5.5.3. SO 05.30.1  SPÍCÍ OPEVN NÍ, KM 19,015 AŽ 19,195 
 
Hlavní parametry SO  
Délka 180 m na LB a 180 m na PB 
Celkový objem materiálu ~ 3 400 m3 
 
SO 05.30.1 se navrhuje pro zajišt ní ochrany vedení transitního plynovodu. 

edm tem je provedení skrytého (tzv. spícího) opevn ní b eh  v míst  k ížení a 
širším okolí vedení. Opevn ní se navrhuje t žkým kamenným záhozem do výkopu. 
Kamenný zához bude zp tn  zasypán a terén ohumusován a zatravn n.  
Délka navržené úpravy iní asi 180 m (na každé stran ), založení opevn ní se 
uvažovalo cca 0,2 m pod nejhlubší dno koryta po úrove  Q100. Celkový objem materiálu 
byl odhadnut na cca 3 400 m3 záhozu. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je spící opevn ní umís ováno na levém b ehu Svratky do stávajících 
vymezených ploch krajinné zelen  a zem lské p dy. Na pravém b ehu jsou 
návrhem dot eny stávají plochy lesa a je zde navrhováno vedení regionálního 
biokoridoru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
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Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 05.30.1 dot eny pozemky 
obecní a státní – ve správ  Povodí Moravy s.p. a Les R. 
 
Umíst ní spícího opevn ní není v p ímé kolizi se známými trasami inženýrských sítí. 
Mimoúrov ov  je však k ížena trasa transitního plynovodu (zdvojené potrubí, které 
prochází p es Svratku obloukovými mosty). P edpokládá se, že by se spící opevn ní 
realizovalo v ochranném pásmu této sít . 
 

3.5.5.4. SO 05.30.2 ZP TNÁ KLAPKA NA VÝUSTI DEŠ OVÉ KANALIZACE 
Jak bylo popsáno výše v kapitole 3.5.3, v míst  stávajícího p emost ní ob asného, 
suchého koryta (na hranici intravilánu obce) by dle stávajících rozlivových ar m lo 
docházet k zaplavení území zp tným vzdutím p i dosažení Q100. Zaplavované území 
sestává ze sportovních ploch, zem lských areál  a zem lských ploch.  

i obhlídce bylo koryto zarostlé a suché, pravd podobn  slouží k odvodn ní území 
(dle informací od PMo bývalý náhon) a vyús uje tam deš ová kanalizace. Dále se zde 
nachází ješt  1 menší zahraditelný propustek. 
U návrh  SOp 05 se nep edpokládá zhoršení odtokových pom  v i sou asnému 
stavu ešené lokality. Naopak lze p edpokládat mírný pokles hladin v zaplavovaném 
území vlivem oboustranného otev ení inundace pod silni ním mostem Velké N ice. 
Tyto p edpoklady budou prov eny matematickým modelem proud ní návrhového 
stavu.  
V návrhu byla zvažována i možnost v tších úprav odtokových pom  v ešené 
lokalit , tj. hrazení p emost ní ob asného koryta p i povodních. Po konzultaci návrhu s 
investorem studie bylo, s ohledem na periodicitu zatáp ní, povahu zatáp ných ploch 
(p evážn  zahrady a sportovní plochy, áste  i areály zem lské výroby a 
návrhové plochy výrobních areál ), od této myšlenky upušt no. D vodem proto byla 
také zna ná ší ka p emost ní. Pokud by se v budoucnu znovu zvažovala možnost 
hrazení tohoto profilu, bylo by patrn  nutné most rozd lit alespo  na 2 samostatn  
zahraditelné celky vložením pilí e s hradicími drážkami a nalézt vhodný prostor pro 
skladování mobilního hrazení (nap . v rámci OV). 
 
Jelikož se v ešeném prostoru nachází výus  deš ové kanalizace navrhuje se opat it ji 
zp tnou klapkou. Ta by m la zabránit zavzdutí inundovaných vod zp t do 
kanaliza ního systému p i extrémních povod ových stavech. Klapka se navrhuje 
plastová v rozm rech dle DN kanaliza ní výusti. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se objekt nachází pravd podobn  na hranici stávajících ploch krajinné i 
izola ní ze,len  a zahrad. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Návrhem SO 05.30.2 jsou pravd podobn  dot eny pozemky státní – ve správ  
ÚZSVM nebo PF R a Povodí Moravy s.p. 
 
Objekt se navrhuje na výusti deš ové kanalizace, jinak není v kolizi se známými 
trasami inženýrských sítí. 
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3.5.5.5. SO 05.60.1 SNÍŽENÍ ZPEVN NÉ KOMUNIKACE 
 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu a snížení nivelety komunikace 

ibližná délka sníženého pásu 30 m 
Pot ebná dl. úpravy komunikace 130 m 
Návrh. hloubka snížení 0,9 m 
Stávající (navrhovaná) úrove  komunikace 176,50 m n.m. (175,60 m n.m) 
 

edm tem SO 05.60.1 je úprava odtokových pom  v inundaci vzniklé po odsazení 
ochranné hráze. Cílem je usnadnit odtok inundovaných vod z území p i opadnutí 
povod ových stav .  
Dle informací z digitálního modelu terénu vyplývá, že v nov  vzniklé LB inundaci by 
stávající ú elová komunikace tvo ila p nou p ekážku bránící odtoku, nebo  se terén v 
této ploše kloní ke komunikaci (sm rem k Proda i). Na zem lských plochách by se 
tím vytvo ila bezodtoká laguna.  
Bylo prov ováno možné umíst ní inunda ního mostku i propustk  do komunikace - z 

vodu jejího malého vyvýšení je z ejm  neproveditelné. Navrhuje se proto lokální 
úprava nivelety komunikace. V nejnižším míst  bezodtokové oblasti se na délce cca 30 
m sníží niveleta komunikace asi o 0,9 m a p elévané vody se napojí na sou asný 
odvod ovací p íkop odvedený sm rem do Proda e a K epického potoka. 
Celková délka snížení komunikace cca 130 m (p íp. i kratší) p i návrhu podélného 
sklonu p echodové ásti nivelety komunikace (sm rem k snížené úrovni) asi 3%. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se SO 05.60.1 umís uje v ploše stávající komunikace a áste  
zasahuje i na plochu orné p dy.  
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  je návrhem SO 05.60.1 dot en 1 pozemek v 
majetku obce. Informace o vlastnických vztazích 2. dot eného pozemek není 
momentáln  známa (zajiš ování informací z pozemkového katastru). 
 
Umíst ní SO 05.60.1 není v kolizi se známým vedením tras inženýrských sítí. Podél 
SO je veden komunika ní kabel se známou polohou, nep edpokládá se však jeho 
dot ení p i realizaci objektu. 
 

3.5.5.6. SO 05.70 ELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
V rámci SOp 05 je dot ena ada inženýrských sítí, které jsou popsány níže.  
Zejména se v novém inunda ním území se nachází transitní plynovod. V navazujících 
stupních dokumentace m že dojít k up esn ní jejich vý tu. 
SO 05.10.1 Ochranná hráz – realizací dojde k dot ení t chto sítí: 

 K ížení podzemního NN v km hráze 0,133 – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky; 

 K ížení komunika ní sít  v km hráze 0,210 – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky; 

 K ížení plynového za ízení v km hráze 0,210 – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky; 

 Soub h nadzemního VN s hrází v km hráze 0,302 až 0,565 – bez konfliktu; 
 K ížení nadzemního VN s hrází v km hráze 0,565 až 0,640 (up esn ní 
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kilometráže dle úpravy návrhu zavázání) – p edpokládá se mimoúrov ové k ížení 
bez konfliktu, p ípadn  p eložka sloupu, s dodržením pot ebné výšky. 

SO 05.10.2 Alternativní vedení hráze – pravd podobn  dojde ke  
 K ížení s vodovodním adem v km hráze 0,888 (bude up esn no na základ  

zvolené varianty zavázání hráze v 3. etap  studie) – p edpokládá se p eložení do 
chráni ky nebo odsun do nové trasy za zavázání hráze; 

SO 05.60.1 Snížení zpevn né komunikace– realizací dojde k dot ení t chto sítí: 
 Soub h s komunika ní sítí – p edpokládá se, že bude bez konfliktu. 

SO 05.80.3 Úprava výškového umíst ní budovy S – realizací dojde k: 
 Dot ení trubních vedení systému odvodn ní – p edpokládá se p epojení na nová 

erpadla. 
 

3.5.5.7. SO 05.80.1 ODSTRAN NÍ LB HRÁZE, V KM 18,530 AŽ 20,490 
 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu, odt žení hráze 
Délka odstran ných LB hrází 1700 m (v km 18,530 až 20,490) 

 
ibližný celk.objem odt ženého materiálu ~ 15 tis. m3 

 
edm tem SO 05.80.1 je odstran ní stávajících ochranných zemních hrází na levém 
ehu Svratky po úrove  stávajícího terénu na vzdušné stran , p íp. mohou být lokáln  

ponechány terénní vyvýšeniny pro diversifikaci krajiny. Dojde tím k rozší ení 
potenciálního inunda ního území Svratky. V horní ásti ešeného území, nad 
transitním plynovodem, se navrhuje odstran ní hrází i za ú elem umožnit další 

irozený vývoj meandrujícího koryta a pro zapojení v tší ásti nivy do transformace 
povod ových pr tok . V dolní ásti, pod transitním plynovodem, se navrhuje hráze 
odstranit, aby mohly inundované vody po opadnutí povodn  voln  odtékat.  
SO byl navržen na základ  požadavk  investora.  
Zachování sou asného stupn  ochrany zástavby obce by m la zajistit nov  navržená 
hráz (SO 05.10.1 a p íp. i SO 05.10.2). 

evýšení stávající LB hráze v i terénu se v ešeném úseku pohybuje pr rn  okolo 
1,6 m. Délka odstran ných hrází iní celkem cca 1700 m, z toho je 1085 m ve správ  
Povodí Moravy a 285 m neznámého vlastníka. Tomu odpovídá celkový objem 
odt ženého materiálu ~15 tis. m3. Odstran ní hrázového t lesa by m lo být provedeno 
až po realizaci nové odsazené hráze (SO 05.10.1, p íp. i SO 05.10.2), v . realizace 
hradicí konstrukce (stavítko nebo zp tná klapka), ísypy a terénní úpravy mohou být 
realizovány dodate . S p edstihem m že být provedeno pouze odstran ní ásti hrází 
v trojúhelníku nad zaúst ním K epického potoka – odsud m že být materiál z ásti 
použit na novou hráz. 
Odt žený materiál m že být použit na terénní úpravy v okolí obce, rekultivaci využitých 
zdroj  surovin i skládek apod. a k sypání n které ze zemních konstrukcí v rámci SOp 
04, SOp 06 i SOp 08. 
Spolu s odstran ním LB hrází se navrhuje provést také odstran ní p ípadného 
opevn ní paty kynety jako inicializaci p irozených korytotvorných proces  v úsecích 
navazujících na historické meandry. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP jsou dot eny plochy stávajících luk p írodního charakteru, les , krajinné 
a izola ní zelen , ale i orné p dy a komunikací. a krajinné i ve ejné izola ní zelen . 
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Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 05.80.1 dot eny pozemky 
obecní, státní (ve správ  Povodí Moravy, s.p. a Les R), ale i oprávn ných fyzických 
osob. Informace o vlastnických vztazích ásti dot ených pozemk  není momentáln  
známa (zajiš ování informací z pozemkového katastru). 
 
SO 05.80.1 není v kolizi se známými trasami inženýrských sítí.  
 

3.5.5.8. SO 05.80.2 ODSTRAN NÍ HRÁZE K EPICKÉHO POTOKA 
 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu, odt žení hráze 
Délka odstran né LB hráze ~ 840 m 
Délka odstran né PB hráze ~ 1180 m 

ibližný celk.objem odt ženého materiálu ~ 18,4 tis. m3 
 

edm tem SO 05.80.2 je odstran ní stávajících ochranných zemních hrází na obou 
ezích K epického potoka po úrove  stávajícího terénu na vzdušné stran , p íp. 

mohou být lokáln  ponechány terénní vyvýšeniny pro diversifikaci krajiny. Dojde tím k 
rozší ení potenciálního inunda ního území Svratky .SO byl navržen na základ  
požadavk  investora. D vodem pro odstran ní hrází jsou mj. pochybnosti o kvalit  
jejich provedení a nadbyte nost v p ípad  odsazení ochranné hráze Svratky.  

evýšení LB hráze v i terénu se v ešeném úseku pohybuje mezi 1 – 1,3 m, délka 
odstran né hráze iní asi 840 m. P evýšení PB hráze v i terénu se v ešeném úseku 
pohybuje mezi 1,3 – 2,3 m, délka odstran né hráze iní asi 1180 m. Tomu odpovídá 
celkový objem odt ženého materiálu ~18,4 tis. m3. Odstran ní hrázového t lesa by 

lo být provedeno až po realizaci nové odsazené hráze (SO 05.10.1, p íp. i SO 
05.10.2) v . realizace hradicí konstrukce (stavítko nebo zp tná klapka). Odt žený 
materiál m že být použit na terénní úpravy v okolí obce, rekultivaci využitých zdroj  
surovin i skládek apod. Pokud by byl materiál vhodný k sypání zemních konstrukcí 
(dle informací od investora se to nep edpokládá, hráz byla pravd podobn  sypána z 
odt žených sediment  apod.), mohl by být využit k sypání n které ze zemních 
konstrukcí v rámci SOp 04 i SOp 06. 
V rámci SO 05.80.2 se navrhuje i odbourání stávajícího stavítka nad vyúst ním 

epického potoka (uzáv r bude odsunut v rámci SO 05.10.1 a SO 05.10.2 výše proti 
toku). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP jsou dot eny plochy stávajících luk p írodního charakteru a krajinné i 
ve ejné izola ní zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 05.80.2 dot eny z ásti 
pozemky obecní.  
Informace o vlastnických vztazích zbývající ásti dot ených pozemk  není momentáln  
známa (zajiš ování informací z pozemkového katastru), p edpokládá se však, že jsou 
v majetku státu – konkrétn  Povodí Moravy, s.p., na níž m ly p ejít po zrušení ZVHS. 
 
SO 05.80.2 není v kolizi se známými trasami inženýrských sítí.  
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3.5.5.9. SO 05.80.3 ÚPRAVA VÝŠKOVÉHO UMÍST NÍ BUDOVY S 
 
Hlavní parametry SO estavba i novostavba budovy S 
Stávající výškové umíst ní 176,80 m n.m. 
Návrh. výškové umíst ní 177,20 m n.m.  
Návrhový pr tok Q100 od Svratky 

evýšení úrovn  v i Qn 0,5m 
 
Po odsunu ochranných hrází od Svratky blíže k obci se stávající S meliora ního 
systému dostane do inunda ní zóny.  
Elektrická za ízení je nutné chránit proti inundovaným vodám. Navrhuje se proto 
úprava výškového umíst ní budovy S. Jsou možné dva alternativní návrhy – bu  by 
se vybudovala nová stanice s podlahou a výškovým umíst ním technologie nad 
hladinu inundovaných vod nebo by se nadbetonovala stávající budova a upravilo by se 
pouze výškové umíst ní podlah. V rámci projednání se doporu uje prov it pot ebnost 
a využívání této S. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se objekt erpací stanice nachází na hranici stávajících ploch lesa a 
orné p dy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.80.3 potenciáln  
dot eny pozemky v majetku obce a státu (Lesy R a PF R nebo ÚZSVM). 
 
Úpravou výškového umíst ní objektu S jsou dot eny vedení navazujících trubních 
svod  a výpustných potrubí systému odvodn ní. P edpokládá se, že k budov  je 

ivedena i elektrická p ípojka, není však známa její poloha.  
 
Návrh na vypo ádání majetku 
Po odsunu stávajících hrází se p edpokládá v budoucnu další vývoj meandrujícího toku 
vlivem bo ní eroze. Na základ  požadavku investora byly proto vytipovány plochy 
dalšího možného vývoje koryta. Na t chto plochách se navrhuje vypo ádat vlastnické 
vztahy. Jedná se o plochy v okolí konkávních oblouk  horního a spodního meandru. 
U prost edního meandru, který je siln  zahlouben se jeho výrazn jší vývoj 
nep edpokládá.  
Plocha byla vytipována na základ  analýzy historického vývoje koryta. U horního 
meandru se p ednostn  k vypo ádání uvažují pozemky p ed stávající ochrannou hrází. 
U spodního meandru se jedná i o pozemky za stávající hrází. Rozsah ploch 
navržených k vypo ádání vlastnických vztah  je z ejmý ze situa ních p íloh. 
 

3.5.6. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ, POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení 05 sestává z návrh  technických prvk  PPO a z revitaliza ních úprav.  
Cílem opat ení je zachování, resp. zlepšení, sou asného stupn  PPO zastav ného 
území m styse Velké N ice. Navrhuje se zjednodušení stávajícího systému hrází 
podél Svratky a jejích p ítok . P edpokládá se zrušení v tveného hrázového systému 
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podél vodote í o celkové délce cca 3,6km a jeho nahrazení jednou hrází délky cca 
1km. To by v d sledku znamenalo nejen významné snížení provozních náklad  na 
údržbu hrází, ale také zvýšení bezpe nosti protipovod ového systému Velkých 

ic. 
Dalším cílem je zlepšení ekologického potenciálu toku. K tomu by m lo dojít díky 
umožn ní dalšího vývoje p irozeného meandrového úseku a také díky zp tnému 
zapojení ásti historického inunda ního území do nivy podílející se na transformaci 
velkých vod. Navrhuje se také vypo ádání vlastnických vztah  v místech, kde byl 
vytipován další možný vývoj meandrujícího toku. 
Vlivem odsunu trasy hrází ze stávající polohy blíže k obci a zrušení ásti ohrázování 

epického potoka dojde k navýšení etnosti zaplavování zem lských pozemk . 
Doporu uje se v tomto smyslu upravit jejich obhospoda ování. Rovn ž by 
pravd podobn  docházelo k ob asnému zatáp ní mok adního spole enství Proda  – 
z tohoto d vodu by bylo vhodné posílit opevn ní hráze navrženého rybní ku.  
V bezprost edním okolí navrhovaného snížení komunikace se doporu uje p evést ást 
pozemk  na lu ní hospodá ství, v p ípad  ponechání využití této ásti parcel jako 
ornou p du se doporu uje orba po vrstevnici pro zmírn ní projev  plošné eroze. 
V rámci souboru opat ení se dále navrhuje úprava výškového umíst ní stávající 
erpací stanice ( S) meliora ního systému, která se bude nov  nacházet v 

inunda ním území. Nep edpokládají se však zásahy do stávající odvod ovací 
soustavy, ta by m la z stat nadále funk ní. Bližší informace o vedení drenáže nejsou 
známé. V p ípad  dot ení odvodn ní budou požadavky na jeho úpravu projednány se 
správcem systému a bude navržena pot ebná úprava systému. 
Reten ní prostory by m ly být využívány pro lu ní hospodá ství, pravideln  se 
doporu uje jejich kosení a revize hrázových klapek. 
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3.6 SOP 06   UHER ICE 

3.6.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 06 eší úpravu odtokových pom  a zlepšení p irozené 
reten ní kapacity nivy v pravob ežním širokém inunda ním území Svratky a jejího 
významného p ítoku Šatavy v prostoru vymezeném shora silni ním mostem ve Velkých 

icích a zdola železni ním mostem Pouzd any v km 12,052 dle TPE. 
Dále se navrhuje možný zp sob zajišt ní dosažitelného stupn  PPO pravob ežní 
zástavby obce Uher ice. Ta je v sou asné dob  ohrožována jednak pr toky 
vyb eženými výše proti toku (odleh ení u Vojkovic - km 29,559 dle TPE a odleh ení 
mezi Židlochovicemi a Nosislaví), jednak vodami zp tn  vzdutými z místa zaúst ní 
Šatavy, kde p ilehlá PB hráz p echází v odsazenou. 
SOp se také zabývá migra ním zprostupn ním jezu Uher ice (v km 14,040 dle TPE), 
tj. návrhem rybího p echodu. 
Navrhovaná opat ení leží p evážn  v katastrální území Uher ice u Hustope í a Velké 

ice, zasahují však i na k.ú. Vranovice nad Svratkou a Pouzd any. 
 

3.6.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky a Šatavy, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o 
informace k hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
 
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 06. Jedná se o m-denní a n-
leté pr toky Svratky v profilu jezu v Uher icích. 

 Q364d = 2,42 m3/s; 
 Q1 = 117,0 m3/s; 
 Q5 = 206,4 m3/s; 
 Q20 = 292,0 m3/s; 
 Q100 = 400,1 m3/s.  

 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. Zásadními pro návrh byly p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území 
(p vodní vedení tras tok  apod.). Jedním z hlavních limit  pro návrh byly informace 
z manipula ního ádu MVE a jezu Uher ice [53]. Informace o dotování Šatavy - ky 
byly erpány z manipula ního ádu St ední nádrže VD Nové Mlýny [52], díl í informace 
byly poskytnuty investorem p i projednáních, mailových a telefonických konzultacích. 
 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavovým území [82], výsledky studií záplavového území Šatavy 
[04] a Svratky [03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie 
proveditelnosti [16], návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] 
zpracovatel matematického výpo tového modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
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Cenným zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly rovn ž výsledky 
projednání se starosty dot ených obcí. Jednání prob hla dne 6.6.2012. Kompletní 
získané informace je možné shlédnout v p íloze G první ásti studie [17]. Dále uvádíme 
pouze stru ný souhrn získaných poznatk  pro zájmový úsek v rámci SOp 06: 

 KPÚ se neplánují; 
 Ohrožení zástavby obce Uher ice: na pravém b ehu je povod ovými pr toky 

ohroženo cca 30 dom , na levém b ehu nezp sobují povod ové pr toky vážn jší 
škody (krom  ohrožení zahrad pr sakovou vodou); 

 Obec Uher ice nesouhlasí s pojetím ochrany obce dle krajské koncepce [21]. Její 
podstatou je prstencové ohrázování celé pravob ežní zástavby v minimálním 
rozsahu; 

 Obec v dob  povodní využívá hradící systém na propustcích na silnici Uher ice- 
Vranovice. 

 Obec Uher ice p ipravuje v rámci PPO obce a revitalizace krajiny n kolik akcí:  
Uher ice Studie revitalizace krajiny, Atelier Fontes, s.r.o., 2008 [34], Uher ice 

 "U Ruky" – DUR, Atelier Fontes, s.r.o., 2009 [35], Uher ice usm ovací val 
- DOS, DPS, Atelier Fontes, s.r.o., 05/2011 [36]; 

 V minulosti bylo plánováno provedení rybník  v lokalit  “Louky”. Starosta obce 
vyjád il zájem o návrh v tší vodní plochy v lokalit  Louky – ešeno v rámci 
SOp 07.  

 
Návrh technických prvk  protipovod ové ochrany vychází koncep  ze Studie 
protipovod ových opat ení na území Jihomoravského kraje [21], je však ešen 
velkoryseji. Byly prov ovány i další možné zp soby ešení PPO, o výb ru sledované 
varianty rozhodnul investor p i projednávání v pr hu prací. Kompletní soupis 
použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.6.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází na pravém b ehu eky Svratky v prostoru vymezeném 
shora silni ním mostem ve Velkých N icích a zdola zaúst ním Šatavy, v ploše PB 
nivy v tomto úseku, v lokalit  PB zástavby obce Uher ice a v prostoru jezu Uher ice a 
zaúst ní Šatavy. Zespoda je úsek vymezen železni ním mostem v km 13,503 (12,052 
dle TPE). 

eka Svratka je v celé délce zájmového úseku oboustrann  ohrázována na úrove  
odleh ené Q100 (což ovšem odpovídá p ibližn  Q10 až Q15 – níže komentá  k rozd lení 
pr tok ). V horní t etin  zájmového úseku tj. v úseku od silni ního mostu (v km 20,567 
dle TPE) do k ížení s vysokotlakým plynovodem (v km 17,710 dle TPE) jsou hráze 
odsazené a eka výrazn  meandruje. Od k ížení s plynovodem po spodní konec úseku 
tj. p ibližn  po železni ní most Pouzd any (v km 12,052 dle TPE) je eka oboustrann  
ohrázována p ilehlými hrázemi od cca 1 a do 2,2 m výšky.  
Terén je v zájmovém území p irozen  spádován od eky do pravob ežní inundace, 
sm rem k PB zástavb  Uher ic a do údolní nivy Šatavy. Sklon terénu je sm rem od 
eky do inundace prom nlivý v rozsahu 0,05 - 0,5 %, pr rn  cca 0,15 %. Koryto 

Svratky bez ochranných hrází je kapacitní p ibližn  na pr toky Q1 až Q2.  
V sou asnosti je PB zástavba obce Uher ice ohrožována pr toky vyb eženými výše 
proti toku (odleh ení u Vojkovic - km 29,559 dle TPE a odleh ení mezi Židlochovicemi 
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a Nosislaví), jednak vodami zp tn  vzdutými z místa zaúst ní Šatavy, kde p ilehlá PB 
hráz p echází v odsazenou. V tomto míst  je ohrázování p erušené a dochází zde k 
vyb ežování a zaplavování inundace výše proti toku již od pr toku Q5.  
Pravob ežní zástavba obce je dle údaj  z rozlivových ar ohrožena od pr tok  Q20. ze 
Svratky (zatáp ní z nivy). Ohrožení lze o ekávat i p i povodních na Šatav . 
Povod ovými pr toky je ohroženo cca 30 budov, dle informací z obce p i povodních 
dosahovala voda u hájovny na okraji zástavby do úrovn  až 1 m. Pravob ežní niva byla 
zatopena p i povodních v roce 2006 i 2010, které nedosahovaly pr toku ani Q20, voda 
se však vzdouvala k PB zástavb . Lze tedy konstatovat, že ohrožení PB zástavby se 

edpokládá i p i pr tocích s nižší nežli dvacetiletou periodicitou. Z tohoto d vodu si 
obec za ala p ipravovat projekt usm ovacího valu v lokalit  U Ruky, jeho ú innost 
však lze o ekávat pouze p i menších povod ových událostech. 
Extravilán Uher ic je velmi intenzivn  zem lsky využíván, p edevším jako pole a 
louky, v menší mí e sady a v minimální i vinice. P ibližn  polovina zájmového území 
(tj. oblast vymezená ze severu silnicí Vranovice - Velké N ice, z východu ekou 
Svratkou, z jihu železni ním mostem a ze západu kou Šatavou) je tvo ena lesními 
celky. Ty jsou využívány z velké ásti jako bažantnice. Nachází se zde také areál 
ostruhárny bažant . eky Svratka a Šatava jsou, spolu s lesy, významnými krajinnými 
prvky. Nachází se zde ada lokálních velkoplošných biocenter, podél Svratky vede také 
regionální biokoridor. 
Území je protkáno soustavou polních a ú elových komunikací a odvod ovacích 

íkop , ást z nich je osazená hraditelnými propustky.  
Okrajov  do území dot eného návrhem SOp 06 zasahuje PR Vranovický a Pla v les 
(zárove  se jedná o EVL registrovanou v rámci soustavy NATURA 2000), p edm tem 
ochrany jsou poz statky lužního lesa.  
Do zájmové území ze západu zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje – jímacího 
území Vranovice. Blízkost jímacího území ovliv uje významn  rozkolísanost pr tok  
v Šatav  – po zna nou ást roku, zejména v období chudém na srážky, dochází 
k vytrácení vody ze Šatavy, ta je pak prakticky suchá a jezová zdrž nad jejím 
zaúst ním se dotuje ze Svratky (a odsud dále se voda p evádí do Šatavy- ky). 
Sou ástí této studie je i posouzení ovlivn ní jímacích území a studní navrhovanými 
opat eními. Výsledný posudek je sou ástí istopisu 2. ásti studie (p íloha D). 
V souladu s požadavkem správce jímacího území bude v p ípad  další projektové 

ípravy SOp 06 nutné zpracovat podrobn jší hydrogeologický posudek ovlivn ní 
zdroj  vody a posouzení protipovod ového zabezpe ení jímacích studní. 
 
V km 17,710 a 17,604 (dle TPE) Svratku k íží zdvojené vedení transitního plynovodu. 
To následn  protíná PB. Ochrana tohoto vedení v míst  k ížení s tokem je navržena v 
rámci SOp 05. 
Dále se v zájmovém území nachází obvyklé inženýrské sít  – vodovod, STL plynovod, 
el. vedení NN a VN a komunika ní vedení. 
 
Rozd lení pr tok  
Zp sob d lení pr tok  do hlavní pr to né v tve (Svratkou) a do jednotlivých profil  
odleh ení je z ejmý z Vodohospodá ského schématu území, jenž je sou ástí výstup  
z 1. ásti studie, tj. z p ípravných a analytických prací (p íloha B.3).  
Na území ešené v rámci SOp 06 p itéká voda jak Svratkou, tak i z PB nivy. Do ní by 

lo p i povod ových stavech být odleh ováno ve dvou profilech – u Vojkovic (ul. 
Brn nská) p i Q20 a mezi Židlochovicemi a Nosislaví p i ~ Q10. 
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Vzhledem k t mto odleh ením ve výše položených úsecích protéká zájmovým úsekem 
v koryt  pouze ást N-letých vod. P edpokládá se, že Svratkou protéká p i 
povod ových stavech okolo 250 m3/s, což odpovídá p ibližn  pr toku Q10.  
Rozd lení pr tok  bylo op tovn  prov eno výpo ty sou asného i návrhového stavu – 
podrobn  je eší p íloha C. 
 

3.6.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

V rámci prací na návrhové ásti studie byla výchozí koncepce zvažována variantn  – 
s rušení ásti stávajících ochranných hrází i s jejich ponecháním a ešením 
alternativních možností ochrany PB zástavby Uher ic.  
O rozpracování níže prezentované varianty rozhodl investor studie (Povodí Moravy, 
s.p.) p i projednávání návrh  v pr hu prací.  
Navrhovaná opat ení po ítají se zrušením ásti stávajících PB hrází Svratky, odsazení 
ásti hráze podél Šatavy (rozší ení stávajícího hydraulického hrdla) a návrhu nového 

ohrázování PB zástavby Uher ic ve velkorysejší variant  než uvažovala krajská 
koncepce PPO [21].  
Pro koncentraci inundovaných vod se nap  nivou navrhuje pr leh. Ten je rozd len na 
dv ásti – v horní ásti území je pr leh navržen mén  kapacitní a má zárove  sloužit 
pro dotaci vod ze Svratky do asto vyschlého koryta Šatavy; ve spodní ásti území se 
pr leh navrhuje s tém  dvojnásobnou kapacitou a má do n j být p eložena Šatava. Ta 
je v sou asném stavu nad zaúst ním do Svratky nap ímená a regulovaná. V nové 
podob  by m la být mén  kapacitní a meandrující uvnit  pr lehu. V p ípad  
povod ových stav  na Šatav  by se rozlivy realizovaly pouze v rámci pr lehu. M lo by 
celkov  dojít k navýšení ekologického potenciálu Šatavy. Na pr lehu se navrhuje nové 

emost ní v míst  k ížení s komunikací III. t ídy. Trasa spodní ásti pr lehu byla 
navržena variantn . 
Sou ástí opat ení je také migra ní zpr chodn ní jezu Uher ice – navrhuje se pom rn  
velkorysý rybí p echod z d vodu významu Svratky jakožto jedné z hlavních migra ních 
cest. Rozm rové ešení vyplynulo mj. z parametr  p ipravovaného RP Rajhrad výše 
proti toku. Rybí p echod Uher ice bude pro p ekonání migra ní p ekážky áste  
využívat výústní tra  Šatavy, díky tomu by m lo dojít i k otev ení migra ních cest 
sm rem do nivy.  
Navrhovaná opat ení s sebou p ináší i požadavky na adu p eložek komunikací 

zných kategorií, p emíst ní budovy hájovny a erpací stanice závlahových vod a 
eložek inženýrských sítí. 

 
Stru  shrnuto, pro snížení povod ových škod od Šatavy a Svratky v úseku obce 
Uher ice se navrhují následující PPO: 

 Hráz pro ochranu obce Uher ice; 
 Variantn  odsazení stávající hráze pod zaúst ním Šatavy (zkapacitn ní profilu 

v míst  koncentrace inundovaných vod zp t do toku a zlepšení hydraulického 
nátoku inundovaných vod Svratky); 

 Pr leh nap  inundací pro koncentraci vyb ežených vod a nadlepšení b žných 
pr tok  Šatavy; 

 Pr leh v dnešní trase Šatavy pro koncentraci vyb ežených vod a pro zvýšení 
retence území (trasa ešena variantn ); 

 Úpravy výškového umíst ní a p eložky dot ených komunikací. 
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V zájmovém úseku se vyskytují i zám ry obce v lokalit  U Ruky – jedná se o návrh 
revitalizace, t ní a usm ovacího valu s propustkem pod komunikací II/381. Opat ení 
navrhovaná v rámci této studie by nem la mít vliv na navržené revitaliza ní úpravy a 
soustavu t ní. Navržený propustek podpo í navržené fungování území a usm ovací 
val by ovlivnil d lení a pr chod inundovaných vod nivou, jeho funkce by se v i 

vodn  uvažované pozm nila.  
 

3.6.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ A POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT  

V rámci SOp 06 se navrhují technické prvky protipovod ové ochrany (ochranné hráze), 
terénní úpravy mající za cíl derivaci povod ových pr tok  od obce a zvýšení reten ní 
kapacity nivy (terénní val, pr lehy) a také prvky revitaliza ní umož ující vyb ežování 

tších pr tok  do nivy a podporující p irozený vývoj toku (odstran ní p ilehlých hrází, 
zpr to ní meandru). Sou ástí souboru je i návrh migra ního zpr chodn ní jezu 
Uher ice (rybí p echod). 
Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty: 

 SO 06.10 Hráze 
 SO 06.10.1 Ochranná hráz, km 13,865 – 15,276 (délka 1434m) 
 SO 06.10.2 Ochranná hráz, km km 16,512 – 17,080 (délka 1223 m) 
 SO 06.20 Revitalizace a úpravy toku 
 SO 06.20.1 RP MVE Uher ice 
 SO 06.20.2 Zpr to ní meandru v km 14,850 – 15,100 
 SO 06.20.3 Úprava zaúst ní Šatavy 
 SO 06.40 Terénní úpravy 
 SO 06.40.1 Pr leh - ást 1 (úprava Šatavy), km 0,000 - 2,149 
 SO 06.40.2 Pr leh – ást 2 (Svratka- Šatava), km 0,000 – 1,556 
 SO 06.40.3 Usm ovací val podél komunikace II/ 381 
 SO 06.60 Dopravní infrastruktura 
 SO 06.60.1 eložka ú elové komunikace (v km 0,937 hráze) 
 SO 06.60.2 eložka ú elové komunikace (v km 0,135-0,335 pr lehu SO) 
 SO 06.60.3 eložka ú elové komunikace v km 1,717 pr lehu 
 SO 06.60.4 eložka ú elové komunikace v km 0,100 pr lehu  
 SO 06.60.5 Úprava komunikace III. t . . 00220 v km 0,707 pr lehu 
 SO 06.60.6 Úprava ú elové komunikace v km 1,248 pr lehu 
 SO 06.60.7 Zvýšení komunikace III t . . 00220 v km 0,570-0,638 hráze 
 SO 06.60.8 Navýšení ochranné hráze a její prodloužení 
 SO 06.70 eložky inženýrských sítí 
 SO 06.80 Bourací práce 
 SO 06.80.1 Odstran ní PB hráze v km 13,863 – 15,276 
 SO 06.80.2 Odstran ní PB hráze v km 17,065 – 20,925 
 SO 06.80.3 emíst ní objektu hájovny  
 SO 06.80.4 emíst ní objektu S. 

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
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Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následující kapitole. 
 
 

3.6.5.1. SO 06.10.1 OCHRANNÁ HRÁZ, KM 13,865 – 15,276 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 2,95 m 
Délka: 1434 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:2 vzdušní líc 

1:2,5 návodní líc 
 
SO 06.10.1 se navrhuje pro zkapacitn ní profilu v míst  koncentrace pr tok  zp t do 
toku v dolní ásti opat ení a zlepšení hydraulického nátoku.  
Dnešní p ilehlá pravob ežní hráz, jejíž funkci navržená odsazená hráz p ebírá, 
zp sobuje vzdutí hladiny a zhoršuje odtokové podmínky v míst  zaúst ní Šatavy. Její 
odstran ní je ešeno v rámci SO 06.80.1. 
Trasování hráze bylo na základ  výsledk  projednání s dot enými subjekty (zejména 
Lesy R, s.p.) ešeno variantn .  
Ve variant  1 nová pravob ežní hráz navazuje ve spodním konci (v km 13,9 Svratky) 
na stávající p ilehlou hráz. Trasa je kv li omezení vzdutí vedena dále od toku p es 
oboru Termanec. V horním konci navazuje na stávající odsazenou hráz, která 
koncentruje shora vyb ežené vody v inundaci na pravém b ehu Šatavy a chrání tak 
obec Vranovice p ed p ípadným nátokem t chto vod.  
Ve variant  2 je horní zavázání nové hráze totožné s variantou 1. M ní se pouze 
spodní zavázání hráze, jejíž odsazená trasa se nov  zkracuje a nezasahuje tak do 
obory Termanec. Spodní zavázání hráze se posouvá pouze za prostor odstaveného 
pravob ežního ramene Svratky v .km 14,700. 
 
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  IGP.  
Technicky je hráz navržena se sklonem návodního líce 1: 2,5 a vzdušného líce 1: 2,0. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku 
od Šatavy  bez p evýšení (problematika soub hu povod ových vln na Svratce a 
Šatav  byla ešena na jednání dne 3.8.2012). Hráz bude v celé délce v i návrhovému 
pr toku p evýšená o 0,5 m.  
Nejv tší výška hráze se na základ  modelového výpo tu pohybuje max. do cca 2,95 m 
(v etn  p evýšení 0,5 m) nad návrhovou hladinou.  
Celková délka ešeného úseku hráze iní 1434 m. 
Z hydrotechnického posouzení (p íloha C) vyplynulo, že odsazení hráze vede v daném 
úseku (spolu s ostatními opat eními) ke snížení hladiny p i Q100 o cca 0,3m a p i Q20 o 
cca 0,15m. Výška hráze musí být bez p evýšení minimáln  na kót  

 174,98 m.n.m. v profilu 13,928 
 175,34 m.n.m. v profilu 14,989 
 175,40 m.n.m. na soutoku se Šatavou – hráz podél nivy Šatavy (profil 0,039 

Šatavy) 
 175,64 m.n.m. konec úpravy hráze – hráz podél nivy Šatavy (profil 1,905Šatavy). 

Dále z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že je t eba stávající hráz zajiš ující 
ochranu Vranovic navýšit (v rozsahu km 1,905 - 2,530 Šatavy) a prodloužit v ose 
místní komunikace – viz p ílohy (B.7.1 a B.7.5.a). 
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Pro zajišt ní obsluhy území, odvodn ní zahrázových prostor aj. se krom  vlastního 
hrázového t lesa navrhují ješt  tyto díl í objekty: 

 odvod ovací p íkop – podél vzdušné paty hráze, bude gravita  odveden do 
Svratky; 

 hrázové p ejezdy v km 0.056, 0.513, 1.367; 
 p eložka komunikace v km 1.037. 

 
Odvedení zahrázových vod p i b žných vodních stavech bude zajiš ovat odvod ovací 

íkop podél paty hráze, p i pr chodu hrází v míst  vyúst ní do Svratky je opat en 
zp tnou klapkou. Terén se v lokalit  hráze p irozen  svažuje sm rem od eky do 
pravob ežní inundace a k inunda nímu mostku pod železnicí, odvod ovací p íkop tedy 
bude sloužit spíše k ochran  vzdušné paty hráze, za povod ových stav  bude 
srážková voda odtékat volným terénem jako dosud. 
S novým odsazeným umíst ním protipovod ové hráze souvisí i požadavek na 

emíst ní objektu hájovny a erpací stanice, které leží v míst  koncentrovaného 
proudu povod ových pr tok . P emíst ním se zabývá SO 06.80.3 a SO 06.80.4. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze p es stávající plochy lesní, trvalých travních porost  
a zem lské p dy. Lokáln  hráz p echází p es EVL a p es navržený lokální 
biokoridor. Dojde z ejm  i ke k ížení lokálních prvk  ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.10.1 dot eny p evážn  
pozemky v majetku státu (správa Lesy R, v menší mí e Povodí Moravy, s.p.), dále 
také obce a oprávn ných fyzických a jiných právnických osob.  
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 06.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 km 1,040 nadzemní vedení VN- k ížení s elektrickým vedením, p edpokládá se, 
že vedení je v dostate né výšce. V p ípad  že nebude, musí se p eložit. ást 
vedení k S, u níž se po ítá s jejím p esunem za hráz, by z ejm  bylo možné 
zrušit; 

 km 1,360 navržené podzemní vedení pro napájení Šatavy- ky z jezové zdrže. 
 

Dále nové umíst ní hráze vyvolává pot ebu p emíst ní objektu hájovny (SO 06.80.3) a 
erpací stanice (SO 06.80.4) a spolu s ešením pr lehu a úpravy zaúst ní Šatavy také 

zm ny v napájení odstaveného meandru a dotování Šatavy – ky (oboje viz 
SO 06.70).  
 

3.6.5.2. SO 06.10.2 OCHRANNÁ HRÁZ, KM KM 16,512 – 17,080 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 2,4 m 
Délka: 1223 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:2 vzdušní líc 

1:2,5 návodní líc 
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Na požadavek investora bylo prov eno a do této studie zpracováno ešení ochrany 
obce Uher ice, jehož podstatou je odstran ní stávající pravob ežní p ilehlé hráze a tak 
umožn ní vyb ežení již nízkých pr tok  do pravob ežní inundace. 
Samotná ochrana obce, resp. její pravob ežní ásti ohrožené zvýšenými pr toky, bude 
realizována ochrannou hrází lemující zástavbu. Trasa hráze vychází z krajské 
koncepce ochrany obce, zahrnuje ale i ochranu ásti zem lských pozemk  kolem 
obce a oproti krajské koncepci je její pojetí mírn  velkorysejší. Hráz je na horním i 
spodním konci napojena na stávající hráz p ilehlou k toku. 
Kapacita koryta Svratky bez ohrázování je v míst  obce cca Q1, úpravou profilu 
(vytvo ení pravob ežní „bermy“ v míst  odstran né hráze) lze dle p edb žných výpo  
dosáhnout kapacity cca Q2. V tší pr toky budou vyb ežovat do pravé inundace, zde se 
budou spojovat s vodami již výše vyb eženými a budou se koncentrovat v míst  
navrženého pr lehu p ibližn  v dnešní trase Šatavy. Pr leh je ešen v rámci 
SO 06.40.1. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100 od Svratky a p íslušného pr toku 
od Šatavy (problematika soub hu povod ových vln na Svratce a Šatav  byla ešena 
na jednání dne 3.8.2012). Hráz bude v celé délce v i návrhovému pr toku p evýšená 
o 0,5 m. Max. výška hráze byla stanovena na základ  modelového výpo tu (cca 
2,4 m), technicky je hráz navržena se sklonem návodního líce 1: 2,5 a vzdušného líce 
1: 2,0. 
Z hydrotechnického posouzení (p íloha C) vyplynulo, že aby prstencové ohrázování 
Svratky bylo dostate  kapacitní na Q100, musí hráze v inunda ním území dosahovat 
následujících kót, zvýšených o p evýšení 50cm (kóty udávají úrove  hladiny p i Q100 s 
tím, že je tato hodnota stanovena v inundaci na pr tok p i Q100 + pr tok nad kapacitu 
koryta Svratky z d vodu bezpe nosti vzhledem k vysoké nejistot  stanovení 

epadajícího pr toku tj. 83,34 m3/s + 11,11 m3/s = 94,45 m3/s)  
 176,2 m.n.m. v míst  zavázání do pravob ežní hráze Svratky nad Uher icemi 

(profil 17,065, kóta udává hladinu ze Svratky) 
 175,79m.n.m. v míst  zm ny vedení hráze sm rem po toku Svratky (profil 

17,065) 
 175,74m.n.m.v míst  navázání na komunikaci z Uher ic (cca profil 16,825) 
 175,70m.n.m.v míst  pod komunikací sm rem k soutoku Svratky se Šatavou (cca 

profil 16,810) 
 175,64 m.n.m.v míst  zm ny vedení sm rem zp t ke Svratce (cca profil 16,700) 
 175,64 m.n.m. v míst  p iblížení k pravob ežní hrázi Svratky pod Uher icemi a 

dále k zavázání do této hráze (profil 16,611) 
Je t eba poznamenat, že profily u jednotlivých míst udávají vztah ke Svratce, ale až na 
krajní kóty jde o hladiny z inundace, nikoli ze Svratky. 
 
Pro zajišt ní odvodn ní území a jeho b žného fungování, zejména dopravní 
prostupnosti, se jako sou ást SO dále navrhují tyto díl í objekty: 

 odvod ovací p íkopy na vzdušné stran  hráze; 
 obslužná komunikace na vzdušné stran  hráze; 
 hrázové sjezdy a p ejezdy; 
 hrázová propust v km 0,625; 
 navýšení komunikace (SO 06.60.7); 
 p eložky ú elových komunikací (SO 06.60); 
 p eložky inženýrských sítí (SO 06.70). 
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I p es velkorysost navženého trasování hráze nebylo uvažováno s ochranou všech 
hospodá ských objekt  v katastru obce, nap . rozlehlého areálu ostruhárny a 
bažantnice, jenž se nachází severovýchodn  od PB zástavby obce. Návrhy SOp 06 
výrazn  upravují režim zatáp ní les  v okolí Uher ic – v p ípad  realizace opat ení 
dojde k navýšení etnosti zaplavování les , v . bažantnice a ostruhárny. Tento aspekt 
vyvolal negativní ohlas Les R, nebo  by tím došlo k výraznému omezení 
mysliveckého hospoda ení v této lokalit . V rámci další projektové p ípravy se proto 
doporu uje prov it ohrožení bažantnice povodn mi ( etnost zaplavení, výška vodního 
sloupce atd.) a také možnosti protipovod ové ochrany areálu. M la by být provedena  
„cost-benefit“ analýza ochrany areálu, p íp. jeho p emíst ní a následn  by m la být 
zvolena optimální varianta ešení. V rámci 3. ásti studie bylo uvažováno s možným 

emíst ním areálu ostruhárny – viz situa ní p ílohy.  
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa hráze p es stávající plochy lesní, krajinné zelen , 
zem lské p dy a lokáln  i plochy výroby a skladování a komunikace. V n kolika 
místech hráz prochází p es prvky ÚSES lokálního i regionálního významu. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.10.2 dot eny zejména 
pozemky oprávn ných fyzických osob a státní (správa Lesy R, u napojení na stávající 
PB hráz i Povodí Moravy, s.p.). V míst  k ížení hráze se silnicí III. t ídy je dot en 
pozemek v majetku Jihomoravského kraje (Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p ísp vková organizace kraje). 
 
Trasa ochranné hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 06.70 

eložky inženýrských sítí): 
 km 0,157 vodovod - k ížení se p edpokládá provést chráni kou nebo p eložkou 

vodovodu ve stávající trase s uložením do v tší hloubky; 
 km 0,570 nadzemní vedení NN- bude nutná p eložka sloupu NN kolidujícího 

s navrženou obslužnou komunikací 
 km 0,572 komunika ní sí  - umíst ná v náspu zvýšené komunikace- p edpokládá 

se umíst ní do chráni ky; 
 km 0,573 STL plynovod- k ížení s navrženým výjezdem na zvýšenou komunikaci, 

edpokládá se umíst ní do chráni ky, p íp. p eložka. 
 

3.6.5.3. SO 06.20.1 RP MVE UHER ICE 
Hlavní parametry SO Rybí p echod 

ekonávaná výška: 2,75 m 
Délka: 192 m 
Návrhový pr tok: 1,3 m3/s 
 
Na pravém b ehu je v soub hu s náhonem k MVE navržen rybí p echod. Z d vodu 
vhodn jšího uspo ádání z hlediska vábení ryb byl vstup do p echodu umíst n blíže 
k vyúst ní MVE. Jako vábicí proud bude sloužit jednak odpad z MVE, jednak p ídavný 
proud v míst  zaúst ní Šatavy.  
Dnešní zaúst ní bude posunuto blíže k MVE, p ístupový mostek k MVE a stupe  ve 
stávajícím zaúst ní Šatavy budou zrušeny. Tyto objekty jsou ešeny v rámci 
samostatného SO 06.20.3.  
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Šatava je do rybího p echodu zaúst na zprava po cca 20 m. Na vtoku Šatavy do RP, 
na rybím p echodu p ed zaúst ním Šatavy  a na výstupu rybího p echodu do horní 
vody jsou osazeny uzáv ry. 
Vzhledem k tomu, že se z hlediska migra ní propustnosti jedná o trasu s vysokou 
prioritou jsou parametry rybího p echodu pom rn  velkorysé. Návrh zárove  kapacitou 
odpovídá již vystav nému  RP v Rajhrad . 
Trasa RP je z d vodu nižšího terénu a z toho plynoucí menší hloubce navržena 
odsazená od náhonu  MVE. Konstrukce RP je áste  tvo ena lichob žníkovým 
korytem se ŽB zdmi ve sklonu 10:1, na v tšin  délky potom lichob žníkovým korytem 
se sklony svah  1:2 opevn nými kamenným záhozem. 
Dno RP je v obou p ípadech tvo eno vrstvou št rkového substrátu tl. 0,4 m uloženého 
na geotextilii. Do této vrstvy jsou vetknuty kameny jednotlivých p ehrázek. Kameny 
mají výšku 1 m, jednotlivé p ehrázky zaru ují rozdíl hladin cca 0,1 m, kameny 
napomohou diversifikovat a zatraktivnit koryto pro migrující ryby.  
Výstup z rybího p echodu je umíst n v horní vod  cca 70 m nad vtokem do náhonu  
k MVE. P echod je navržen na provozní hladinu na jezu 173.85 m.n m. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je trasa rybího p echodu vedena p es stávající plochy krajinné zelen , 
zem lskou p du a vodní a vodohospodá ské plochy. SO zasahuje do vymezených 
prvk  ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.20.1 dot eny pozemky 
oprávn ných fyzických osob, státu (Povodí Moravy, s.p. a PF R nebo ÚZSVM) a 
obce.  
 
Trasa rybího p echodu a p eložka Šatavy je v kolizi s vedením VN – transformátor je 
navržen k p eložení v rámci SO 06.70. 
Pro zajišt ní p ístupu k MVE- budov  i náhonu jsou navrženy 2 mosty p es rybí 

echod. 
 

3.6.5.4. SO 06.20.2 ZPR TO NÍ MEANDRU V KM 14,850 – 15,100 
 
V km 14,850-15,100 je na pravém b ehu za dnešní p ilehlou hrází p vodní meandr 
Svratky. Meandr je nepr to ný, mj. využívaný k erpání vod pro pot eby závlahy – ( S 
na PB). Vzhledem k nemožnosti išt ní je kvalita vody v tomto odstaveném rameni 
špatná. 
V souvislosti s odstran ním PB p ilehlé hráze a jejím odsunutím o cca 130m dál od 

ehu (viz SO 06.10.1) je navrženo vy išt ní (odbahn ní) meandru a jeho zpr to ní. 
Nátok do meandru v konkávním oblouku by m l fungovat od cca Q1. Tzn. m l by být 
proplachován p i v tších pr tocích. Jeho zp sob využití z stane beze zm ny. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je SO 06.20.2 umís ován na stávajících plochách vodních a 
vodohospodá ských a krajinné zelen .  
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
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Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.20.2 dot eny pozemky 
státní (ve správ  Povodí Moravy s.p.).  
U ásti pozemk  nejsou aktuáln  známy vlastnické vztahy (pozemkový katastr – 
zajiš ování údaj ), ale p edpokládá se, že budou ve správ  Povodí Moravy, s.p. nebo 
Les R. 
 
Realizací tohoto SO by nem ly být dot eny stávající trasy inženýrských sítí, územím 
však zde prochází nadzemní elektrické vedení VN. 
 

3.6.5.5.  SO 06.20.3 ÚPRAVA ZAÚST NÍ ŠATAVY 
Šatava (dnes neudržované koryto, v sušším období vyschlé, o sklonu 0,0-0,04%, 
pr rné hloubce 1,50 m) je zaúst na do Svratky v míst  p erušení pravob ežní 

ilehlé hráze, pod vyúst ním odpadu z MVE). 
V rámci návrhu odleh ovacího pr lehu, který bude koncentrovat pr toky v pravob ežní 
inundaci, byla navržena p eložka koryta Šatavy do tohoto pr lehu. Šatava povede cca 
ve stejné hloubce, tj. 0,4-0,5 m pode dnem pr lehu. 
Stavební objekt se zabývá úpravou koryta Šatavy od jejího vyúst ní z pr lehu (SO 
06.40.1) po zaúst ní do rybího p echodu (So 06.20.1). Parametry navrženého koryta 
respektují stávající.  
Z d vodu nadlepšení pr tok  na vstupu do rybího p echodu pro vábení ryb je navrženo 
vyúst ní Šatavy p ímo do koryta rybího p echodu. 
 
V rámci tohoto objektu jsou dále, v souvislosti s úpravou zaúst ní, navrženy: 

 odstran ní mostu p es Šatavu v km 0,030 dle TPE; 
 odstran ní betonového prahu v km 0,020 dle TPE; 
 nový stupe  v míst  nad zaúst ním do RP. 

 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je SO 06.20.3 umís ován na stávajících plochách vodních a 
vodohospodá ských, les , krajinné zelen  a technické infrastruktury (u MVE). SO 
zasahuje do vymezených prvk  ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.20.3 dot eny pozemky 
obecní, státní (Povodí Moravy,s.p. a PF R nebo ÚZSVM, Lesy R) a obce.  
U ásti pozemk  nejsou aktuáln  známy vlastnické vztahy (pozemkový katastr – 
zajiš ování údaj ), ale p edpokládá se, že budou ve správ  Povodí Moravy, s.p. nebo 
Les R a v majetku oprávn ných fyzických osob. 
 

3.6.5.6.  SO 06.40.1 PR LEH - ÁST 1 (ÚPRAVA ŠATAVY), KM 0,000 - 2,149 
Hlavní parametry SO Pr leh 
Pr rná hloubka: 1,00 m 
Délka: 2 100 m 
Sklon: 0,08 % 
Sklon svah : 1:3 
Ší ka ve dn : 75 m 
Kapacita: 35 - 70 m3/s (dle uvažované drsnosti) 
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Z d vodu koncentrace pr tok  vyb ežených do pravé inundace, jejich lepšímu 
odvedení do Svratky a retence povod ových vod byl navržen p ibližn  v trase 
soub žné s dnešní trasou Šatavy odleh ovací pr leh. Jeho základní trasa, která byla 
navržena v rámci 2. ásti studie, je ozna ována jako varianta 1. Varianta 1 pr lehu 
znamená vyšší míru kácení, avšak také v tší reten ní schopnost pr lehu (je hlubší). 
Zárove  je ve variant  1 možné do pr lehu umístit revitalizované koryto Šatavy. 
Kóta dna pr lehu na za átku úpravy byla uvažována na úrovni 172,85 m n.m. (dno 
Šatavy zde je pak uvažované na kót  172,35 m n.m.), dno pr lehu v míst  vyúst ní do 
Svratky pak byla uvažováno na úrovni 171,70 m n.m. 
V rámci 3. ásti studie byla na základ  p ipomínek z projednání dopln na alternativní 
trasa pr lehu (varianta 2). Její výhodou je p edevším omezení rozsahu kácení lesních 
porost  a vedení p edevším po zatravn ných pozemcích a polích. Nevýhodou však je 
jeho menší hloubka a tedy i reten ní schopnost. Rovn ž není možné do n j umístit 
revitalizované koryto Šatavy, jenž by muselo být vedeno mimo pr leh, p ibližn  ve své 
stávající trase. Navržený systém dotování Šatavy v obdobích sucha ze Svratky by bylo 
možné zachovat ve variant  1 i 2 (viz níže SO 06.40.2). 
V obou návrhových variantách je pr leh je pojat jako zatravn ný. 
Hloubka pr lehu pod dnešním terénem je cca 1-1,5 m, pr rn  1 m. Do pr lehu byla 
v rámci tohoto SO (ve var.1) navržena p eložka koryta Šatavy. 
Pro maximální zv tšení kapacity pr lehu se doporu uje pouze zatravn ní (max. 
roztroušená solitérní výsadba). 
Pro zajišt ní obsluhy území, se krom  vlastního pr lehu navrhují ješt  tyto díl í 
objekty: 

 km 0,135-0,335 p eložka ú elové komunikace (SO 06.60.2) –snížení komunikace 
na terén pr lehu; 

 km 1,717 p eložka ú elové komunikace (SO 06.60.3)- snížení komunikace na 
terén pr lehu; 

 úprava koryta Šatavy; 
 km 0,481 zaúst ní PB p íkopu do koryta Šatavy. 

 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využití pozemk  dle ÚP trasa zasahuje zejména na stávající 
plochy lesní a krajinné zelen , lokáln  i na plochy vodní a vodohospodá ské (k ížení 

íkop , napojení na Šatavu atd.). Pr leh zasahuje do vymezených prvk  ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.40.1 dot eny p evážn  
pozemky v majetku státu (správa Lesy R), lokáln  i pozemky oprávn ných fyzických 
osob a obce.  
U ásti pozemk  nejsou aktuáln  známy vlastnické vztahy (pozemkový katastr – 
zajiš ování údaj ), ale p edpokládá se, že budou ve správ  Les R. 
 
Trasa pr lehu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 06.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 km 0,133 vedení VN – je navržena p eložka sloupu VN (ve sníženém terénu 
pr lehu), p íp. bude provedeno zajišt ní stability patek; 

 km 0,287 k ížení s navrženým potrubím pro dotaci Šatavy – ky a meandru 
(SO 06.70); 

 km 1,403 vodovod- navržena p eložka vedení ve stávající trase, v tší hloubce. 
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3.6.5.7.  SO 06.40.2 PR LEH – ÁST 2 (SVRATKA- ŠATAVA), KM 0,000 – 1,556 
Hlavní parametry SO Pr leh 
Pr rná hloubka: 1,00 m 
Délka: 1 556 m 
Sklon: 0,10 % 
Sklon svah : 1:3 
Ší ka ve dn : 50 m 
Kapacita: 26 - 50 m3/s (dle uvažované drsnosti) 
 
Z d vodu áste ného odleh ení a koncentrace vyb ežených pr tok  a dále pro 
možnost dotace nízkých pr tok  v Šatav  v málovodných obdobích byl navržen pr leh 
procházející nap  inundací. 
Samotný pr leh za íná ve vzdálenosti cca 30m od pravého b ehu Svratky, nátok do 
koryta v pr lehu pro možnost dotování Šatavy bude realizován jako uzavíratelný odb r 
potrubím. Nátok do nízkokapacitního koryta ve dn  pr lehu bude umožn n i 
v málovodném období  díky manipulaci na jezu Uher ice (vzty ená klapka). 

edpokládaný odb r bude cca 50 l/s a kóta dna odb ru byla pro pot eby této studie 
uvažována cca na úrovni 173,95 m n.m.). Samotný pr leh je na po átku trasy 
uvažován na kót  asi 174,35 m n.m. a v míst  napojení na první ást pr lehu pak cca 
na kót  172,84 m n.m. Dno dota ního koryta v míst  napojení na revitalizovanou 
Šatavu bylo uvažováno na kót  172,37 m n.m. 
Pro maximální zv tšení kapacity pr lehu se doporu uje pouze zatravn ní (max. 
roztroušená solitérní výsadba). 
 
Pro zajišt ní obsluhy území, se krom  vlastního pr lehu navrhují ješt  tyto díl í 
objekty: 

 km 0,100  p eložka ú elové komunikace (SO 06.60.4) –snížení komunikace na 
terén pr lehu 

 km 0,707   úprava komunikace III. t . . 00220 (SO 06.60.5) – k ížení inunda ním 
mostem 

 km 1,248  úprava ú elové komunikace (SO 06.60.6) –snížení komunikace na 
terén pr lehu 

 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využití pozemk  dle ÚP je trasa pr lehu vedena p es stávající 
plochy lesní, krajinné zelen , zem lské p dy a louky p írodního charakteru. Dot eny 
jsou rovn ž v míst  napojení na ní systém vodní a vodohospodá ské plochy. Místn  
jsou k íženy vymezené prvky ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.40.2 dot eny p evážn  
pozemky státní (správa Lesy R a u napojení na ní sí  Povodí Moravy, s.p.). Nad 
napojením na SO 60.40.1 vede pr leh lokáln  p es pozemky oprávn ných fyzických 
osob. 
U ásti pozemk  nejsou aktuáln  známy vlastnické vztahy (pozemkový katastr – 
zajiš ování údaj ), ale p edpokládá se, že budou ve správ  Les R. 
 



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva 

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 123 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

Trasa pr lehu je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 06.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 km 0,790-1,039 komunika ní vedení – je navržena p eložka tohoto vedení; 
 km 0,933 vedení VN – p ípadná p eložka nebo zajišt ní stability patek sloupu. 

 

3.6.5.8.  SO 06.40.3 USM OVACÍ VAL PODÉL KOMUNIKACE II/ 381 
 
Z d vodu odstran ní PB hráze v horní ásti zájmového úseku byl z d vodu zamezení 
zp tného vzdutí nad silni ní most navržen ochranný zemní val. V rámci tohoto objektu 
jsou navrženy dva sjezdy na komunikaci.  
Výška valu byla up esn na na základ  modelového hydraulického výpo tu, ato na 
hodnotu max. 1,8 m. Z hydrotechnického posouzení rovn ž vyplynulo, že usm ovací 
val sta í vybudovat do vzdálenosti cca 350 m od konce valu navrhovaném obcí ,a to na 
kótu 176,25 m.n.m na horním okraji (+ p evýšení), a na dolním ve stejné úrovni jako val 
navrhovaný obcí. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využití pozemk  dle ÚP je trasa usm ovacího valu vedena 
zejména p es stávající plochy zem lské p dy, lokáln  i krajinné a izola ní zelen  a 
louky p írodního charakteru. Místn  dochází ke k ížení navrženého regionálního 
biokoridoru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 06.40.3 dot eny pozemky 
obecní a státní (správa Lesy R).U v tšiny pozemk  však nejsou aktuáln  známy 
vlastnické vztahy (pozemkový katastr – zajiš ování údaj ), ale p edpokládá se, že 
budou ve vlastnictví oprávn ných fyzických osob. 
 

3.6.5.9.  SO 06.60.1 ELOŽKA Ú ELOVÉ KOMUNIKACE 
 
Jedná se o p eložku stávající ú elové komunikace v míst  kolize s navrženou hrází 
SO 06.10.1 (v km 0,937). Z komunikace bude umožn n výjezd na hráz a sjezd na 
cestu umož ující p íjezd k zem lským pozemk m v zahrází. Délka p eložky je cca 
65 m, povrch bude shodný se stávajícím (zpevn ný). 
 

3.6.5.10. SO 06.60.2 ELOŽKA Ú ELOVÉ KOMUNIKACE  
 
Jedná se o p eložku komunikace v míst  kolize s navrženým pr lehem SO 06.40.1 (v 
km 0,135-0,335). Komunikace povede po pravém b ehu pr lehu,v míst  odstran ní 
pravob ežní p ilehlé hráze se napojí na komunikaci vedoucí po pravém b ehu eky. Ta 
bude v míst  pr lehu  také p eložena- snížena na dno pr lehu. Celková délka nové 
komunikace je cca 410 m, povrch bude shodný se stávajícím (zpevn ný). 
 

3.6.5.11. SO 06.60.3 ELOŽKA Ú ELOVÉ KOMUNIKACE 
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Stávající ú elová komunikace bude v míst  kolize s pr lehem SO 06.40.1 (v km 1,717 
pr lehu) p eložena do úrovn  nového terénu. Délka p eložky je cca 90 m, povrch bude 
zachován stávající. 
 

3.6.5.12. SO 06.60.4 ELOŽKA Ú ELOVÉ KOMUNIKACE  
 
Stávající ú elová komunikace bude v míst  kolize s pr lehem SO 06.40.2 (v km 0,100 
pr lehu) p eložena do úrovn  nového terénu. Délka p eložky je cca 65 m, povrch bude 
zachován stávající. 
 

3.6.5.13. SO 06.60.5 ÚPRAVA KOMUNIKACE III. T . . 00220 
 
Stávající komunikace III. t ídy zajiš ující p íjezd do Uher ic bude v míst  kolize s 
pr lehem SO 06.40.2 (v km 0,707 pr lehu) délce cca 60 m p eložena. K ížení bude 
realizováno dostate  kapacitním inunda ním mostem (kapacita bude stanovena z 
výsledk  výpo tu matematického modelu v rámci 3.etapy a nebo navazujících 
projektových stup ). 
 

3.6.5.14. SO 06.60.6 ÚPRAVA Ú ELOVÉ KOMUNIKACE 
 
Stávající ú elová komunikace bude v míst  kolize s pr lehem SO 06.40.2 (v km 1,248) 

eložena do úrovn  nového terénu. Délka p eložky je cca 60 m, povrch bude 
zachován stávající. 
 

3.6.5.15. SO 06.60.7 ZVÝŠENÍ KOMUNIKACE III T . . 00220  
 
Jedná se o úsek cca 130 m komunikace, která bude (v návaznosti na protipovod ovou 
hráz SO 06.10.2) zvýšena do dostate né úrovn . Hráz bude ve dvou místech 
zavázána do nového náspu komunikace, v míst  horního zavázání bude v náspu 
provedena hrázová propust pro odvod zahrázových vod. Z navýšené silnice budou 

ízeny dva sjezdy na ú elové komunikace. Povrch silnice bude stejný jako stávající tj. 
asfaltový zpevn ný. 
 

3.6.5.16. SO 06.60.8 NAVÝŠENÍ OCHRANNÉ HRÁZE A JEJÍ PRODLOUŽENÍ  
 
SO 06.60.8 byl dopln n v rámci 3. ásti studie, a to na základ  požadavk  objednatele. 
Z hydrotechnického posouzení vyplynulo, že by bylo vhodné navýšit stávající 
odsazenou hráz, která chrání obec Vranovice od rozliv  ze Svratky (do Q20) i Šatavy. 
Pokud by bylo požadováno zajistit ochranu Vranovic na Q100, navýšení se doporu uje 
v rozsahu km 1,905 až 2,530, a to na kótu 176,14 m n.m. (v . p evýšení 0,5 m nad 
Q100) v dolním profilu, resp. na kótu 176,26  m n.m. v horním profilu.  
Mimo to by bylo nutné trasu hráze prodloužit v ose místní komunikace sm rem na 

ísnotice (175,79 m n.m. + bezpe nostní p evýšení 0,5 m) tak, aby nedocházelo 
k p epadání vody do povodí Šatavy - ky v pravé „bezodtoké“ inundaci Svratky. 
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Takto by byla zajišt na ochrana na Q100 obce Vranovice. Zárove  je nutné podotknout, 
že by tím byla omezena plocha stávající inundace, což by m lo za následek navýšení 
hladin v trase pr leh  SO 06.40.1 a SO 06.40.2, dále v okolí Uher ic a ve Svratce až 
do jejího zaúst ní do VDNM. Tento stav nebyl posuzován a v p ípad  dalšího 
sledování a projektové p ípravy tohoto SO je bezpodmíne  nutné tyto vlivy prov it a 

ípadn  navrhnout nutná kompenza ní opat ení. 
 

3.6.5.17. SO 06.70 ELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
Se SO 06.10.1. Ochranná hráz, km 13,865 – 15,276 jsou v kolizi tyto inženýrské sít  
ešené v rámci SO 06.70 

 km 0,000 vodovod- potrubí vodovodu nebude dot eno, v rámci napojení nové 
hráze na stávající doporu ujeme provést opevn ní t lesa hráze a svahu koryta 
v míst  kolize se sítí; 

 km 1,040 vedení VN- sí  VN vede pravd podobn  v dostate né výšce, je 
navržena p íp. p eložka sloup . 

 km 1,360 navržené potrubí pro napájení Šatavy ky z jezové zdrže. 
 
Se SO 06.10.2  Ochranná hráz, km km 16,512 – 17,080) jsou v kolizi tyto inženýrské 
sít ešené v rámci SO 06.70 

 km 0,157 vodovod- je navržena p eložka vodovodu ve stejné trase, v p ípad , že 
je potrubí dostate  hluboko, m že být navrženo pouze osazení vodot snou 
chráni kou; 

  km 0,570 vedení NN- navržena p eložka; 
  km 0,572 vedení komunika ní sít - navržena p eložka, p íp. umíst ní do 

chráni ky; 
  km 0,573 STL plynovod- navržena p eložka p íp. umíst ní do chráni ky. 

 
Se SO 06.20.3 Úprava zaúst ní Šatavy) jsou v kolizi tyto inženýrské sít ešené 
v rámci SO 06.70 

 km 0,020 vedení VN- je navržena p eložka transformátoru u MVE; 
 km 0,024 odb rný objekt ze stupn  na Šatav  (napájení Šatavy- ky) – zruší 

se, bude nahrazen odb rem z jezové zdrže nad MVE; 
 km neznámý - podzemní vedení pro napájení meandru z jezové zdrže- bude 

nahrazeno novým. 
 

Se SO 06.40.1  Pr leh - ást 1 (úprava Šatavy) jsou v kolizi tyto inženýrské sít ešené 
v rámci SO 06.70 

 km neznámý - podzemní vedení pro napájení meandru z jezové zdrže- bude 
nahrazeno novým; 

 km 0,133 vedení VN- navržena p eložka sloupu nebo zajišt ní stability patek; 
 km 0,287 navržené potrubí pro napájení Šatavy- ky  a meandru z jezové 

zdrže; 
 km 1,403 vodovod- navržena p eložka vedení ve stávající trase, v tší hloubce. 

 
Se SO 06.40.2  Pr leh – ást 2 (Svratka- Šatava), jsou v kolizi tyto inženýrské sít  
ešené v rámci SO 06.70 
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 km 0,933 vedení VN – navržena p eložka sloupu nebo zajišt ní stability patek; 
 km 0,790-1,039 komunika ní vedení. 

 
 

3.6.5.18. SO 06.80.1 ODSTRAN NÍ PB HRÁZE V KM 13,863 – 15,276 
 
Ve variant  1 nové trasy hráze SO 06.10.1 se jedná o odstran ní stávající hráze 
v délce 1575 m, ve variant  2 se pak odstra ovaná délka hráze zkracuje pouze na cca 
770 m. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Stávající hráz je vedena v ÚPD dot ených obcí jako sou ást stávajících ploch trvalých 
travních porost  a krajinné zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky pod stávající hrází jsou státní (správa Povodí Moravy, s.p.). Informace o 
dot ení pozemk  jsou sou ástí dalších p íloh studie. 
 
 

3.6.5.19. SO 06.80.2 ODSTRAN NÍ PB HRÁZE V KM 17,065 – 20,925 
 
Odstran ní stávající hráze v délce 3005 m. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Stávající hráz je vedena v ÚPD dot ených obcí jako sou ást stávajících ploch krajinné 
zelen , luk p írodního charakteru a také vodních a vodohospodá ských i lesních ploch. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky pod stávající hrází jsou státní (správa Povodí Moravy, s.p., p íp. Lesy R), 
v horní ásti území, u lesní hrázky ve Velkých N icích se jedná i o pozemek obecní. 
 

3.6.5.20. SO 06.80.3 EMÍST NÍ OBJEKTU HÁJOVNY 
 
Stávající hájovna je umíst na v prostoru koncentrace povod ových pr tok  
v souvislosti s odsunem PB hráze. Nové umíst ní je vytipováno za navrženou hrází, p i 
téže komunikaci ve vzdálenosti cca 530 m od stávajícího. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Stávající hájovna je umíst na na ploše pro bydlení. Vytipovaná plocha pro nové 
umíst ní hájovny je p i okraji EVL. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky pod stávající hájovnou i pod jejím nov  vytipovaným umíst ním jsou státní 
(ve správ  Les R). 
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3.6.5.21. SO 06.80.4 EMÍST NÍ OBJEKTU S 
 
Stávající S je umíst na v prostoru koncentrace povod ových pr tok  v souvislosti 
s odsunem PB hráze. Nové umíst ní je vytipováno za navrženou hrází, p i téže 
komunikaci ve vzdálenosti cca 120 m od stávajícího. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska stávajícího využití pozemk  dle ÚP je trasa usm ovacího valu vedena 
zejména p es stávající plochy zem lské p dy, lokáln  i krajinné a izola ní zelen  a 
louky p írodního charakteru. Místn  dochází ke k ížení navrženého regionálního 
biokoridoru. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky pod stávající S jsou v majetku jiné právnické osoby (z ejm  spole nost 
Agroklimus). Pod plochou vytipovanou pro nové umíst ní S se nachází pozemek 
státní (ve správ  Les R). 
 

3.6.6. VYHODNOCENÍ VLIV  NA LESNÍ POROSTY 

Návrhem opat ení budou ve vzna né mí e dot eny lesní porosty, zejména trasami 
pr leh  v základní variant , v menší mí e i p eložkami hrází a usm ovacím valem.  
Ve variant  1je trasa pr lehu vedena p es lesní pozemky, pr leh je však díky své 
poloze možno provést kapacitn jší a je možné do n j za lenit revitalizaci Šatavy. 
V p ípad  varianty 2 je pr leh umíst n na louky a pole v blízkosti odsazené ochranné 
hráze Šatavy. Varianta zasahuje v menší mí e do lesních porost , avšak umož uje 
provést pr leh menší kapacity. 
Varianta 1 znamená kácení souvislých lesních porost  o celkové vým e ~23,5 ha, 
z toho asi 55% tvo í plochy kácení ve spodní ásti pr lehu (SO 06.40.1).  
Pro p ehled je dále uvedeno p ibližné vy íslení vým r kácení pro jednotlivé SO: 
 
SO 06.10.1 Ochranná hráz (odsazení)  3,1 ha 
SO 06.10.2 Ochranná hráz (prstenec)  0,6 ha  
SO 06.40.1 Pr leh – ást 1    13,1 ha 
SO 06.40.2 Pr leh – ást 2    6,3 ha 
SO 06.40.3 Usm ovací val   0,4 ha  
Celkem       23,5 ha 
 
Ve variant  2 by se celková plocha lesních porost  ke kácení zmenšila na 13,3 ha (cca 
53% plochy oproti variant  1).  
Plochy kácení by se zm nily pro SO 06.10.1 a SO 06.40.1, nov  by jimi bylo dot eno: 
SO 06.10.1 Ochranná hráz (odsazení) 1,8 ha 
SO 06.40.1 Pr leh – ást 1    4,2 ha 
 

3.6.7. POŽADAVKY NA DALŠÍ PROJEKTOVOU P ÍPRAVU 

3.6.7.1. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ OVLIVN NÍ JÍMACÍHO ÚZEMÍ 
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V zájmovém území a jeho blízkosti se nachází zdroje pitné vody Vranovice 
provozované VaK B eclav, a.s. Zna ná ást vrt  se nachází v prostoru za stávající 
odsazenou ochrannou hrází, vedenou podél ky Šatavy, ást v nich v niv . Vodní 
zdroje zásobují v tšinu okolních obcí.  
S ohledem na navrhované navýšení etnosti p irozených rozliv  v zájmovém území 
(lesy a zem lských pozemky) a rovn ž dotaci Šatavy za nízkých pr tok  lze 

edpokládat zm nu vodního a hydrogeologického režimu zájmového území po 
realizaci navrhovaných opat ení. edkládané návrhy byly projednávány se 
zmín ným správcem vodních zdroj , který se zám rem podmíne  souhlasí. 
Souhlas je podmín n zpracováním hydrogeologického posudku ovlivn ní zdroj  
vody a posouzení protipovod ového zabezpe ení jímacích studní. Posudky 
budou zpracovány v rámci navazujících projektových stup , v p ípad  další 
projektové p ípravy SOp 06 nebo jeho díl í ásti. 
 

3.6.7.2. OCHRANA I P EMÍST NÍ AREÁLU OSTRUHÁRNY 
 
Jak již bylo popsáno v kapitole 3.6.5.2, i p es velkorysost navžené linie PPO nebylo 
uvažováno s ochranou rozlehlého areálu ostruhárny a bažantnice, jenž se nachází 
severovýchodn  od PB zástavby obce. Jelikož však návrhy SOp 06 výrazn  upravují 
režim zatáp ní les  v okolí Uher ic, dojde v p ípad  realizace opat ení k navýšení 
etnosti zaplavování les , v . uvedeného areálu, což by m lo za následek omezení 

mysliveckého hospoda ení v této lokalit . Po projednání návrh  s Lesy R se proto do 
další projektové p ípravy doporu uje prov it ohrožení bažantnice povodn mi ( etnost 
zaplavení, výška vodního sloupce atd.) a také možnosti protipovod ové ochrany 
areálu. M la by být provedena  „cost-benefit“ analýza ochrany areálu, p íp. jeho 

emíst ní a následn  by m la být zvolena optimální varianta ešení. V rámci 3. ásti 
studie bylo uvažováno s možným p emíst ním areálu ostruhárny – viz situa ní p ílohy. 

3.6.7.3. PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ ODSAZENÉ HRÁZE A OCHRANA VRANOVIC 
 
V rámci navazujícího projektového stupn  se doporu uje zvážit a prov it možnou 
ochranu Vranovic na Q100 za pomoci dosypání a prodloužení stávající odsazené 
hráze Šatavy podél místní komunikace sm rem na P ísnotice tak, jak je uvedeno 
v kapitole 3.6.5.16. Je zejména nutné zohlednit, že by tím došlo k omezení stávající 
inundace, což by m lo za následek navýšení hladin v trase pr leh  SO 06.40.1 a 
SO 06.40.2, dále v okolí Uher ic a ve Svratce až do jejího zaúst ní do VDNM. Tento 
stav nebyl v rámci této studie posuzován. V p ípad  dalšího sledování zájmu ochránit 
Vranovice až na Q100 a projektové p ípravy tohoto SO 06.60.8 je bezpodmíne  nutné 
tyto vlivy prov it a p ípadn  navrhnout nutná kompenza ní opat ení. 
 

3.6.7.4. ODVODN NÍ LESNÍCH POZEMK  
 
Jak již bylo uvedeno, SOp 06 výrazn  upravují režim zatáp ní les  u Uher ic. Uvažuje 
se s navýšením etnosti zaplavování les . Z tohoto d vodu je nutné v rámci 
navazujících projektových stup  komplexn  do ešit systém odvodn ní lesních 
pozemk .  



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva 

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 129 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

K odvád ní inundovaných inundovaných vod je nap . možné využít stávajících 
propustk  pod komunikacemi a p íkop  , jenž by bylo nutné pro istit. Soustava p íkop  
by byla dopln na o další nové p íkopy, které by byly zaúst ny do obou ástí pr lehu 
(SO 06.40.1 a SO 06.40.2). Pr leh spolu se Šatavou by tak mohl sloužit ke koncentraci 
inundovaných vod po opadnutí povodní.  
Systém odvodn ní se doporu uje ešit komplexn  spolu s dalšími katastrálními 
územími, na nichž dochází k výrazným rozliv m do nivy (zejména Nosislav, Žab ice, 

ísnotice, Velké N ice a Uher ice). 
 

3.6.8. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ A POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ  

Soubor opat ení 06 sestává z návrh  nových a úpravy stávajících technických liniových 
prvk  PPO. Navrhují se i prvky revitaliza ního charakteru a související úpravy stávající 
infrastruktury, sítí a komunikací. Cílem opat ení je jak zvýšení stupn  PPO PB 
zástavby obce Uher ice, tak i zlepšení ekologického potenciálu krajiny a posílení 
reten ní kapacity nivy. U obce Vranovice se p edpokládá zachování stávajícího stupn  
PPO. 
 
Vlivem odstran ní ásti hrází by m lo dojít k zp tnému zapojení ásti historického 
inunda ního území do procesu transformace povod ových pr tok . V stávající PB 
inundaci by došlo k navýšení, resp. obnov  p irozené periodicity zaplavování les  a 
zem lských pozemk . To by mohlo znamenat mj. i obnovení p ímé vazby ního 
koryta na nivní ekosystém a úpravu vodního režimu v krajin .  
Kompenzací za navýšení etnosti rozliv  do nivy by bylo zajišt ní požadovaného 
stupn  ochrany PB zástavby obce Uher ice. Z ízení pr lehu a odsazení stávající PB 
hráze pod zaúst ním Šatavy by také m lo mít pozitivní vliv na úpravu odtokových 
pom . 
Z hlediska hydromorfologie toku by m l být zlepšen stav regulované Šatavy, u ní by 

lo dojít také k nadlepšení vodních stav , což bude p ínosem zejména v suchém 
období, kdy ka prakticky mizí vlivem erpání v p ilehlém jímacím území.  
V rámci SOp 06 by rovn ž m la být zajišt na migra ní prostupnost Uher ického jezu, 
rybí p echod je navržen tak, aby umož oval i otev ení migra ních cest sm rem do nivy.  
Úpravy umož ující alespo  ob asné proplachování stávajícího odstaveného meandru 
by m lo zlepšit stav kvality vody v tomto vodním prvku. 
 
V p ípad  realizace opat ení se doporu uje, aby pr leh byl udržován pouze kosený 
s lu ním hospodá stvím a pouze se solitérním vegeta ním doprovodem podél 
revitalizované Šatavy. D vodem je zajišt ní maximální možné reten ní a koncentra ní 
schopnosti pr lehu. V p ípad , že by pás byl veden jako relativn  bezúdržbový a 
porostlý vegetací dojde ke snížení jeho kapacity – a to až na polovinu návrhové. Pokud 
by však byla sledována tato – ekologicky snáze prosaditelná varianta, doporu uje se 
provád t ob asnou pro ízku vegetace proti p ílišnému negativnímu ovlivn ní 
odtokových pom . Odsazení PB hráze Šatavy a tvorba pr lehu by obecn  pomohla 
zlepšit odtokové pom ry v území (a to jak v p ípad  pr lehu s lu ním hospoda ením, 
tak i porostlého ke i a stromy). 
Usm ovací val se p edpokládá jako bezúdržbový – m že do budoucna i por st ke i 
i solitérními stromy, nebo  se nejedná o hráz – val má pouze usm ovací funkci. 

Správa hrází se p edpokládá v gesci Povodí Moravy, s.p. P edpokládá se na nich lu ní 
hospoda ení a m ly by být kosené. Z d vodu minimalizace zásahu do lesních porost  
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a soukromých pozemk  p i návrhu nových hrází nebyly uvažovány pozvolné sklony 
svah , ale sklony standardní. 
Správa p ekládaných komunikací by m la z stat beze zm n, tedy by m la op tovn  

ipadnout jejich sou asným správc m. 
V míst  p echodu hráze p es stávající komunikaci III. t ídy se nenavrhuje mobilní 
hrazení (riziko selhání apod.), ale navýšení stávající nivelety komunikace a její lokální 
úprava. Vyvýšenou komunikaci by m l nadále udržovat její správce, doporu uje se 
však zvýšená pozornost této správ , zejména ve vztahu k potenciálnímu sedání a 
jiným p ípadným poruchám. Veškeré úpravy na komunikaci by proto bylo nutné 
konzultovat se správcem p ilehlých hrází.  
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3.7 SOP 07   REVITALIZACE V LOKALIT  LOUKY 

3.7.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 07 koncep  navazuje na provedenou Studii revitalizace 
krajiny z r. 2008 [34], která navrhovala využití okolí p vodního meandru Svratky 
k umíst ní ady t ní a k výsadb . Podstatou navržených opat ení je zpr to ní tohoto 
meandru a z n j napájení nádrže v lokalit  Louky. Spolu s ostatními stavebními objekty 
(p ívodní koryto, t , zatravn ní a výsadby) funguje jako revitalizace v sou asnosti 
intenzivn  zem lsky využívaného území a zárove  propojením Národní p írodní 
rezervace Pouzd anská step a biocentra p vodního meandru Svratky plní funkci 
biokoridoru. 
Zájmový úsek se nachází na zem lsky využívaných pozemcích na levém b ehu 
Svratky v lokalit  vymezené zespoda NPR Pouzd anská step a shora starým 
meandrem Svratky. Vzhledem ke stani ení toku se jedná o úsek mezi km 14,450-
16,050 dle TPE. 
Navrhovaná opat ení leží v katastrální území Uher ice. 
 

3.7.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky a Šatavy, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o 
informace k hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
 
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 07. Jedná se o m-denní a n-
leté pr toky Svratky v profilu jezu v Uher icích. 

 Q364d = 2,42 m3/s; 
 Q355d = 3,39 m3/s; 
 Q180d = 10,0 m3/s; 
 Q30d = 33,7 m3/s. 

 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. Zásadními pro návrh byly p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území 
(p vodní vedení tras tok  apod.). Jedním z hlavních limit  pro návrh byly informace z 
manipula ního ádu MVE a jezu Uher ice [53] a z manipula ního ádu St ední nádrže 
VD Nové Mlýny [52]. 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavovým území [82], výsledky studií záplavového území Šatavy 
[04] a Svratky [03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie 
proveditelnosti [16], návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] 
zpracovatel matematického výpo tového modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
 
Cenným zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly rovn ž výsledky 
projednání se starostou obce Uher ice. Jednání prob hlo dne 6.6.2012. Kompletní 
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získané informace je možné shlédnout v p íloze G první ásti studie [17]. Dále uvádíme 
pouze stru ný souhrn získaných poznatk  pro zájmový úsek v rámci SOp 07: 

 KPÚ se neplánují; 
 Obec Uher ice p ipravuje v rámci PPO obce a revitalizace krajiny n kolik akcí:  

 Uher ice Studie revitalizace krajiny, Atelier Fontes, s.r.o., 2008 [34], Uher ice 
 "U Ruky" – DUR, Atelier Fontes, s.r.o., 2009 [35], Uher ice usm ovací 

val - DOS, DPS, Atelier Fontes, s.r.o., 05/2011 [36]; 
 V minulosti bylo plánováno provedení rybník  v lokalit  “Louky”. Starosta obce 

vyjád il zájem o návrh v tší vodní plochy v lokalit  Louky, upozornil že se zde 
nachází obecní pozemky a v ÚP se po ítá s návrhem vodních a 
vodohospodá ských ploch. Starosta od p edkládané studie proveditelnosti 

edpokládá zapracování uvedených projekt  a návrhu vodní plochy v lokalit  
Louky. 

Již zpracovaná studie revitalizace krajiny v okolí odstaveného meandru byla p i ešení 
návrhu SOp07 respektována, avšak její realizace je na návrzích z d íve zpracované 
studie nezávislá. 
Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.7.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Na levém b ehu v úseku pod obcí je zachovaný nepr to ný historický meandr v 
sou asné dob  využívaný k rybolovu a rekreaci. Studie revitalizace krajiny z r. 2008 
[34] navrhovala využití okolí tohoto meandru k umíst ní ady t ní a k výsadb .  
Na základ  požadavku obce Uher ice [17]. bylo na tuto koncepci navázáno a v lokalit  
Louky se navrhuje revitalizace ásti v sou asnosti zem lsky využívaných pozemk .  
V zájmovém území jsou pouze zem lsky využívané pozemky, terén je svažitý ve 
sklonu 0,3 - 0,6 % sm rem ke spodnímu konci úseku. Na tomto spodním konci sousedí 
zájmové území se zalesn nou NPR Pouzd anská step. Na hranici t chto území, v 
nejnižší ásti zem lských pozemk  vede ob asné koryto využívané k odvodn ní 
zahrázových vod, které k íží stávající p ilehlou LB hráz a vyús uje do Svratky (vyúst ní 
je opat eno zp tnou klapkou). 
Dnešní stav je z ekologického hlediska nevyhovující, rozsáhlé svažité zem lsky 
využívané pozemky jsou ohroženy erozí a jednotlivá biocentra (u odstaveného 
meandru a NPR) jsou jimi odd lena.  
Na zem lských pozemcích se v sou asné dob  nachází systém odvodn ní, tzv. 
meliorace, k níž nebyly v dob  zpracování p edkládané studie podrobn jší informace 
(umíst ní drén  a hlavníku atd.).  
 

3.7.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

V úseku pod obcí se nachází na levém b ehu Svratky odstavený historický meandr. 
Ten je v sou asné dob  využívaný k rybolovu a rekreaci. Studie revitalizace krajiny z r. 
2008 navrhovala využití okolí tohoto meandru k umíst ní ady t ní a k výsadb .  
Na žádost starosty obce Uher ice bylo na tuto koncepci navázáno a v lokalit  Louky se 
navrhuje revitalizace ásti sou asn  zem lsky využívaných pozemk .  
Hlavním stavebním objektem tohoto opat ení je nádrž s litorálním pásmem, navržená 
v nejnižším míst  úseku, dotovaná pomocí starého meandru z eky Svratky a 
vypustitelná do Svratky na spodním konci opat ení, v míst  dnešního vyúst ní 
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ob asného koryta do Svratky (odvodn ní zahrázových vod za pomoci zp tné klapky. 
Mimo to se navrhuje jedna menší pr to ná t , p ístupová obslužná komunikace, která 

že sloužit i jako rekrea ní prvek (procházky, cykloturistika). 
Sou ástí návrhu jsou rozsáhlé plochy zatravn ní a výsadeb spojující regionální 
biocentrum Pouzd any (RBC 233) s regionálním biokoridorem RBK 114s/3 a lokálním 
biocentrem LBC2 (ozna ení dle ÚP Uher ice). 
Jak bylo uvedeno výše, zem lské pozemky, na nichž se navrhuje revitalizace jsou 
v sou asné dob  meliorovány (umíst ní drén  a hlavníku aj. nebylo zpracovateli studie 
známo). P edpokládá se, že na návrh revitaliza ních ploch by odvodn ní území 
nem lo mít významn jší vliv. V p ípad  k ížení drén  s trasou p ívodního koryta i 
jiných prvk  by bylo nutné stávající drény zaslepit, aby neodvád ly vodu z p ívodního 
koryta a systém drenáže rozd lit na dva samostatné celky. Návrh na úpravu systému 
by bylo nutné prov it v následujícím stupni projektové dokumentace (nap . odvedení 
drénovaných vod do ob asného koryta – budoucího výpustného koryta SO 07.20.2) 
Podrobn jší popis sou asn  navrhovaných SO uvádíme níže. 
 

3.7.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ A POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT  

V rámci SOp 07 se navrhují p edevším revitaliza ní prvky ke zlepšení ekologického 
potenciálu zem lsky využívané krajiny. Navržená opat ení vychází z požadavku 
obce Uher ice na vytvo ení v tší vodní plochy v lokalit  Louky. 
 
Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty: 

 SO 07.20 Revitalizace a úpravy toku 
 SO 07.20.1 ívodní koryto 
 SO 07.20.2 Výpustné koryto 
 SO 07.20.3 Nádrž s litorálním pásmem 
 SO 07.20.4 Pro išt ní meandru 
 SO 07.20.5 Plochy výsadeb - b ehový doprovod a zatravn ní 
 SO 07.30 Objekty v koryt  
 SO 07.30.1 Úprava nátoku do meandru  
 SO 07.60 Dopravní infrastruktura 
 SO 07.60.1 elová komunikace  

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následujících kapitolách. 
 

3.7.5.1. SO 07.20.1 ÍVODNÍ KORYTO 
Hlavní parametry SO írod  blízké koryto 
Pr rný sklon nivelety 0,15 - 0,20 % 
Délka 640 m 
Návrhový pr tok 50 l/s 
Pr rná hloubka kynety 0,2 m 
Celková pr rná hloubka 0,5 m 
Sklon svah  Prom nný (1:3 a 1:2) 
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Podstatou tohoto SO je p írod  blízké nízkokapacitní koryto, které p ivádí vodu 
z historického meandru eky Svratky do navržené nádrže s litorálním pásmem (SO 
07.20.3). 
Jak nátok do meandru z eky, tak napájení p ívodního koryta se navrhují uzavíratelné. 

ívodní koryto k nádrži m že být trvale pr to né, p edpokládá se pr tok cca 50 l/s 
(kynetou). Na tento pr tok se navrhuje odb r (p epadem) ze starého meandru. 
V p ípad  možného zajišt ní v tší trvalé dotace by mohlo být koryto v rámci 
revitaliza ního pásu i kapacitn jší, obecn  jsou však vyšší pr toky jsou umožn ny 
rozlivem na zatravn né bermy. 

ívodní koryto se navrhuje ve tvaru složeného lichob žníku s kynetou o ší ce ve dn  
0,40 m, sklonem svah  1:2 a pr rné hloubce 0,2 m. Kyneta meandruje 
v zatravn ném pásu kopírujícím terén – jedná se v podstat  o oboustranné zatravn né 
bermy, každou o maximální ší ce 2,2 m. Bermy jsou sklon né (4,5%) ke kynet  a v i 
terénu jsou zahloubené maximáln  o cca 0,3 m. Sklony p echodových svah  mezi 
úrovní bermy a terénem se navrhuje 1:3. 
Návrhové parametry jsou z ejmé i z p ílohy B.8.3 (Vzorový p ný ez p ívodního 
koryta). 
Délka p ívodního koryta iní asi 640 m.  
Niveleta koryta je ve sklonu 0,15 – 0,20 %, sklon je z d vodu minimalizace zahloubení 
mírn n a stabilizován nízkými stupni výšky do 0,2 m (nap . z kulatiny). 
Okolo p ívodního koryta a dalších revitaliza ních prvk  se navrhuje rozsáhlá plocha 
výsadeb a zatravn ní (SO 07.20.5), jejímž ú elem je ochrana vodních prvk  v i 
smyvu živin z polí a jejich p ípadné eutrofizaci. Podél revitalizované plochy se navrhuje 
obslužná komunikace (SO 07.60.1) za ú elem zp ístupn ní vodních prvk  a umožn ní 
údržby ploch. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa p ívodního koryta p es návrhové plochy vodní a 
vodohospodá ské. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.20.1 dot eny pozemky 
obecní, oprávn ných fyzických osob a státní – ve správ  PF R a Povodí Moravy s.p. 
 
Trasa p ívodního koryta není v kolizi s vedením žádných inženýrských sítí. Pouze 

že dojít ke kolizi se systémem odvodn ní, jehož polohopisné údaje nejsou známy. 
Možnost ešení p ípadné kolize SO 07.20.1 s meliora ním systémem popisuje kapitola 
3.7.4. 
 

3.7.5.2. SO 07.20.2 VÝPUSTNÉ KORYTO 
 
Hlavní parametry SO írod  blízké koryto 
Pr rný sklon nivelety 0,09 % 
Délka 412 m 
Ší ka ve dn  0,6 m 
Pr rná hloubka 2,0 m 
Sklon svah  1:3 
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Od nádrže s litorálním pásmem (SO 07.20.3) je voda odvád na p es výpustný objekt 
(uzavíratelný) do výpustného koryta a z n j zp t do koryta Svratky. 
Pro výpustné koryto se navrhuje využít áste  trasu stávajícího ob asného koryta, 
které ústí do zp tné hrázové klapky a dále do Svratky. U klapky se s ohledem na její 
navrhované ast jší využití navrhuje provést revizi. U stávajícího koryta se navrhuje 
provést jeho pro išt ní (zejména od nálet  a antropogenních odpad ). 
Délka výpustného koryta dle návrhu iní asi 412 m, niveleta koryta je vedena v 
pr rném sklonu 0,09 %. V p ípad  pot eby by bylo možné niveletu rovn ž 
stabilizovat za pomoci systému drobných spádových stup  (nap . kulatina) – obdob  
jako u p ívodního koryta SO 07.20.1. 
Navrhované výpustné koryto je kapacitn jší nežli SO 07.20.1, nebo  je více 
zahloubené (vypoušt ní nádrže - SO 07.20.3) a m lo by pojmout rovn ž odvodn ní 
zahrázových vod do Svratky.  
Pr to ný profil koryta se navrhuje ve tvaru jednoduchého lichob žníku se ší kou ve 
dn  0,6 m, sklonem svah  1:3 a pr rn  zahloubený o 2 m pod stávající terén. takto 
navržené koryto by m lo pojmout p es 8 m3.s-1. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa výpustného koryta p es stávající plochy zem lské, 
lokáln  zasahuje do plochy vymezené pro EVL (koryto je spolu s obslužnou 
komunikací vedeno po její hranici a nep edpokládá se, že by toto m lo mít 
významn jší vliv na fungování EVL). Nad vyúst ním k íží trasa plochu krajinné zelen  
(stávající ochranná hráz). 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.20.2 dot eny pozemky 
oprávn ných fyzických osob. 
 
Trasa výpustného koryta není v kolizi s vedením žádných inženýrských sítí. Pouze 

že dojít ke kolizi se systémem odvodn ní, jehož polohopisné údaje nejsou známy. 
Možnost ešení p ípadné kolize SO 07.20.2 s meliora ním systémem popisuje kapitola 
3.7.4. 
 

3.7.5.3. SO 07.20.3 NÁDRŽ S LITORÁLNÍM PÁSMEM 
 
Hlavní parametry SO Zahloubené vodní prvky 
Rozsah hloubek 1,3 – 1,7 m 
Objem 8500 m3 
Zatopená plocha nádrže ~ 7100 m2 
Zatopená plocha t  ~ 860 m2 
 

ívodní koryto ústí do pr to né t  a dále do nádrže s litorálním pásmem.  
Pr to ná t  má celkový objem necelých 400 m3. Uvažuje se jako zahloubená (až 
1,3 m), porostlá vodními rostlinami, na b ezích osázená orobinci. Bude tvo it úto išt  
drobným vodním živo ich m, obojživelník m i ptactvu. T  se uvažuje bez možnosti 
samostatné manipulace. 
Nádrž se uvažuje jako p írod  blízký vodní prvek. Bude zahrnovat litorální pásmo 
s nár stem vodních rostlin. Nádrž se navrhuje jako zahloubená (1,3 až 1,7 m) se 
stálým nadržením, bez reten ního prostoru. Celkový objem nadržení se v návrhu 
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po ítá asi 8500 m3. P ítokem z p ívodního koryta m že být napln na za ~2 dny. Bude 
tvo it úto išt  drobným vodním živo ich m, obojživelník m i ptactvu. Nádrž bude 
opat ena výpustným objektem, nap . požerákového typu – bude up esn no 
v navazujícím stupni projektové dokumentace, návrh bude proveden v souladu 
s normovými požadavky. Odtok z nádrže do výpustného koryta by m l být škrcen, 
nádrž bude pr to ná (po napušt ní se p edpokládá, že bude p ítok roven odtoku). 

ítok do nádrže a pr to né t  bude zajišt n pomocí p ívodního koryta (SO 07.20.1) 
a bude jej možné regulovat na nátoku do odstaveného meandru (b ehový odb r 
s uzáv rem). 
V dalším stupni bude na základ  informací z inženýrsko-geologického pr zkumu 
up esn no, zda bude t eba t  a nádrž t snit (nap . vrstvou jíl ). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se SO 07.20.3 navrhuje zejména na ploše vodní a vodohospodá ské, 
lokáln  zasahuje i na stávající plochu zem lskou. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.20.3 dot eny 

edevším pozemky obecní, v malé mí e i oprávn ných fyzických osob. 
 
Umíst ní SO 07.20.3 není v kolizi s vedením žádných inženýrských sítí. Pouze m že 
dojít ke kolizi se systémem odvodn ní, jehož polohopisné údaje nejsou známy. 
Možnost ešení p ípadné kolize SO 07.20.2 s meliora ním systémem popisuje kapitola 
3.7.4. 
 

3.7.5.4. SO 07.20.4 PRO IŠT NÍ MEANDRU  
 
Jako sou ást souboru opat ení se navrhuje pro išt ní stávajícího historického 
meandru, jenž by nov  m l být trvale zpr to n. Navrhuje se odt žení ásti 
stávajících nános . Jejich objem nelze v sou asné dob  odhadnout (v zam ení z 
leteckého snímkování je zam ena b žn  provozovaná hladina, ne dno). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se SO 07.20.4 navrhuje zejména na stávajících vodních a 
vodohospodá ských plochách. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.20.4 dot eny pozemky 
státní – ve správ  Povodí Moravy s.p. 
 

3.7.5.5. SO 07.20.5 PLOCHY VÝSADEB - B EHOVÝ DOPROVOD A ZATRAVN NÍ  
 
Hlavní parametry SO Výsadby 
Celková plocha veget. úprav ~110 900 m2 
Plocha zatravn ní ~72 500 m2 
Plocha výsadeb ~38 400 m2 
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Podél revitaliza ních vodních prvk  se navrhuje rozsáhlá plocha výsadeb (travní 
porost, b ehový doprovod). Skladba porost  by m la být sou ástí dalšího stupn  
projektové dokumentace. B ehový doprovod by m l být tvo en zejména p vodními 
druhy ke ových a stromových porost . Celý revitalizovaný pás, v . plochy výsadeb, by 
do budoucna mohl tvo it interak ní prvek územního systému ekologické stability, p íp. 
biokoridoru. Výsadby by rovn ž m ly tvo it p irozené ochranné pásmo vodním prvk m 
tak, aby p i rozsáhlejších deštích nedocházelo k p ílišnému dotování živin z p ilehlých 
zem lských pozemk  (smyvem) a eutrofizaci vodních prvk . 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se SO 07.20.5 navrhuje zejména na návrhové vodní a vodohospodá ské 
ploše, lokáln  zasahují i na stávající plochu zem lskou. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.20.3 dot eny pozemky 
obecní, oprávn ných fyzických osob a státní – ve správ  PF R a Povodí Moravy s.p. 
 
Návrh SO 07.20.5 není v kolizi s vedením žádných inženýrských sítí. Pouze m že dojít 
ke kolizi se systémem odvodn ní, jehož polohopisné údaje nejsou známy. Možnost 
ešení p ípadné kolize SO 07.20.2 s meliora ním systémem popisuje kapitola 3.7.4. 

 

3.7.5.6. SO 07.30.1 ÚPRAVA NÁTOKU DO MEANDRU  
 
Hlavní parametry SO ehový odb r 

žné odebírané množství 50 l/s 
 
Nátok do meandru by m l být upraven, a to v míst  stávajícího odb ru. Stávající 
vtokový objekt se p edpokládá odbourat a nahradit novým vtokovým objektem. Ten se 
navrhuje jako b ehový odb r nade dnem (kv li zanášení) s navazující kalovou jímkou. 
Bude uzavíratelný, v . drážek provizorního hrazení. Odb r bude kapacitn jší než je 
navrhovaný stálý pr tok do soustavy (50 l/s). Po ítá se se škrcením na vtoku. Rozm ry 
objektu budou umož ovat provád ní snadných revizí, pro išt ní a údržby.  
 
Využití parcel dle ÚP: 
Nátok do meandru se nachází na stávajících plochách vodních a vodohospodá ských, 
krajinné zelen  a zasahují sem vymezené prvky ÚSES. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.30.1 dot eny pozemky 
oprávn ných fyzických osob a státní – ve správ  Povodí Moravy s.p. 
 
Umíst ní SO 07.30.1 není v kolizi s vedením žádných inženýrských sítí. 
 

3.7.5.7. SO 07.60.1 ELOVÁ KOMUNIKACE  
 
Hlavní parametry SO elová / obslužná komunikace 
Zpevn ná ší ka jízd. pruhu 3,0 m 
Délka cca 1045 + 145 m 
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ný skon 2,5% 
 
Pro p ístup k novým vodním plochám, p ívodnímu (SO 07.20.1) a výpustnému korytu 
(SO 07.20.2) se navrhuje z ídit obslužnou (p íp. ú elovou) komunikaci. Komunikace je 
uvažována jako jednopruhová, se základní ší kou zpevn ného jízdního pruhu 3,0 m a 
s rozší ením v obloucích. Na obou koncích komunikace se navrhuje obratišt , v dalším 
stupni mohou být dopln ny výhybny. Na konci komunikace blíže k obci se uvažuje 
s napojením na stávající sí  polních cest a z ízení nového mostku p es p ívodní koryto. 
Pod ochrannou hrází podél Svratky se p edpokládá napojení na ú elové komunikace 
správce povodí. Nap  revitalizovanou plochou a výsadbami dnes vede nezpevn ná 
polní cesta – v návrhu se uvažuje s jejím zachováním. K ížení p ívodního koryta bude 
provedeno propustkem. 
Z komunikace je vedena odbo ka sm rem k t ni a k nádrži s litorálním pásmem 
(SO 07.20.3). Návrhová rychlost byla uvažována 30 km/h. Odvodn ní bude ešeno 
jednostranným p íkopkem zaúst ným do výpustného koryta, p ípadn  bude odvodn na 
pouze po terénu k p ívodnímu a výpustnému korytu. 
Konstruk  se vozovka uvažuje s krytem z asfaltového betonu, s podkladní vrstvou 
z obalovaného st edn zrnného kameniva a podsypnou vrstvou ze šterkopísku (Katalog 
vozovek pozemních komunikací MD - editelství dálnic R, kategorie zatížení VI). 
Komunikace je vedena podél výpustného a p ívodního koryta, nebo  se po ítá s jejím 
využitím pro údržbu obou koryt, vodních ploch a navrhovaných výsadeb. Zárove  se 
však po ítá s umožn ním vjezdu i cyklist m a dalším potenciálním rekrea ním 
uživatel m (p ší, sportovní ryba ení, in-line bruslení aj.). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se vede trasa obslužné komunikace p es návrhové plochy vodní a 
vodohospodá ské, stávající plochy zem lské a lokáln  zasahuje do plochy 
vymezené pro EVL (výpustné koryto je spolu s obslužnou komunikací vedeno po její 
hranici a nep edpokládá se, že by toto m lo mít významn jší vliv na fungování EVL). 
Komunikace kon í v ploše krajinné zelen  (stávající hráz). 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 07.20.1 dot eny pozemky 
obecní, oprávn ných fyzických osob a státní – ve správ  PF R a Povodí Moravy s.p. 
 
Umíst ní SO 07.60.1 není v kolizi s vedením žádných inženýrských sítí.  
 

3.7.6. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ, POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení 07 sestává p edevším z návrh  revitaliza ních prvk  a úprav, 
rozsáhlých ploch výsadeb a nových vodních ploch napájených p es odstavený meandr 
ze Svratky. Navržené revitaliza ní prvky by m ly navázat na stávající prvky ÚSES. 
Cílem opat ení je zlepšení ekologického potenciálu intenzivn  hospodá sky využívané 
krajiny, zárove  by m l být posílen i její rekrea ní potenciál. Nové plochy by m ly být 

ístupné z nové ú elové komunikace. 
Návrhy byly provedeny z podn tu obce a voln  navazují na d íve zpracovanou studii 
revitalizace krajiny a okolí odstaveného meandru [34]. 
V p ípad  realizace opat ení se p edpokládá, že plochy výsadeb by byly prakticky 
bezúdržbové, zatravn né plochy by byly dvakrát ro  koseny. V p ívodním koryt  by 
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se v p ípad  pot eby provád ly pro ízky vegetace. Výpustné koryto by bylo nutné 
periodicky pro iš ovat. Vodní prvky se navrhují jako pr to né a pom rn  hluboké, m lo 
by tedy být zajišt no jejich samo išt ní. Díky zpr to ní meandru se p edpokládá i u 

j zlepšení kvality vody. Rozsáhlé výsadby okolo vodních prvk  by m ly mít i 
ochrannou funkci ve vztahu ke kvalit  vody – m ly by zabránit eutrofizaci vod od živin 
spláchlých z polí. 
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3.8 SOP 08   SVRATKA NAD VD NOVÉ MLÝNY 

3.8.1. VYMEZENÍ Ú ELU OPAT ENÍ A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 08 eší potenciální úpravu odtokových pom , zlepšení 
irozené reten ní kapacity nivy a ekologického potenciálu toku nad zaúst ním Svratky 

do vodního díla Nové Mlýny (VD NM). Opat ení eší možnost zp tného za len ní 
odstavených meandr  p vodního koryta Svratky do nivy, jejich zpr to ní a tím 
obnovení p írod  blízké morfologie ního koryta a biodiverzity ní nivy. Navrhuje se i 
úprava skladby vegeta ního doprovodu. V rámci rozší ené nivy by m lo docházet k 
ast jším rozliv m. Návrhy se zabývají také otázkou zanášení výústní trati 

splaveninami. Stran migra ní prostupnosti Svratky a VD NM bylo navázáno na d íve 
zpracované práce studijního charakteru. P edpokládá se, zm na odtokových pom  v 
lokalit  u Pouzd anského Mlýna.  
Zájmové území je shora vymezeno ~ km 14,25 (p elévaná ást LB hráze dle 
rozlivových ar), nad silni ním a železni ním mostem spojujícím Pouzd any a 
Vranovice. Zespodu opat ení zasahují až do prostoru historické delty Svratky, tj. do 
stávající soustavy ostrov , která je sou ástí PR V stonická nádrž (pta í oblast St ední 
nádrž VD NM). Do ešeného území je p evážn  zahrnuto LB území Svratky se 
soustavou odstavených historickým meandr . Na pravý b eh zájmové území zasahuje 
pouze lokáln  v prostoru pod silni ním mostem ( km 13,393, resp. 11,950 dle TPE), a 
to ideovým vedením trasy odsazené hráze. 
Navrhovaná opat ení zasahují na tato katastrální území: 

 Pouzd any; 
 Iva ; 
 Vranovice nad Svratkou 
 Mušov. 

 

3.8.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A INFORMACE 

Pro zpracování níže popsaných návrh  byly základním podkladem výsledky z 1. ásti 
studie proveditelnosti (viz podklady [11] až [18]). Jednalo se p edevším o hydrologické 
údaje Svratky, popis d lení pr tok  p i povod ových stavech, dále o informace k 
hydrogeologii a geologickým pom m, k ochran  p írody aj.  
 
Kompletní hydrologické údaje uvádí kapitola 2.2  Pr vodní zprávy (p íloha A.1). Níže 
uvádíme pouze údaje, které byly zásadní pro návrh SOp 08. Jedná se o m-denní a n-
leté pr toky pro Svratku v profilech Jez Uher ice a Svratka nad vtokem do VN Nové 
Mlýny. 
Profil jez Uher ice .km 15,497 ( .km 14,040 dle TPE): 

 Q30d = 33,70 m3/s; 
 Q1 = 117 m3/s; 
 Q20 = 292 m3/s; 
 Q100 = 400,1 m3/s. 

Profil Svratka nad vtokem do VD Nové Mlýny: 
 Q30d = 34,20 m3/s; 
 Q1 = 117,2 m3/s; 
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 Q20 = 292,2 m3/s; 
 Q100 = 400,5 m3/s. 

 
Mapové podklady byly p evzaty z podkladu [12]. Zásadními pro návrh byly p edevším 
informace o vedení inženýrských sítí, sou asném využití území a územních limitech 
vplývajících z ÚPD, vlastnických vztazích a také mapy historického vývoje území 
(p vodní vedení tras tok  apod.).  
 
Dále byly využívány letecké snímky poskytnuté investorem studie [81] jakož i grafické 
výstupy k rozsahu záplavovým území [82], výsledky studií záplavového území Svratky 
[03] a dále také geodetické podklady z první ásti p edkládané studie proveditelnosti 
[16], návrhy byly osazeny na digitální model terénu, který p ipravil z [16] zpracovatel 
matematického výpo tového modelu (fa Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.).  
Využity byly také poznatky z manipula ního ádu st ední nádrže VDNM [52] a 
provozních ád  O S Soutok [56] a O S Pouzd any [55]. Poznatky o zanášení výústní 
trati byly erpány z odborného vyhodnocení ešeného na ÚVST FAST VUT v Brn  [44] 
a z hydromorfologické a splaveninové analýzy z 1. ásti p edkládané studie [13].  
 
Vstupní podklady p edané investorem zahrnovaly rovn ž výkresové p ílohy z 
diplomové práce „Ekologizace novomlýnských nádrží (Studie obejití Novomlýnských 
nádrží rybími p echody)“ [40] a posudek k této práci [41]. 
 
Cenným zdrojem informací a podkladem pro návrh opat ení byly rovn ž výsledky 
projednání se starosty dot ených obcí. Jednání prob hla dne 6.6.2012. Kompletní 
získané informace je možné shlédnout v p íloze G první ásti studie [17]. Dále uvádíme 
pouze stru ný souhrn získaných poznatk : 

 V obci Iva  od výstavby VD Nové Mlýny nedošlo v území Ivan  k zatopení vodou 
ze Svratky. Z tohoto pohledu obec více ohrožuje eka Jihlava (vydáno území 
rozhodnutí na PPO).  

 V niv  Svratky mezi Ivaní a korytem Svratky v lokalit  P ední Louky se nachází 
soustava vrtaných studní, které slouží jako záložní zdroj pitné vody pro obec Iva . 

 Obec Iva  bude zahajovat KPÚ v druhé polovin  roku 2012. 
 Obec Iva  požaduje zachování min. sou asného stavu protipovod ové ochrany 

od Svratky. 
 V obci Vranovice nedošlo na území obce k povodním ze Svratky po realizaci 

ochranných hrází mezi Uher icemi a Vranovicemi (realizace v souvislosti s 
výstavbou VD Nové Mlýny). P ed výstavbou hrází byly povodn  na obce území 
Vranovic v periodicit  cca 3-4 roky. 

 Obec Vranovice v sou asné dob  p ipravuje KPÚ. 
 V území podél silnice Vranovice – Uher ice se nacházejí vodárenské zdroje (jsou 

významným zdrojem pitné vody nejen pro Vranovice, ale slouží k zásobování 
vodou širší aglomerace). 

 Obec Vranovice by p ivítala zajišt ní pr jezdnosti v lokalit  k ižovatky silnic od 
Velkých N ic - Vranovic – Uher ic v p ípad  povod ových stav  (rozlití vody 
do nivy Svratky), v sou asné dob  práv  v tomto míst  dochází k p elévání 
silnice. 

 V obci Pouzd any nedošlo na území obce k povodním ze Svratky od regulace 
Svratky a výstavby VD Nové Mlýny.  

 Obec Pouzd any má zpracované KPÚ pro extravilán a p ipravuje na základ  toho 
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nový ÚP a „obnovu cestní sít “ v niv  ( ást komunikací bude nov  provedena 
jako asfaltové). 

 
Pro zjiš ování historických tras tok  byly s výhodou použity také katastrální mapy. 
Kompletní soupis použitých podklad  uvádí kapitola 5. 
 

3.8.3. POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

Zájmové území se nachází v extravilánu obcí Pouzd any, Iva  a v okolí Vranovic. Jeho 
evážná ást leží na levém b ehu Svratky. Historicky tvo ilo hranici katastr  p vodní 

koryto Svratky. Na levém b ehu p vodního koryta Svratky se nachází k.ú. Pouzd any. 
Na pravém b ehu se v dolní ásti ešeného úseku nachází k.ú. Iva  a v horní ásti k.ú. 
Vranovice. P vodní delta Svratky, která je v sou asné dob  pokryta sítí um le 
vytvo ených ostr vk , zasahuje i na k.ú. Mušov. 
Zájmového území je ohrani eno shora stávající hranicí rozlivových ar nad železni ním 
mostem (cca km 14,30) a zespoda zmín nou sítí ostrov  ve St ední nádrží VD NM. 
V tomto míst  do VD NM ústí také eka Jihlava.  
Sou asné regulované koryto Svratky je oboustrann  ohrázováno, stejn  jako zp tné 
vzdutí od VD NM.  
Níže položené oblasti za hrázemi zp tného vzdutí není možné gravita  odvodnit a 
proto je území na levém b ehu odvod ováno S Pouzd any a na pravém b ehu S 
Soutok. První z erpacích stanic se rovn ž používá k pln ní a prázdn ní 
Pouzd anského rybníka.  
Zástavba Ivan  by dle výsledk  z [03] a [04] nem la být ohrožována p i Q100. Hranice 
rozlivových ar od Q100 na levém b ehu sahá až k zástavb  tzv. Malých Pouzd an 
(lokalita u Mlýna, teoreticky by ale ohrožena zástavba nem la být), na pravém b ehu 
pak do jihovýchodní ásti zástavby Vranovic. Dle údaj  získaných z první ásti studie 
[11] je v obci ohroženo 24 bytových jednotek z celkových 27 zaplavených budov. 
S investorem bylo dohodnuto, že v rámci p edkládané studie proveditelnosti nebude 
uvažováno s navýšením ochrany Vranovic (z Q20 na Q100). 
 
Po levém b ehu Svratky je od VD Nové Mlýny až nad Uher ice vedena ochranná hráz, 
která by až na lokální p elévání m la chránit území do pr tok  Q100. Na levém b ehu se 
v  úseku mezi silni ním mostem ( km 13,393, resp. km 11,950 dle TPE) a VD NM 
nacházejí odstavené historické meandry Svratky – momentáln  nepr to né, se 
špatnou kvalitou vody.  
V horní ásti území, mezi odstavenými meandry a obcí, vede bývalý mlýnský náhon, 
jehož horní ást je v sou asnosti zaslepena (nenapájena). V nejnižším míst  se na 
levém b ehu nachází O S Pouzd any (Svratka), která erpá zahrázové vody do VD 
Nové mlýny. 
Levob ežní území mezi hrází a odstavenými meandry se z v tší ásti využívá jako 
lesy. V menší mí e se zde nachází i orná p da a plochy trvalého travního porostu. Nad 
zaúst ním bývalého mlýnského náhonu do odstavených meandr  se blíže ke Svratce 
nachází lesy a sm rem k Pouzd an m orná p da. LB území je protkáno sítí 
odvod ovacích kanál  svedených k O S Pouzd any. 
 
Podél pravého b ehu je vedena hráz, která zajiš uje ochranu do Q20 (p i  Q100 je hráz 
shora obtékána nad jejím zavázáním a rozlivy dosahují až do Vranovic, inundované 
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vody by odvád la O S Soutok). Soub žn  s ní územím prochází odvod ovací kanál, 
který se ústí do Šatavy- ky.  
Šatava- ka se odd luje od Šatavy na k.ú. Vranovice nad železni ním náspem - je 
dotována potrubím z odb ru v jezové zdrži nad zaúst ním Šatavy do Svratky (tímto 
systémem je dotována i ze Svratky). Šatava- ka poté protéká PB nivou a je svedena 
do v nejnižšího místa PB území. Zde se nachází odvod ovací S Soutok, která 

erpává zahrázové vody do VD NM. V PB niv  se nachází lesní hráz, která 
historicky chránila obec Iva . Vede po pravém b ehu Šatavy – ky, je porostlá stromy 
a lokáln  p erušena (nad S v míst  stávající polní cesty).  
V dolní ásti PB území se na k.ú. Iva  nachází lesy, orná p da a soustava 
odvod ovacích kanál . Ve st ední ásti ešeného úseku je na k.ú. Iva  vymezena EVL 
Pla v les. Ta je zárove  vyhlášena i za p írodní rezervaci a ÚSES (lokální a 
regionální biocentra a lesy). V horní ásti úseku se, v k.ú. Vranovice, nachází z v tší 
ásti plochy lesa (EVL Vranovický les). V malé mí e jsou zde zastoupeny i plochy 

trvalého travního porostu a orné p dy. 
Nad železni ním náspem v k.ú. Vranovice se rozprostírají hlavn  plochy EVL. V malé 
mí e jsou zde zastoupeny i plochy lesní a orné p dy a ve v tší vzdálenosti od Svratky 
se nachází i ást intravilánu obce Vranovice. 
K zmín ným EVL Pla v a Vranovický les (EVL CZ0620084), lze konstatovat, že: 

 se jedná o p írodní rezervace, chrán ny jsou poz statky p vodních rozsáhlých 
podpálavských lužních ekosystém  s reprezentativními porosty tvrdých luh . 
Vranovický les je uznanou bažantnicí.   

 p írodní rezervace Pla v les a ka Šatava je jedním z posledních zbytk  
vodn  rozsáhlého komplexu lužních les  zatopených p i výstavb  VD NM. 

Území Pla v les a ka Šatava je stejnojmennou sublokalitou v rámci lokality 
RS 9 – Mok ady dolního Podyjí, která je azena mezi mok ady mezinárodního 
významu R podle Ramsarské úmluvy. 

 Do chrán ných území jsou zahrnuty i st ední a dolní nádrž vodního díla Nové 
Mlýny jako jedno z nejvýznamn jších hnízdiš  n kterých vodních pták  v R a 
jejich z ejm  nejvýznamn jší tahová zastávka a zimovišt . 

 Do lokality RS9 Mok ady dolního Podyjí dle Koncepce ochrany p írody 
Jihomoravského kraje pat í mj. podlokality Dolní Mušovský luh (RS9.04) a 
Pla v les a ka Šatava (RS9.13). 

Ve spodní ást zájmového území, kterou tvo í delta Svratky a Jihlavy, je také 
vyhlášena p írodní rezervace (V stonická nádrž) a pta í oblast (St ední nádrž VD NM). 
 
V ešeném úseku se krom  silni ního a železni ního mostu nachází ješt  2 
hospodá ské mosty ( km 11,583 - dle TPE 11,583 a km 9,377 - dle TPE 7,920) ve 
správ  Povodí Moravy, s.p.  
Dále zde územn  plánovací a analytické podklady vymezují koridor pro 
vysokorychlostní tra , který áste né koliduje s návrhovou trasou LB odsazené hráze. 
Drobnou úpravou trasy je možno oba zám ry uvést do souladu. 
 
Zájmové území je protkáno sítí cyklotras (Mikulovská, 5174, Moravská vinná atd.) 
a turistických zna ených cest (žlutá a modrá), z nichž n které budou návrhy dot ené 
a bude nutno je p eložit. 
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3.8.4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ 

Navrhují se opat ení na úpravu odtokových pom  v záv rné trati Svratky, zahrnují jak 
revitaliza ní prvky, tak i úpravy stávajících technických prvk  PPO. Opat ení by m la 
umožnit zp tné zapojení ásti odstavených p vodních meandr  Svratky. Toto je 
možné s ohledem na stávající b žnou provozní hladinu na st ední nádrži VD NM 
(170,00 m n.m., odpovídá kót  zásobní hladiny). 

i projednávání vstupní koncepce byla uvažována možnost znovunapojení historické 
trasy Svratky variantn  – bu  pouze v horní ásti trasy (po p iblížení bývalého náhonu 
k ece) a nebo celkové odsazení, v . úpravy zavázání hráze zp tného vzdutí. Druhá 
z variant p ináší možnost tvorby p irozené delty a také zv tšení prostoru ur eného 
k sedimentaci splavenin p inášených Svratkou. Ob  varianty návrhu zpr to ní 
s sebou p ináší nutné odsunutí trasy levob ežní ochranné hráze.  
Investor rozhodl o dalším sledování varianty s odsazením LB hráze v celé délce 
ešeného úseku, a to i za cenu zatopení ásti záv rné trati zp tným vzdutím.  

V podstat  tím bude vytvo ena delta a m lké litorální pásmo. ást stávajících 
ochranných hrází i historických selských bude zachována a bude tvo it p irozenou 
soustavu ostrov . 
Zpr to ní historických meandr  a odsazení hrází znamená navýšení periodicity 
rozliv  v širší vymezené niv  a budoucí tvorbu lužních les , m lo by p inést i zlepšení 
kvality vody v meandrech. 
Pro d lení pr tok  mezi stávající a historickou meandrující trasu koryta se navrhuje 
provést soustavu balvanitých skluz i jiných p írodních rozd lovacích objekt . Dále se 
navrhuje zrušit ást opevn ní kynety na levém b ehu a umístit soustavu objekt  
v koryt  (výhon ), které by m ly diversifikovat proud ní v dnešní regulované trase a 
podpo it její p irozené meandrování. 
Návrhy výše popsaných revitaliza ních opat ení vyvolají p eložky n kolika tras 
inženýrských sítí a jedné komunikace. S investorem bylo dohodnuto, že v návrzích je 
možné uvažovat se zrušením p ístupu do prostoru za hrází u níže položeného 
hospodá ského mostu (bez odstran ní p emost ní). 
Ideov  bylo uvažováno i s lokálním odsazením hráze na pravém b ehu Svratky – na 
základ  dohod z projednání byl tento návrh ponechán pouze v podob  vedení osy 
hráze. Jelikož by trasa zasahovala do PR a EVL Pla v les a ka Šatava, uvažuje 
se s jejím dalším možným rozpracováním, nap . v navazující studii, a to pouze 
v p ípad  kladného projednání s orgány ochrany p írody. 

i návrhu trasy LB odsazené trati bylo uvažováno se sou asným stavem území , 
nebylo uvažováno se z ízením koridoru rychlostní trati, který je zanesen v územním 
plánu obce. V p ípad  realizace dopravních i vodohospodá ských staveb by byla hráz 
zavázána do náspu železni ní trati, jejíž zemní t leso by mohlo tvo it hráz zp tného 
vzdutí – s ohledem na odlišné požadavky provád ní železni ních násp  a 
vodohospodá ských ochranných hrází by však bylo t eba p ípravu obou zám  dále 
koordinovat. Zejména nov  vzniklé p emost ní v p ípad  realizace 
vysokorychlostní trati by m lo být prov eno hydraulickým modelem a m lo by 
být zajišt no, aby jeho umíst ní v území nem lo negativní dopad na pr chod 
povod ových pr tok  a PPO blízkých obcí.  
Plocha inundace by se zavázáním hráze do vysokorychlostního železni ního náspu 
zmenšila o cca 30 ha z celkových 170 ha (asi 17% inunda ního území). Zmenšení 
inunda ní plochy by však na protipovod ový efekt nem lo zásadní vliv, nebo  záv rná 
tra  spolu s deltou jsou stále rozší ené a áste  je území omezeno vzdutím od 
hladiny provozované ve VDNM. 



  
Svratka II p írod  blízká protipovod ová opat ení a obnova p irozené hydromorfologie a 
reten ní kapacity toku a nivy v úseku .km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až 26,370 
(Rajhrad – Holasice) 

A.2 Technická zpráva 

  

 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 145 (164)
ÍSLO ZAKÁZKY: 111247102/0100 VERZE:a

ARCHIVNÍ ÍSLO: 008038/12/1 REVIZE: 1
 

Jak bylo popsáno výše, v zájmové území se nachází sí  cyklotras a turistických 
zna ených cest. Jejich stávající vedení by p i realizaci SOp 08 bylo dot eno a ást 
z nich by bylo nutné je p eložit. Návrh p eložek cyklistických a turistických tras je 
doložen na dopravním schématu (p íloha B.9.8), kde jsou rovn ž vyzna eny p ístupy 
do jednotlivých ástí území pro správce toku. Jelikož nov  navržené trasy využívají 
stávající i nov  vzniklé zpevn né a nezpevn né komunikace (mj. po korun  hrází), 
nejsou dále evidovány jako samostatný stavební objekt. 
Vzájemné propojení veškerých cest na levém a pravém b ehu z stává zachováno, 
trasy jsou však vedeny po výše položeném hospodá ském mostu (v km 11,583). 
Uvažuje se s úpravou tras cyklostezek . 5174 a Mikulovské. Modrá turistická zna ka 
se navrhuje p eložit a žlutá prodloužit až k vinným sklep m v Pouzd anech a do centra 
obce. Propojení obou turistických cest z stane zachováno. 
Podrobn jší popis sou asn  navrhovaných SO se uvádí níže. 
 

3.8.5. VÝ ET NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ A POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT  

V rámci SOp 08 se navrhuje úprava stávajícího systému technických prvk  
protipovod ové ochrany (odsazení hrází), terénní úpravy a revitaliza ní prvky 
k posílení reten ní kapacity nivy a zlepšení ekologického potenciálu krajiny. Zp tn  
mají být zpr to na odstavená p vodní ramena Svratky.  
Soubor opat ení je dále len n na tyto základní stavební objekty: 

 SO 08.10.1  Ochranná hráz, km 0,000 – 5,055; 
 SO 08.10.2 PB ochranná hráz, km 0,000 - 1,300 (ideový návrh) 
 SO 08.10.3 Navýšení stávající hráze 
 SO 08.20.1 Úprava druhové skladby porost  
 SO 08.30.1 Výhony a inicializa ní opat ení 
 SO 08.30.2 Zpr to ní historických meandr  
 SO 08.30.3 Rozramen ní a tvorba delty 
 SO 08.60.1 eložka komunikace 
 SO 08.70 eložky inženýrských sítí; 
 SO 08.80.1 Odstran ní sou asných hrází 
 SO 08.80.2 Odstran ní historických hrází 
 SO 08.80.3 Odstran ní komunikace 

 
Podrobn jší len ní stavebních objekt  (SO) bude, v p ípad  kladného projednání 
SOp, sou ástí navazujících stup  dokumentace. U nich se rovn ž po ítá s dopln ním 
dalších SO o položky, které jsou mimo rámec podrobnosti studie proveditelnosti. 
Podrobn jší popis výše uvedených SO je uveden v následujících kapitolách. 
 

3.8.5.1. SO 08.10.1 OCHRANNÁ HRÁZ, KM 0,000 – 5,055 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: 3,6 m (v . p evýšení) 
Délka: 5055 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky a úrove  maximálního vzdutí od 

VD NM 
Sklony svah  1:3 vzdušní líc 

1:5 návodní líc 
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SO 08.10.1 se navrhuje pro ochranu obce Pouzd any, p ilehlé komunikace a železni ní 
trati. P edm tem objektu je nová odsazená ochranná hráz. Ta by m la nahradit 
stávající p ilehlou LB hráz, která se navrhuje z ásti odstranit (SO 08.80.1). 
Trasa nové LB hráze je vedena v horní ásti podél komunikace III/4205 a má zde 
bránit zp tnému vzdutí a p ípadnému podemílání železni ního náspu. Od komunikace 
se stá í a je vedena po levém b ehu bývalého mlýnského odpadního koryta (náhonu) a 
dále po levém b ehu historických meandr  (ve vzdálenosti cca 20 - 40 m od paty 
návodní svahu po sou asný LB historického meandru). Na obou koncích se hráz 
zavazuje do sou asných hrází. 

i trasování SO 08.10.1 byla snaha minimalizovat zábory zem lské p dy a les . 
Konstruk ní ešení hráze (homogenní i zonální s t sn ním) bude up esn no 
v následujícím stupni projektové dokumentace na základ  výsledk  IGP.  
Technicky je hráz navržena se sklonem návodního líce 1: 5 a vzdušného líce 1: 3 a se 
ší kou koruny 3,5 m. Koruna byla na základ  požadavku investora navržena jako 
zpevn ná a pojížd ná. 
Návrhovým pr tokem ur ujícím výšku hráze je Q100. Ve spodním úseku bude hráz 
vyšší, aby navázala na úrove  stávající hráze a vyhov la z hlediska zp tného vzdutí 

i dosažení maximální reten ní hladiny ve st ední nádrži VD NM. Hráz bude v celé 
délce p evýšená o 0,5 m (v i návrhovému pr toku, resp. v i úrovni maximální 
reten ní hladiny).  
Nejv tší výška hráze se na základ  prvotních odhad  a výpo  p edpokládá cca 3,6 m 
(v . p evýšení 0,5 m) nad návrhovou hladinou,.  
Celková délka ešeného úseku hráze iní 5055 m. 
Pro zajišt ní obsluhy území se krom  vlastního hrázového t lesa navrhují ješt  tyto 
díl í objekty: 

 hrázové sjezdy a p ejezdy; 
 zp tná klapka v míst  k ížení bývalého mlýnského náhonu; 
 propustek; 
 p eložka komunikace (SO 08.60.1). 

Terén je p irozen  svahován od vzdušního líce hráze. Pouze v horním úseku podél 
silnice se navrhuje odvod ovací p íkop zaúst ný do bývalého mlýnského náhonu. 
 

i návrhu trasy LB odsazené trati bylo uvažováno se sou asným stavem území , se 
ízením koridoru rychlostní trati, který je zanesen v územním plánu obce, bylo 

uvažováno pouze jako s územním limitem, který by byl realizací PB PPO dot en.  
V p ípad  realizace dopravních i vodohospodá ských staveb by byla hráz zavázána do 
náspu železni ní trati, jejíž zemní t leso by mohlo tvo it hráz zp tného vzdutí –
 s ohledem na odlišné požadavky provád ní železni ních násp  a vodohospodá ských 
ochranných hrází by však bylo t eba p ípravu obou zám  dále koordinovat, zejména 
ve vztahu k umíst ní nového železni ního mostu v p ípad  realizace vysokorychlostní 
trati (nutno prov it hydraulickým modelem). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je trasa hráze v horním úseku vedena p es stávající plochy vodní, lesa, 
záchytných p íkop  a zejména orné p dy, v menší mí e také p es návrhové plochy 
vysokorychlostní trati – viz komentá e výše. 
Ve spodním úseku je hráz trasována zejména p es stávající lesní plochy, v menší mí e 
i plochy orné p dy, záchytných p íkop  a vodních ploch. 
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Trasou hráze je rovn ž dot en návrhový koridor vysokorychlostní trati, oba zám ry lze 
nicmén  snadno uvést do souladu p i zavázání hráze do nového železni ního náspu. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska vlastnických vztah  je hráz v horní ásti vedena p es státní pozemky (Lesy 

R a SD nebo D i SŽDC)., Dále je podél bývalého Mlýnského náhonu vedena 
st ídav  p es pozemky oprávn ných fyzických osob, obce a jiných právnických osob.  
U n kterých parcel jsou informace o vlastnických vztazích zaneseny v pozemkovém 
katastru. 
 
Trasa hráze je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi (samostatný SO 08.70 P eložky 
inženýrských sítí): 

 k ížení s nadzemním VN v km hráze 0,766 - p edpokládá se mimoúrov ové 
ížení s dodržením pot ebné výšky a s p eložkou sloup  na ob  strany 

hospodá ského mostu a na vzdušní stranu nové hráze (dl. cca 300 m) – nové 
sloupy by musely být ešeny jako speciální p íhradové konstrukce. Pokud by toto 
ešení nebylo technicky realizovatelné, projednatelné se správcem infrastruktury 
i p íp. ekonomicky nevýhodn jší, bude provedena p eložka vedení za nov  

vzniklé vzdutí nádrže; 
 k ížení s nadzemním VN v km hráze 2,728 - p edpokládá se mimoúrov ové 

ížení bez konfliktu, p ípadn  p eložka sloupu, s dodržením pot ebné výšky; 
 k ížení s vodovodním potrubím v km hráze 3,334 – bude provedena p eložka do 

chráni ky; 
 soub h s vodovodním potrubím v km hráze 3,580 až 4,227 - p edpokládá se bez 

konfliktu; 
 p eložka vodovodního potrubí v km hráze 4,227 až 4,445. 

 

3.8.5.2. SO 08.10.2 PB OCHRANNÁ HRÁZ, KM 0,000 - 1,300 
Hlavní parametry SO Liniová zemní hráz 
Max. výška: ~3,15 m (v . p evýšení) 
Délka: ~ 1300 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
Sklony svah  1:3 vzdušní líc (p íp. 1:2) 

1:5 návodní líc (p íp. 1:2,5) 
 

edm tem SO 08.10.2 je návrh odsazené PB zemní hráze na ochranu obcí Vranovice 
a Iva . Nová hráz by m la nahradit stávající p ilehlou, která by se zrušila na délce cca 
920 m, v . opevn ní kynety.  
Místo bylo vytipováno na základ  historických tras vinutí Svratky. Historické meandry 
byly v této lokalit  p i regulaci zrušeny a zasypány. S ohledem na historické trasování 
však lze p edpokládat, že by se v tomto úseku mohla Svratka v rámci korytotvorných 
proces  dále vyvíjet. V plochách zaniklých meandr  by mohly být nap . vyhloubeny 

 s trvalou zvodní. Další vývoj koryta by se p edpokládal samovolný. 
Kv li zásahu do PR a EVL Pla v les bylo s investorem dohodnuto, že návrh této 
hráze nebude podrobn ji rozpracováván. Ideová trasa bude p edm tem projednání 
s orgány ochrany p írody, zejména AOPK R. V p ípad  kladného výsledku projednání 
bude podrobn jší rozpracování návrhu hráze p edm tem nap . n které z navazujících 
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studií i dokumentací. V rámci ní by se ur ilo konstruk ní ešení hráze a návrhové 
parametry jako sklony svah  (dle požadavk  na zábory apod.), pojížd ní koruny aj.  
Délka nové odsazené hráze by inila asi 1300 m. Výška by vyplynula ze stávající výšky 
hrází (okolo 1,8 m).  
Oblast odsazení hráze byla vybrána mj. na základ  výsledk  hydrotechnického 
posouzení sou asného stavu, kdy hrozí p elití PB hráze v úseku pod silni ním mostem 
již p i pr tocích nižších než Q100 (mezi  Q50 a  Q100). Návrhový stav situaci by situaci 
výrazn  zlepšil. Z hydrotechnického posouzení vyplynulo možné snížení úrovn  
hladiny v problémovém úseku o 0,3 až 0,45 m, což by zajistilo p evedení povod ových 
pr tok  až do Q100 bez p elití PB hráze. Lokáln  by však nebylo zajišt no p evýšení 
hrází požadované dle platných p edpis  (min. 0,3 m pokud není uvažováno s výb hem 
vlny). Jedná se zejména okolí stávajících most  (silni ního a hospodá ských aj.). 
V p ípad  další projektové p ípravy a realizace díla se doporu uje zajistit podrobn jší 
rešerši technického stavu PB hrází a dle zjišt ného stavu dosypat zjišt né sníženiny v 
korun  hráze a hráz vyrovnat do pot ebné nivelety, eventueln  dle pot eby provést 
další nutné opravy hrázového t lesa.  
V p ípad  realizace PB odsazení hrází by nová hráz m la být automaticky vybudována 
na návrhovou úrove  hladiny Q100 + 0,5 m.v souladu s ostatními návrhy ve studii a 
rovn ž by m lo být provedeno vyrovnání nivelety.  
Pokud by odsazení hrází nebylo realizováno, doporu uje se pouze pot ebná úprava 
nivelety v oblasti sníženin a zajišt ní normového p evýšení koruny hráze. 
V p ípad  realizace stavby vysokorychlostní trati by bylo nutné zvážit, zda je ú elné PB 
hráz odsadit. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je trasa hráze vedena p es stávající plochu evropsky významné lokality, 
dot en je i návrhový koridor vysokorychlostní trat . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska vlastnických vztah  by návrhem byly dot eny pozemky státní (ve správ  
Les R a v menší mí e i Povodí Moravy, s.p.). 
 
Trasa hráze je by nem la být v kolizi se známými trasami inženýrských sítí. 
 

3.8.5.3. SO 08.10.3 NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ HRÁZE 
Hlavní parametry SO Dosypání stávající zemní hráze 
Navrh. dosyp. výška: Do 0,8 m 
Délka: ~ 800 m 
Návrhový pr tok: Q100 od Svratky 
 

edm tem SO 08.10.3 je dosypání stávající LB hráze v délce cca 820 m do takové 
výšky, aby nebyla p elévaná p i Q100. Dle sou asných rozlivových ar by stávající hráz 

la být p elévaná a odvod ovaná bývalým mlýnským náhonem. Po realizaci nové 
odsazené LB hráze (SO 08.10.1), zejména jejího vedení podél komunikace III/4205 by 
mezi p elévaným místem stávající hráze a železni ním náspem vznikala bezodtoká 
oblast. Tu by bylo možné odvodnit až po opadnutí povod ových pr tok  v nové širší 
LB inundaci. Vyb ežené pr toky by pak mohly p ípadn  ohrožovat i zástavbu. 
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Z uvedených d vod  se doporu uje stávající hráz v p elévané délce navýšit. P esná 
úrove  navýšení vyplynula z výsledk  matematického modelového výpo tu proud ní. 
S ohledem na délku nov  otvíraného inunda ního území a pom rn  malou plochu 
oblasti, jenž má být nov  vylou ena ze zaplavovaného území, by nem lo být dosypání 
hráze z pohledu transformace povodní nijak významné. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je objekt umís ován na stávajících plochách trvalého travního porostu, 
k nimž p iléhají lesní plochy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska zásahu do vlastnických vztah  jsou návrhem SO 01.10.3 dot eny pozemky 
státní – ve správ  Povodí Moravy s.p. a v menší mí e i Les R. 
 
Trasu dosypávané hráze SO 08.10.3 v sou asnosti podchází vodovodní ad (cca 
km 13,86) – jeho p itížení vlivem dosypání t lesa hráze by m lo v budoucnu být 

edm tem posouzení. P eložka vodovodu se nep edpokládá (obecn  p eložky eší 
samostatn  SO 08.70 P eložky inženýrských sítí). 
 

3.8.5.4. SO 08.20.1 ÚPRAVA DRUHOVÉ SKLADBY POROST  
Hlavní parametry SO Vegeta ní úpravy 

ešená plocha: ~ 27,2 ha 
 

i další p íprav  tohoto souboru opat ení se v rámci navazujících stup  projektové 
dokumentace doporu uje provést návrh na úpravu druhové skladby stávajících 
stromových porost  v prostoru, který bude nov  zaplaven zp tným vzdutím (cca 
800 m). Výška vody zde bude dle DMT dosahovat od cca 0 – 1 m. Lokální terénní 
vyvýšeniny a zbytky stávajících hrází budou tvo it v delt  p irozené ostr vky.  

edpokládá se, že stávající druhová skladba by nemohla snést budoucí dlouhodobé i 
trvalé zatopení. Na vyvýšených lokalitách se proto doporu uje provést úpravu druhové 
skladby a výsadbu lužních porost  snášejících asté zatopení (vrby, olše aj.). 
U porost , které by byly trvale zatopené, se p edpokládá jejich smýcení i jiné úpravy 
(nutná konzultace s dendrologem). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je SO 08.20.1 umís ován na stávající lesní a vodní plochy a v menší 
mí e i na plochy krajinné zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky na pravém b ehu meandr  jsou zejména v majetku státu (Lesy R), lokáln  
jsou dot eny pozemky oprávn ných fyzických osob. Pozemky pod historickými 
meandry jsou v majetku státu (Povodí Moravy, s.p.). U n kterých parcel jsou informace 
o vlastnických vztazích zaneseny v pozemkovém katastru. 
 
V ploše úprav se v kolizi nachází tyto inženýrské sít  (samostatný SO 08.70 P eložky 
inženýrských sítí) a objekty: 

 k ížení s nadzemním VN v km hráze 0,766 (SO 08.10.1) - p edpokládá se 
mimoúrov ové k ížení s dodržením pot ebné výšky a s p eložkou sloup  na ob  
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strany hospodá ského mostu a na vzdušní stranu nové hráze (dl. cca 300 m) – 
nové sloupy by musely být ešeny jako speciální p íhradové konstrukce. Pokud 
by toto ešení nebylo technicky realizovatelné, projednatelné se správcem 
infrastruktury i p íp. ekonomicky nevýhodn jší, bude provedena p eložka vedení 
za nov  vzniklé vzdutí nádrže. 

 odstran ní stávající ú elové komunikace v km hráze 0,766 (SO 08.10.1) – je 
ešeno v rámci SO 08.80.3. Jedná se o komunikaci navazující na stávající 

hospodá ský most ( km 9,377 - dle TPE 7,920). 
 

3.8.5.5. SO 08.30.1 VÝHONY A INICIALIZA NÍ OPAT ENÍ 
Hlavní parametry SO Objekty v koryt  

epokládaný po et výhon : min. 3 ks 
epokl. po et rozd l. objekt : 6 ks 

 
edm tem SO 08.30.1 je diversifikovat proud ní ve stávající regulované trase Svratky 

a umožnit rozd lení pr tok  mezi stávající a historickou meandrující trasu. Cílem je 
inicializovat p irozené korytotvorné procesy v obou proudových v tvích. Za tímto 

elem se navrhuje: 
 v ešeném úseku odstranit LB opevn ní kynety; 
 ze získaného materiálu vytvo it výhony a rozd lovací objekty navád jící vodu do 

zpr to ných meandr . 
Výhony mají napomoci nastartovat p irozený vývin koryta. Ten by se m l realizovat 
zejména na levém b ehu, na n mž bude odstran no opevn ní kynety a koryto se zde 
proto bude moci dále samovoln  zahlubovat vlivem bo ní eroze.  
V místech nátoku do historických meandr  se na místo výhon  navrhuje vytvo it 
rozd lovací objekty p írodního charakteru (nap . nízké balvanité stupn ), které vodu 
mírn  nadrží a ást z ní navedou do zpr to né historické trasy. Podrobn jší tvarové 
a výškové ešení objekt  v koryt  bude ešeno v navazujících stupních projektové 

ípravy. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP jsou objekty umís ovány na stávající vodní plochy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky, na n ž jsou umís ovány objekty navržené v rámci SO 08.30.1, jsou státní 
(ve správ  Povodí Moravy s.p.). 
 
Objekty SO 08.30.1 nejsou v kolizi se známým vedením inženýrských sítí. 
 

3.8.5.6. SO 08.30.2 ZPR TO NÍ HISTORICKÝCH MEANDR  
 
SO 08.30.2 eší vzájemné propojení odstavených historických meandr  p vodního a 
stávajícího regulovaného koryta Svratky. Cílem je zpr to nit historickou trasu. 

edpokládá se d lení pr tok  mezi stávající a historická ramena.  
Zpr to ní by m lo být realizováno odkopáním stávajícího terénu v ší ce sou asných 
meandr . Objem odt ženého materiálu je obtížné momentáln  vy íslit (zam ení 
leteckým snímkováním udává b žnou hladinu vody v meandrech ne však úrove  dna). 
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V rámci SO se navrhují odkopávky terénu na cca 10 lokalitách. Dále se v rámci tohoto 
SO navrhuje provést pro išt ní historických meandr  v jejich celé délce. 
Nátok vody do historické (zpr to né) trasy by m ly zajistit úpravy navržené v rámci 
SO 08.30.1. 
Realizace SO 08.30.2 je možná až po výstavb  odsazené zemní hráze SO 08.10.1 (a 
dosypání stávající hráze v horní ásti ešeného úseku - SO 08.10.3). 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP se objekty navrhují na stávajících plochách vodních, lesních, trvalých 
travních porost  a krajinné zelen . 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska vlastnických vztah  jsou návrhem SO 08.30.3 dot eny zejména pozemky 
státní (ve správ  Les R a Povodí Moravy s.p.) obecní a v malém zastoupení i 
oprávn ných fyzických osob. U n kterých parcel jsou informace o vlastnických vztazích 
zaneseny v pozemkovém katastru. 
 
Lokality vytipované pro zpr to ní odstavených meandr  nekolidují se známými 
trasami inženýrských sítí. 
 

3.8.5.7. SO 08.30.3 ROZRAMEN NÍ A TVORBA DELTY 
 

edm tem SO 08.30.3 jsou terénní úpravy v  budoucí delt  Svratky. Ta by m la být 
z ásti zatopena zp tným vzdutím. P edpokládá se však, že by m lo v hlubším koryt  
docházet k proud ní vody a k chodu dnových splavenin. Ponechané ásti stávajících a 
historických hrází by v ní m lo tvo it sí  ostr vk . M lké zatopení (do 1m) by m lo 
umožnit tvorbu litorálních ekosystém .  
Nová rozší ená delta by m la zárove  plnit funkci zv tšeného sedimenta ního prostoru 
– v i stávajícímu náhlému rozší ení z regulovaného koryta do VD NM by m l být 

echod pozvoln jší. Pro navýšení lenitosti dna a diversifikaci podmínek pro vodní 
faunu se navrhuje pro istit stávající trasu odstavených meandr , vzájemn  je propojit 
(anastomózní tok) odkopávkou terénu a lokáln  rozrušit stávající sít  ostrov  
v návaznosti na nová proudová ramena Svratky – viz situa ní p ílohy. 
Tvorba široké delty by dále znamenala v tší otev ení výústní trati toku migrující rybí 
populaci a umožnila by navázat na další zám ry investora vedoucí ke zlepšení rybí 
migrace v povodí Svratky a Dyje. Práv  diversifikace dna delty a tvorba proudových 
ramen by mohla napomoci k navýšení atraktivity pro migrující populace. 
Tvorba budoucí delty a anastomózního koryta se navrhuje realizovat p ed 
zpr to ním historických meandr  tak, aby v tší ást zemních prací mohla být 
realizována na suchu. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je SO 08.30.3 umís ován na stávající lesní a vodní plochy a v menší 
mí e i na plochy krajinné zelen . 
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Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska vlastnických vztah  jsou návrhem SO 08.30.3 dot eny pozemky státní 
(Povodí Moravy s.p. – nádrž a stávající hráze, Lesy R – okolí meandr ) a v menší 
mí e i oprávn ných fyzických osob. U n kterých parcel jsou informace o vlastnických 
vztazích zaneseny v pozemkovém katastru. 
 
Tvorba delty nekoliduje se známými trasami inženýrských sítí, pouze územím prochází 
nadzemní vedení VN (v km hráze 0,766 – SO 08.10.1). Jeho p eložka je však ešena 
v rámci SO 08.70 (P eložky inženýrských sítí) v koordinaci s odsazením ochranné 
hráze (SO 08.10.1 a SO 08.80.1). 
 

3.8.5.8. SO 08.60.1 ELOŽKA KOMUNIKACE 
Hlavní parametry SO  
Délka stávající komunikace: ~ 560 m 
Délka nové komunikace: ~ 580 m 
 

edm tem SO 08.60.1 je p eložení stávající komunikace, jenž vede v odsazené 
poloze po levém b ehu bývalého mlýnského náhonu. V sou asné dob  je komunikace 
nezpevn ná, nicmén  v rámci CPU se navrhuje její zpevn ní.  
V ásti trasy komunikace koliduje s návrhem nové odsazené zemní hráze 
(SO 08.10.1). Ta byla trasována s ohledem na minimalizaci zásah  do zem lských i 
lesních pozemk  podél bývalého náhonu. Komunikace se navrhuje p eložit na 
vzdušnou stranu hráze a bude proto moci v dob  povodní sloužit pro p íjezd na hráz. 

eložka komunikace je vymezena km 2,630 až 3,190 nové hráze. Komunikace bude 
zpevn ná. Délka p eložky komunikace je cca 580 m.  
S ohledem na p ípravu KPÚ se doporu uje v p ípad  snahy o další p ípravu SOp 08 
zkoordinovat zám ry na p ípravu cestní sít  v rámci KPÚ a nové odsazené hráze. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP je trasa p ekládané i stávající komunikace vedena p es plochy orné 

dy (p i hranici meliorovaného území). 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Stávající komunikace je v majetku obce, nová trasa je vedena p es pozemky 
oprávn ných fyzických osob. 
 
Trasa navržené p eložky komunikace není v kolizi se známými trasami inženýrských 
sítí. 
 

3.8.5.9. SO 08.70 ELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
V rámci SOp 08 je dot ena ada inženýrských sítí, které jsou popsány níže. 
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SO 08.10.1 Ochranná hráz, km 0,000 – 5,055 je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 
 k ížení s nadzemním VN v km hráze 0,766 - p edpokládá se mimoúrov ové 

ížení s dodržením pot ebné výšky a s p eložkou sloup  na ob  strany 
hospodá ského mostu a na vzdušní stranu nové hráze (dl. cca 300 m) – nové 
sloupy by musely být ešeny jako speciální p íhradové konstrukce. Pokud by toto 
ešení nebylo technicky realizovatelné, projednatelné se správcem infrastruktury 
i p íp. ekonomicky nevýhodn jší, bude provedena p eložka vedení za nov  

vzniklé vzdutí nádrže; 
 k ížení s nadzemním VN v km hráze 2,728 - p edpokládá se mimoúrov ové 

ížení bez konfliktu, p ípadn  p eložka sloupu, s dodržením pot ebné výšky; 
 k ížení s vodovodním potrubím v km hráze 3,334 – bude provedena p eložka do 

chráni ky; 
 soub h s vodovodním potrubím v km hráze 3,580 až 4,227 - p edpokládá se bez 

konfliktu; 
 p eložka vodovodního potrubí v km hráze 4,227 až 4,445. 

ížení s nadzemním vedením VN se dotýká také SO 08.20.1, SO 08.30.3 a 
SO 08.80.3. 
SO 08.10.3 je ve st etu s: 

 vodovodním adem (cca km 13,86) – ten v sou asnosti podchází trasu 
dosypávané hráze. Jeho p itížení vlivem dosypání t lesa hráze by m lo 
v budoucnu být p edm tem posouzení. P eložka vodovodu se nep edpokládá. 

SO 08.60.3 P eložka komunikace je v kolizi s t mito inženýrskými sít mi: 
 soub h s nadzemním VN v km hráze 0,766 - p edpokládá se mimoúrov ové 

ížení bez konfliktu, p ípadn  p eložka sloupu, s dodržením pot ebné výšky. 
V navazujících stupních dokumentace m že dojít k up esn ní jejich vý tu. 
 

3.8.5.10. SO 08.80.1 ODSTRAN NÍ SOU ASNÝCH HRÁZÍ 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu, odt žení hráze 
Délka odstran ných LB hrází: ~ 3660 m 

ibližný celk.objem odt ženého materiálu: ~ 60 tis. m3 
 

edm tem SO 08.80.2 je odstran ní stávající ochranné zemní hráze na levém b ehu 
Svratky a ásti hráze zp tného vzdutí od VD NM. Hráze jsou v majetku Povodí Moravy. 
Stávající hráze mají být nahrazeny novou odsazenou hrází (SO 08.10.1), odstavené 
historické meandry mají být zpr to ny. Uvažuje se s lokálním ponechání hrází jako 
budoucích ostr vk  a terénních vyvýšenin pro diversifikaci krajiny. 
Celková délka hrází na levém b ehu iní od horního po spodní zavázání nové hráze 
cca 5110 m. Zrušení hrází se navrhuje celkov  cca 3660 m stávající LB hráze a 
ponechat se navrhuje (nesouvisle) asi 1450 m. Odstran ní se provede po sou asnou 
úrove  terénu na vzdušní stran . 
Zachování sou asného stupn  ochrany zástavby obce Pouzd any by m la zajistit nov  
navržená hráz (SO 08.10.1 p isypání stávající hráze SO 08.10.3). 

evýšení stávající LB hráze v i terénu se v ešeném úseku pohybuje pr rn  okolo 
2 m, p i odstra ované délce hrází cca 3660 m tomu odpovídá celkový objem 
odt ženého materiálu ~60 tis. m3.  
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Odstran ní hrázového t lesa by m lo být provedeno až po realizaci nové odsazené 
hráze (SO 08.10.1 a dosypání hráze v horním úseku - SO 08.10.3). P ísypy a terénní 
úpravy nové hráze mohou být realizovány dodate . Odstran ní stávající a výstavba 
nové zemní hráze m že být realizována ve dvou etapách – nejprve horní ást (od 
silni ního mostu III/4205 po cca km 12,0) a následn  zbývající ást sm rem k VD NM. 
V p ípad  etapizace výstavby m že být odt žený materiál z první etapy použit na 
sypání hrází v druhém úseku. Materiál z 2. úseku pak m že AT využit na terénní 
úpravy v okolí obce, rekultivaci využitých zdroj  surovin i skládek apod. a k sypání 

které ze zemních konstrukcí v rámci SOp 04, SOp 05 i SOp 06. 
Spolu s odstran ním LB hrází se navrhuje odstranit také p edpokládané opevn ní paty 
kynety jako inicializaci p irozených korytotvorných proces . 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP vede stávající trasa hrází p es stávající plochy krajinné zelen  a trvalých 
travních porost , lokáln  i vodní, vodohospodá ské a lesní plochy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska vlastnických vztah  jsou pozemky pod sou asnými ochrannými hrázemi 
v majetku státu (správa Povodí Moravy s.p.) 
 
Odstran ní hrází (SO 08.80.1 a SO 08.80.2) lze provést v koordinaci s odstran ním 

ilehlé ú elové komunikace (SO 08.80.3). Spolu s SO 08.10.1 a SO 08.20.1 je objekt 
v kolizi s  

 nadzemním VN (v km hráze 0,766 – SO 08.10.1); 
 nadzemním VN (v km hráze 2,728 – SO 08.10.1); 
 k ížení s vodovodním potrubím (v km hráze 3,334– SO 08.10.1). 

Odstran ní hráze by nem lo mít vliv na ešení p ípadných k ížení a p eložek 
inženýrských sítí. Ty jsou ešeny v rámci samostatného stavebního objektu (SO 08.70).  
 

3.8.5.11. SO 08.80.2 ODSTRAN NÍ HISTORICKÝCH HRÁZÍ 
Hlavní parametry SO Úpravy terénu, odt žení hráze 
Délka odstran ných LB hrází: ~ 2615 m  
 

edm tem SO 08.80.2 je odstran ní historických ochranných zemních hrází na levém 
ehu odstavených meandr  (LB Svratky) po stávající úrove  okolního terénu.  

Jejich celková délka iní cca 3315 m. Tyto hráze nejsou v majetku Povodí Moravy. 
Zrušení hrází se navrhuje celkov  cca 2615 m hrází. ást hrází bude ponechána jako 
terénní vyvýšeniny a ostr vky (nesouvisle ~280 m) pro diversifikaci krajiny. 
Zbývajících 420 m hráze je v soub hu s nov  navrhovanou hrází a budou pro ni 
využity.  

evýšení historických hrází v i terénu se v ešeném úseku pohybuje pr rn  okolo 
1,8 m (odhadem z poch zky). Odstran ní hrázového t lesa m že být provedeno 
nezávisle na realizaci nové LB odsazené hráze (SO 08.10.1).  
Pokud bude odt žený materiál vyhodnocen jako vhodný k sypání nových zemních 
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hrází, m že být použit na realizaci SO 08.10.1. V opa ném p ípad  m že být použit 
alespo  na p ísypy a terénní úpravy.  
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP vede trasa rušených historických hrází zejména p es stávající plochy 
lesní, lokáln  p es trvalé travní porosty i po hranici zem lské p dy. 
 
Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Pozemky pod stávajícími historickými hrázemi nejsou zapsány na listu vlastnictví 
(pozemkový katastr) a údaje proto nebyly v dob  zpracování studie známy. 
 
Odstran ní hrází (SO 08.80.1 a SO 08.80.2) lze provést v koordinaci s odstran ním 

ilehlé ú elové komunikace (SO 08.80.3). Spolu s SO 08.10.1 a SO 08.20.1 je objekt 
v kolizi s:  

 nadzemním VN (v km hráze 0,766 – SO 08.10.1). 
Odstran ní hráze by nem lo mít vliv na ešení p ípadných k ížení a p eložek 
inženýrských sítí. Ty jsou ešeny v rámci samostatného stavebního objektu (SO 08.70). 
 

3.8.5.12. SO 08.80.2 ODSTRAN NÍ KOMUNIKACE 
Hlavní parametry SO Odstran ní objektu 
Délka odstr.komunikace: ~280 m 
 

edm tem SO 08.80.3 je odstran ní stávající ú elové komunikace, která navazuje na 
níže položený ze dvou hospodá ských most  v km 9,377 (km 7,920 dle TPE). Most je 
ve správ  investora studie a zajiš uje v sou asné dob  komunika ní propojení levého 
a pravého b ehu Svratky pro údržbu a správu vodohospodá ských staveb a úprav 
v území. Komunikace p echází i p es odstavené meandry Svratky, které se navrhují 
znovu zpr to nit, p emost ní meandru je pravd podobn ešeno v podob  trubních 
propustk  osazených v náspu komunikace. Mimo p emost ní meandru je zpevn ná 
komunikace vedena p ibližn  v úrovni terénu. 
Sou asná trasa komunikace by se m la nacházet v oblasti delty, která bude z velké 
ásti zatopena zp tným vzdutím od provozní hladiny VD NM. P emost ní brání 

zpr to ní historických meandr  jako p irozených proudových v tví.  
i projednávání investor rozhodl, že není nutné zachovat dopravní propojení obou 
eh  p es hospodá ský most.  

Proto se navrhuje odstranit stávající p emost ní meandru a komunikaci, v . odbourání 
zpevn ného povrchu. P ípadný násep bude odt žen a dorovnán do úrovn  okolního 
terénu. Vlastní hospodá ský most bude zachován i spolu s okolním ostr vkem 
(ponechaná ást stávající hráze a bude jej možné využívat nap . p i t žb  sediment , 
k rybá ství aj. 
 
Využití parcel dle ÚP: 
Z hlediska ÚP vede rušená komunikace p es lesní a vodní plochy. 
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Zhodnocení majetkoprávních vztah : 
Z hlediska vlastnických vztah  vede rušená komunikace p es pozemky státní (Lesy R 
a Povodí Moravy, s.p. a také p es pozemky oprávn ných fyzických osob. 
 
Soub žn  s trasou odstra ované komunikace SO 08.80.3 vede nadzemním VN – jeho 

eložení je sou ástí SO 08.70 (P eložky inženýrských sítí) ve vztahu k realizaci 
SO 08.10.1 a SO 08.20.1 
 
Návrh na vypo ádání majetku 
Zástupce investora rozhodl, že do projednávaného obvodu stavby budou zahrnuty 
veškeré pozemky mezi novou hrází a stávající trasou Svratky (tj. pozemky nov  trvale 
zatopené i pozemky se zm nou etnosti zatáp ní p i povodních). 
Pozemky jsou z velké ásti v majetku státu (správa Lesy R a Povodí Moravy, s.p.). 
U n kterých parcel jsou informace o vlastnických vztazích zaneseny v pozemkovém 
katastru. 
 

3.8.6. VYHODNOCENÍ VLIV  NA LESNÍ POROSTY  

Návrhem opat ení budou ve vzna né mí e dot eny také lesní porosty.  
 
Jejich dot ení v ploše, která by po realizaci SOp 08 nov  byla m lce zaplavena 
zp tným vzdutím od VD Nové Mlýny (stálý vodní sloupec 0 – 1 m), eší samostatn  
SO 08.20.1 Úprava druhové skladby porost . Ten po ítá s úpravou druhové skladby 
stávajících stromových porost  v celkové ploše ~ 27,2 ha. ást z porost  by byla 
nahrazena novými druhy, ást by byla trvale smýcena – podrobn ji viz kapitolu 3.8.5.4. 
 
Dále by bylo nutné provést kácení souvislých lesních porost  pro vedení nové 
odsazené trasy hráze SO 08.10.1. Ta je z velké ásti navržena p i hranici lesních 
pozemk  a polí. Ve spodní a horní ásti však rovn ž zasahuje do lesních pozemk  a 
porost . Celkov  byla plocha kácení pro umíst ní hráze vy íslena na cca 10,2 ha. Do 
uvedených ploch je zahrnut i nezalesn ný pás podél hráze, který požadoval navrhnout 
investor (snazší údržba hrází, jejich lepší oslun ní pro vývoj travního drnu dostate  
zpev ujícího svahy hráze atd). Nezalesn ný pás byl uvažován cca 10 m. Jelikož jsou 
hráze uvažované s p ísypy, které v budoucnu mohou p ípadn  i por stat k ovinami, lze 
uvažovat i o užším pásu a o zmenšení ploch kácení o ~20%.  
V p ípad  realizace PB odsazené hráze(SO 08.10.2) by p ibyly plochy kácení o 
celkové vým e asi 2,5 ha. 
Drobn jší zásahy by byly nutné rovn ž pro realizaci SO 08.30.2 (zpr to en ní 
historických meandr ), po ítá se s plochou do ~ 1,8 ha.  
V p ípad  odstran ní ásti historických lesních hrází by bylo t eba vykácet ješt  
~1,2 ha. 
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3.8.7. DOPORU ENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z HYDROTECHNICKÉHO POSOUZENÍ 

Z výsledk  hydrotechnického posouzení vyplynulo, že stávající úrove  LB a zejména 
PB hrází je nedostate ná pro p evedení povod ových pr tok . K jejich p elití by 
docházelo p i pr tocích nad Q50 , blíže Q100. Navrhovaná opat ení by umožnila snížení  
úrovn  hladin pro všechny posuzované pr toky, a to o 0,3 až 0,45 m v problémových 
úsecích, což by zajistilo p evedení povod ových pr tok  až do Q100 bez p elití PB 
hráze i v sou asné linii. Lokáln  by však nebylo zajišt no p evýšení hrází požadované 
dle platných p edpis  (min. 0,3 m pokud není uvažováno s výb hem vlny). Jedná se 
zejména okolí stávajících most  (silni ního a hospodá ských aj.). 
S ohledem na zám r p ípravy stavby vysokorychlostní trati v zájmovém území by m lo 
být zváženo, zda je ú elné PB hráz odsadit. Pokud by odsazení hrází nebylo 
realizováno, doporu uje se pouze pot ebná úprava nivelety v oblasti sníženin 
a zajišt ní normového p evýšení koruny hráze jejím dosypáním v tém  celé délce. 
V p ípad  další projektové p ípravy a realizace SO 08.10.2 se doporu uje zajistit 
podrobn jší rešerši technického stavu PB hrází a dle zjišt ného stavu dosypat zjišt né 
sníženiny v korun  hráze a hráz vyrovnat do pot ebné nivelety, eventueln  dle pot eby 
provést další nutné opravy hrázového t lesa. Nová hráz v souladu s ostatními návrhy 
ve studii by m la být vybudována na návrhovou úrove  hladiny Q100 s p evýšením 
o 0,5 m, rovn ž by m lo být provedeno vyrovnání nivelety.  
 

3.8.8. ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ, POŽADAVKY NA MANAGEMENT ÚZEMÍ 

Soubor opat ení (SOp) 08 eší potenciální úpravu odtokových pom , zlepšení 
irozené reten ní kapacity nivy a ekologického potenciálu toku nad zaúst ním Svratky 

do VD Nové Mlýny. Navrhují se revitaliza ní i technická opat ení.  
Cílem je zachování sou asného stupn  PPO zastav ného území obcí Pouzd any, 
Vranovice a Iva , p íp. i jeho zlepšení a zárove  zlepšení ekologického potenciálu toku 
a p ilehlé nivy. K tomu by m lo dojít díky zp tnému zapojení a zpr to ní historických 
ramen Svratky, umožn ní p irozeného vývoje toku sm rem k levému b ehu. Také by to 
znamenalo zp tné zapojení ásti historického inunda ního území do nivy podílející se 
na transformaci velkých vod. 
Vlivem odsunu trasy hrází ze stávající polohy blíže k obci dojde k navýšení etnosti 
zaplavování pozemk  v okolí odstavených meandr . Ty jsou z ásti využívány pro 
zem lské, p evážn  však pro lesní hospoda ení. Doporu uje se v tomto smyslu 
upravit druhovou skladbu lesních porost . Postupem asu by m lo dojít k p echodu na 
lužní ekosystém.  
Je t eba upozornit, že odsunutím LB hráze dále od toku se také zmenší plocha, jejíž 
vnit ní vody jsou odvád ny a p erpávány p es S Pouzd any do VD NM. 
Navrhuje se vytvo it širokou deltu toku. V rámci ní se navrhují opat ení pro navýšení 
lenitosti dna a zvýšení atraktivity pro migrující rybí osádku. 

Návrhy se zabývají také otázkou zanášení výústní trati splaveninami. 
SOp 08 eší opat ení podporující obnovu p írod  blízké morfologie ního koryta, 
struktury nivní vegetace a biodiverzity a dynamiky ních biotop . M la by být ve velké 
mí e obnovena vazba ního koryta na ekosystémem širší ní nivy.  
 
 



  

 

4 ZÁV R 

 
   P edkládaná technická zpráva byla zpracována jako sou ást 2. (nárvhové) ásti 
studie proveditelnosti Svratka II.  

   Nárvhy p edkládané ve studii byly ešeny v návaznosti na adu dalších souvisejících 
revitaliza ních i technických podklad , studií a projektových dokumentací.  
 
   Zpráva byla spolu s výkresy (p íloha B) zpracována jako podklad pro jednání 
s dot enými subjekty a vlastníky. Byla podkladem i pro zpracování matematického 
hydraulického modelu návrhového stavu. Na základ  výsledk  z n j byla upravena do 
níže uvedené podoby.  
   P edkládané výstupy z 2. ásti studie stanovují základní územn  – technické 
parametry navrhovaných staveb a opat ení, nároky na dot ení pozemk  a umíst ní 
stavby v území. Návrh opat ení v uvedené podob  nemusí být kone ný.  
   Na základ  výsledk  z projednání se všemi dot enými subjekty a na základ  
vyhodnocení protipovod ového efektu aj. aspekt  budou v rámci t etí etapy studie 
provedeny p ípadné korektury návrh  a bude stanovena jejich výsledná podoba. 
Výsledný návrh bude zárove  zadáním pro další podrobn jší projektové stupn  
(dokumentace pro územní a stavební ízení).  
 
   V rámci projektových prací na studii byla hledána možná opat ení, vedoucí 
k dosažení dobrého ekologického stavu eky Svratky v ešeném úseku ve smyslu 
evropské Sm rnice 2000/60/ES.  
 
   Návrhy se zam ovaly zejména na možnosti obnovení p irozené periodicity rozliv  
povod ových vod do ní nivy a zlepšení její reten ní kapacity v nezastav ných 
územích, p íp. jejího posílení návrhy vhodných PPO, vytipování potenciálních lokalit 
vhodných pro umíst ní poldr .  
   Dále byla ešeny otázka zpomalení povrchového odtoku a omezení projev  plošné 
eroze. Bylo navrženo z ízení odsazených hrázových systém  pro zajišt ní 
dosažitelného stupn  PPO v obcích.  
   Lokáln  byla ešena problematika zlepšení funk ního využití vodního toku jako 
sou ásti vnit ní architektury obce.  
   Dále byly provedeny návrhy rybích p echod  pro zajišt ní plné migra ní prostupnosti 
ešeného úseku Svratky.  

   Návrhy také komplexn ešily otázky možné obnovy p írod  blízké morfologie ního 
koryta, i jeho p ímé vazby na ekosystém ní nivy, obnovení p írod  blízké struktury 
nivní vegetace a biodiverzity a dynamiky biotop ní nivy. 
 
   Technické návrhy popsané v této zpráv  jsou graficky znázorn ny na sad  výkres  
(p íloha B). 
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6 POUŽITÉ ZKRATKY 

Ve zpráv  byly použity následující zkratky: 
 

D eské dráhy 
EVL Evropsky významná lokalita 
FAST Fakulta stavební 
LBC Lokální biocentrum 
LPF Lesní p dní fond 

Ú M stský Ú ad 
NBC Nadregionální biocentrum 
NBK Nadregionální biokoridor  
IGP Inženýrsko geologický pr zkum 
LB Levý b eh, levob ežní 
NN Nízké nap tí 
PB Pravý b eh, pravob ežní 
PF R Pozemkový Fond eské republiky 
PPO Protipovod ová ochrana 
PR P írodní rezervace 
km ní kilometr, kilometr toku 

RP Rybí p echod 
SD editelství silnic a dálnic 

SO Stavební objekt 
SOp Soubor opat ení 
SP Studie proveditelnosti 
STL St edotlaký 
SŽDC Správa železni ní dopravní cesty 
ÚPO Územní plán obce 
ÚAP Územn  analytické podklady  
ÚP Územní plán 
ÚPD Územn  plánovací dokumentace 
ÚPO Územní plán obce 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
ÚVST Ústav vodních staveb 
ÚZSVM  Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
VUT Vysoké u ení technické 
VH Vodohospodá ský 
VKP Významný krajinný prvek 
VN Vysoké nap tí 
VPO Ve ejn  prosp šné opat ení 
ZCHÚ Zvlášt  chrán né území 
ZÚR Zásady územního rozvoje 
ZPF Zem lský p dní fond 
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7 DOKLADOVÁ ÁST 

 
Záznamy z jednání a konzultací, které prob hly v pr hu prací na návrhové ásti, byly 
za azeny do samostatné p ílohy F (dokladová ást). Jednání prob hla ve dnech: 

 17. 4. 2012; 
 11.  6. 2012; 
 16.  7. 2012; 
 3. 8. 2012; 
 15. 8. 2012 – k záznamu byl ješt  dále po ízen dodatek; 
 23. 8. 2012; 
 17. 9. 2012; 
 21. 9. 2012; 
 15. 2. 2013. 
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