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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce dle zadání je navrhnout možná protipovodňová opatření 
v podmínkách městské části Brno - sever, záplavové území Husovice. V bakalářské práci jsou 
vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, protipovodňová ochrana a záplavové území. 
Kalkulace potřebného materiálu na postavení protipovodňové hráze vychází z podkladů 
získaných z oddělení Ochrany obyvatelstva MČ Brno - sever a z Generelu odvodnění města 
Brna. 

ABSTRACT 

According to its assignment, this bachelor thesis aims to propose possible flood-protection 
measures for the Brno-sever area, the Husovice floodplain. In the thesis, basic terms regarding 
floods, flood protection, and floodplain are explained first. The following calculation of 
materials necessary for a flood control dam building is based on the data provided by the 
Brno-sever Department of Civil Protection and the drainage general of the city Brno. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

povodně, protipovodňová ochrana, stupně povodňové aktivity, Generel odvodnění města 
Brna, Husovice, řeka Svitava 

KEYWORDS 

floods, flood protection, flood activity levels, the Drainage General of the City Brno, 
Husovice, the Svitava river 
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1. ÚVOD 

V posledních letech dochází ke klimatickým změnám a extrémním výkyvům počasí, 
jako jsou větrné vichřice, sněhové kalamity nebo silné přívalové deště způsobující rozvodnění 
řek až povodně. Často tak dochází k velkým škodám na majetku a ke ztrátám na lidských 
životech. Ve své práci se budu zabývat povodněmi a protipovodňovou ochranou v městské 
části Brno - sever.  

Během historického vývoje města Brna byly povodněmi ohrožovány především jeho 
předměstí či další obce při řekách Svratce a Svitavě, zatímco samotné výše ležící jádro města  

obehnané hradbami zůstávalo mimo dosah záplav. Proto jsou zprávy o historických 
povodních v Brně vcelku sporadické, i když nejstarší povodeň je doložena již roku 1257 (viz 
Continuatio Lambacensis):  „Náhle vznikla obrovská povodeň z průtrže mračen u města  
Brna na Moravě, šest mil země se stromy a staveními bylo zničeno, a co je 
politováníhodnější, přes tisíc osob zahynulo.“ 

Informace o povodních a jimi způsobených škodách postupně narůstají od 16. století, 
přičemž frekvence jejich výskytu kulminovala v první polovině 19. století. S připojováním 
předměstí a obcí postihovaných povodněmi k Brnu tak sílily i negativní ekonomické dopady 
pro město a jeho obyvatele. To byl i jeden z důvodů, proč se v roce 1847 přikročilo k regulaci 
koryt obou řek. 

Nejextrémnější povodně 20. století se vyskytly krátce po sobě na přelomu srpna a září 
1938 (stoletá povodeň na Svitavě a padesátiletá na Svratce) a v březnu 1941 (stoletá povodeň 
na Svratce a padesátiletá na Svitavě). První povodeň způsobila velké škody při stavbě 
Kníničské přehrady a vyžádala si také tři životy, kdy v rozbouřených vodách zmizel povoz s 
třemi osobami a koňmi. Padesátiletá povodeň na Svratce byla zaznamenána také v lednu 1920 
a v únoru 1946. Před nejkatastrofálnější povodní 20. století z července 1997 bylo Brno 
uchráněno jen díky akumulaci vody na Vírské přehradě, kde hladina vody kvůli opravě hráze 
a výstavbě vodovodu byla dočasně snížena o 10 m.  

Povodně jsou přirozeným přírodním jevem. Vyskytovaly se v minulosti, a je třeba s 
nimi počítat i v budoucnosti, kdy v souvislosti se současným globálním oteplováním může 
navíc dojít k růstu jejich intenzity a zvýšení frekvence výskytu. Proto je třeba řešit ochranu 
lidských životů a materiálních hodnot prostřednictvím protipovodňových opatření. 

Cílem mé práce je vypracovat pojednání k problematice protipovodňových opatření 
v městské části Brno – sever řeky Svitavy. Práce bude rozdělena na dvě části, a to na část 
teoretickou a část praktickou. V první teoretické části se budu zabývat problematikou 
povodní, rozdělení povodní podle druhu, podle stupňů povodňové aktivity, dále pak konkrétní 
mobilní a stálou protipovodňovou ochranou a také uvedu všeobecné informace o Generelu 
odvodnění města Brna.  

V praktické části se budu zabývat řešeným úsekem na pravém břehu řeky Svitavy 
městských čtvrtí Husovice a Zábrdovice. V neposlední řadě uvedu návrh protipovodňových 
opatření v podobě tandemových pytlů v určitých úsecích řeky Svitavy, které vedou 
k eliminaci záplav a následných škod. 
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2. Povodeň a ochrana před povodněmi 

Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 
kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škodu 
materiální, ekologickou či oběti na lidských životech, nazýváme povodní. 

2.1. Přirozená povodeň 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí 
zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při: 

• déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních 
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 
nebezpečných ledových zácp a nápěchů; 

• dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho 
stoupající tendenci. 

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních 
typů: 

• zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s 
dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a 
postupují dále i v nížinných úsecích větších toků (např. na horním a středním povodí 
Labe, povodí Ohře, horním povodí Moravy, povodí Jizery a Divoké Orlici); 

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla 
na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a 
větších tocích. Velké přívalové povodně postihly roku 1872 povodí dolní Berounky, 
1998 Rychnovsko, 2006 povodí horní Dyje a v roce 2009 Novojičínsko, Děčínsko, jih 
Čech a Jesenicko; 

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za 
několik málo hodin) se nazývají také bleskové povodně a zasahují poměrně malá 
území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky 
bránit (např. na tocích Stěnava, horní Metuje, Jílovský potok, Dřevnice, Vsetínská 
Bečva, Divoká Orlice, horní Jizera, Malše, Vydra, Bělá). Posledním příkladem 
bleskových povodní byly povodně v srpnu 2010, které zasáhly Liberecko a Karvinsko. 

• zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších 
průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů (např. ledové 
jevy na vodních tocích Berounka, Cidlina, Ohře, Sázava, Divoká Orlice). 

Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, 
popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů. Z hlediska ucpání mostních profilů jsou 
kritické všechny mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad 
mostem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození 
mostů a lávek. 
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Z přehledu historických povodní (od roku 1920) dosáhla povodeň ve Svitavě dvakrát 
dvacetiletou a dvakrát padesátiletou vodu. Největší povodeň byla v roce 1938, kdy se 
průtokem vody 170 m3s-1 přiblížila k hranici stoleté vody. [1] 

 
 
Graf znázorňuje počet významnějších povodní na Svratce a Svitavě v Brně pro 

jednotlivá desetiletí v období 1801 – 2000. Do roku 1887 jsou povodně určeny 
z dokumentárních pramenů (kroniky, noviny, hlášení Policejního ředitelství aj.) a od roku 
1888 z měření vodoměrných stanic na Svratce a Svitavě v Brně a blízkém okolí. Jako zimní 
jsou označeny povodně s výskytem v listopadu – dubnu, jako letní v květnu – říjnu. [2] 

2.2. Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) 
vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu nebo nouzovým řešením kritické 
situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. 
Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při 
stavbě nebo provozu vodního díla nastat: 

• zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla; 

• zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních 
nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody); 

• zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 
bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění 
vody z vodního díla. [3] 

V našem případě jde o vodní dílo Křetínka u Letovic a vodní dílo Boskovice. [4] 

2.3. Povodňový plán Městské části Brno – sever 

Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany. Obsahuje 
podrobné provedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na 
úrovni MČ Brno – sever. Je stanoven na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v plném 
znění. Každý rok (do 31. března) se provádí přezkoumání, úprava a případně doplnění a 
předání radě městské části a předsedovi povodňové komise města Brna.  
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2.3.1. Obsah povodňového plánu 

Protipovodňový plán městské části řeší ve vazbě velikost, vnitřní územní členění 
osídlení, územní rozsah předpokládané záplavy, přípravu a zabezpečení dorozumívacích, 
organizačních, technických, evakuačních a dalších opatření. Dále řeší využití vlastních místně 
dostupných sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému a ostatních místně 
dostupných sil a prostředků právnických a fyzických osob k organizovanému řízení a přístupů 
směřujících k záchraně ohroženého obyvatelstva a majetku ve své územní působnosti.  

Obsahuje přehled a bilanci sil a prostředků integrovaného záchranného systému 
organizovaného na území obce, včetně ostatních použitelných sil a prostředků místně 
dostupných právnických a fyzických osob i sil a prostředků pro nezbytnou pomoc z prostorů 
kolem obce, neohrožených možnými povodněmi.  

Jedná se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy koordinačními, součinnostními, 
systémovou připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí povodně, provázaností postupů při 
řešení a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně a minimalizování následků povodně. 

2.4. Stupně povodňové aktivity s činností povodňové komise (PK) městské části 
Brno - sever a obyvatelstva  

Rozsah opatření, prováděných při ochraně před povodněmi, se řídí nebezpečím nebo 
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity. 

2.4.1. I. Stupeň (I. SPA) = Stav bdělosti  

Nastává při nebezpečí přirozené povodně. Činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na 
vodních tocích. Na vodních dílech se tento stupeň vyhlašuje při dosažení mezních 
bezpečnostních hodnot. SPA I. je značen zelenou barvou. 

2.4.2. Činnost povodňové komise při I. Stupni 

První stupeň se vyhlašuje při průtoku 27 m3s-1 (normální stav 3 až 5 m3s-1). Povodňová 
komise se nesvolává. Předseda PK konzultuje stav s předsedou PK města Brna a s Povodím 
Moravy. Oznámí vznik I. SPA Městské policii a Policii České republiky. 

2.4.3. II. Stupeň (II. SPA) = Stav pohotovosti 

Stav pohotovosti vyhlašuje úřad městské části Brno – sever, přerůstá-li stav bdělosti v 
nebezpečí  povodně. Vyhlašuje se také při překročení mezních bezpečnostních hodnot na 
vodním díle. Při jeho vyhlášení se aktivují povodňové orgány a účastníci ochrany před 
povodněmi. Dále pak se uvádějí do pohotovosti prostředky pro zabezpečovací práce a 
nakonec se provádějí opatření k zmírnění průběhu povodně. Na pobřežních pilířích je značen 
žlutou barvou. 
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2.4.4. Činnost povodňové komise při II. Stupni 

Druhý stupeň se vyhlašuje při průtoku 50 m3s-1. Svolá se PK městské části, která 
připraví organizaci činnosti pracovních směn PK a vyhlásí II. SPA. PK městské části 
organizuje zabezpečovací práce a podává informace o stavu povodňové komisi města Brna. 
Dále vede Povodňový deník, provádí foto a video dokumentaci. 

 V případě vyhlášení II. SPA bez předchozího stupně provedou se všechny úkoly i za I. 
SPA. 

2.4.5. Činnost obyvatelstva při II. Stupni  

 Při II. Stupni se musí zajistit stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků. 
Obyvatelstvo se musí řídit příkazy povodňových orgánů (policie či záchranáři). Dále si 
připraví vlastní protipovodňová opatření dle individuálního povodňového plánu. Pokud 
nejsou obeznámeni se způsobem provedení evakuace, tak se obyvatelé informují u 
povodňových orgánů. 

2.4.6. III. Stupeň (III. SPA) = Stav ohrožení 

Třetí stupeň se vyhlašuje při nebezpečí škod, ohrožení životů, zdraví, majetku a 
životního prostředí v záplavovém území a při dosažení kritických hodnot na vodním díle. Při 
jeho vyhlášení se provádějí zabezpečovací práce a evakuace. III. SPA se označuje červenou 
barvou. 

2.4.7. Činnost povodňové komise III. Stupně 

Třetí povodňový stupeň se udává od průtoku 79 m3s-1. Při vyhlášení III. Stupně musí být 
zavedena stálá činnost PK městské části, zajištěna organizace činnosti pracovních směn PK a 
nasazují se prostředků v rámci plnění povinností při povodni. V případě nutnosti vyžádá PK 
další pomoc. Pokud se vyhlásí III. SPA bez předchozího stupně, provedou se všechny úkoly 
za I. A II. SPA. [5] 

2.4.8. Činnost obyvatelstva při III. Stupni  

Při vyhlášení III. SPA si obyvatelé připraví evakuační zavazadlo, které obsahuje: 

• základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně 
pitnou vodu;  

• předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor; 
• osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti;  
• přenosné rádio s rezervními bateriemi; 
• toaletní a hygienické potřeby; 
• léky, svítilnu;  
• náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku; 
• kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. [6] 
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Také si obyvatelé přemístí cenný majetek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších 
pater, připraví rodinu a domácí zvířata k evakuaci a provedou plánovaná protipovodňová 
opatření. Při zaplavení domu odpojí přívod elektrického proudu, plynu a vody. 

 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obrázek č. 1 – Most Gargulákova 

2.4.9. Při vyhlášení evakuace  

V případě přirozené povodně se evakuace provádí z prostorů ohrožených záplavami na 
základě rozhodnutí příslušné povodňové komise v závislosti na vyhodnocení aktuální 
povodňové situace. Obyvatelé upozorní sousedy či poskytnou pomoc osamělým a nemocným 
osobám. Zabezpečí dům a ponechaná zvířata. Vezmou si evakuační zavazadlo a přesunou se 
do shromaždiště (místo nouzového ubytování). V případě samoevakuace oznámí povodňové 
komisi odjezd a místo dočasného pobytu včetně telefonu. 

Při ohrožení zvláštní povodní se provádí okamžitá evakuace ihned po varování 
obyvatelstva. Důraz je položen na rychlost s ohledem na předpokládanou dobu příchodu 
povodňové vlny. 

2.5. Záplavové území  

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené 
povodně zaplaveno vodou. Rozsah navrhuje a stanovuje Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Řeka Svitava patří pod odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Záplavové území se zpravidla dělí na aktivní a pasivní zónu (obecně se hranice mezi nimi 
vyjadřuje h = 0,5 m; v = 0,5 ms-1). Mimo aktivní zónu může Krajský úřad stanovit omezující 
podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena, což je v našem 
případě. [5] 

Na řece Svitavě ve městě Blansko se nachází vodní dílo Polder, sloužící k 
protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku tak, aby se za hrází voda za 
běžných podmínek neakumulovala. K akumulaci vody dochází během povodní, čímž se 
transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V Poldru také 
sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením. 
Maximální plocha zátopy Poldru je 47 ha, maximální objem zadržené vody činí 1,3 mil. m3. 
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Retenční hladina při stoleté povodni je na kótě 290,50 m.n.m., retenční hladina při tisícileté 
povodni je na kótě 291,21 m.n.m. Záplavové území je vyobrazeno v příloze č. 1. [7] 
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3. ANALÝZA MOŽNÝCH OPATŘENÍ PRO PROTIPOVODŇOVOU 

OCHRANU  

3.1. Protipovodňová opatření 

V posledních letech nás stále častěji postihují záplavy, které na mnoha místech země 
způsobují rozsáhlé materiální škody. Asi nikdy se nám nepodaří těmto událostem zabránit, ale 
můžeme provádět opatření, a to buď stálá, nebo mobilní, která vzniku škod zamezí, nebo je 
alespoň minimalizují.  

V České republice je doposud prosazován přístup k řešení vodohospodářských 
problémů pomocí technických opatření, která nabízejí sice rychlá, ale jednostranná řešení. 
Upřednostňovaná jsou opatření typu ochranných nádrží, hrází či zkapacitňování koryt toků, 
která však vyvolávají další vodohospodářské problémy níže po toku a přinášejí vážné 
ekologické problémy. Ministerstvo životního prostředí přichází proto s novým přístupem 
řešení, kterým jsou přírodě blízká opatření na vodních tocích a v celé ploše povodí. 

V ploše povodí jde především o taková opatření, která umožňují snížit vodní erozi a 
eliminovat zatížení vod živinami, zvýšit retenci vody v krajině a současně přitom zachovat 
produkční schopnosti půdy. Tato opatření souvisí s naplňováním správné zemědělské praxe. 
Na vodních tocích a v nivách jsou navrhována taková opatření, která zlepší podmínky pro 
život vodních organismů, zlepší samočisticí schopnost toku a zvýší povodňovou ochranu. Jde 
o vhodné revitalizační úpravy, které umožňují přirozenou korytotvornou činnost vodních 
toků. [8] 

3.1.1. Mobilní protipovodňová opatření 

Mobilní protipovodňová zábrana je určená k omezení toku vody či k odklonění 
přívalové vlny. Mobilní protipovodňové zábrany lze postavit do výšek hrazení 0,5 m, 1 m 
nebo 1,5 m. Výhodou těchto zábran je, že nepotřebují spodní stavbu, jsou lehce přenosná, 
mohou se postavit během chvíle v jakékoliv délce s pomocí několika osob. [9] 

3.1.1.1.  Tandemové pytle 

 Pytle plněné pískem jsou nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany. 
Lze je využít ke stavbě protipovodňových hrází, k utěsnění otvorů např. dveří, oken, větracích 
prostorů a kanálových výpustí. Stavba hrází z pytlů vyžaduje značné množství osob a 
materiálu. Je pomalá a fyzicky náročná. Stavba se musí organizovat a je nutno zabránit 
živelnosti při stavbě. 

Pro stavění hráze je nutné určit vedoucího pro stavbu hráze. Ten musí dohlížet na 
správné umístění podle požadavků povodňového orgánu a její správné postavení (kladení 
pytlů apod.). Počet plnících míst pytlů je třeba volit s ohledem na velikost hráze. Na plnícím 
místě musí být vedoucí, který sleduje potřebné množství pytlů, písku, osob při plnění a 
zajišťuje jejich střídání. Plnění pytlů lze provádět pomocí násypek nebo strojními plničkami. 
Zavázání dvoukomorového pytle se provádí tak, že se pytel zaškrtí v ústí a volné konce tkanic 
se nejprve křížem třikrát pevně obtočí se zaškrcením a pak se udělá jednoduchý uzel 
s kličkou. 
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Dvoukomorové pytle lze klást na šíři dvou nebo čtyř pytlů nebo dokonce i více pytlů, 
přičemž výšku i šířku hrází je možno libovolně měnit. Pytle se pokládají podélně k toku vody. 
Základní vazbu tvoří 2 pytle. Při stavbě hráze je třeba dodržovat pravidlo cihlové vazby a 
pokládání sudých dvoukomorových pytlů opačně oproti pytlům lichým. [10] 
 

   
      Obrázek č. 2 - Pravidlo cihlové vazby      Obrázek č. 3 - Plnička tandemových pytlů 
 

   
          Obrázek č. 4 - Umístění hráze        Obrázek č. 5 - Detail vazby 

3.1.1.2.  Ochrana z BIG-BAGŮ 

Ochrana z Big-Bagů je jednoduchá a rychlá mobilní bariéra s vysokou stabilitou a 
robustností systému. Bagy zadrží velké množství vody a díky jejich těsnému spojení má 
smontovaná ochrana minimální propustnost. Ochrana z Big-Bagů se staví bez přípravných 
stavebních opatření a je vhodná pro nerovné terény. Pomocí spojovacích šroubů se bagy 
spojují v neomezenou délku díky spojovacímu systému modulů a lze je vrstvit do výšky. 
Standardní délka systému je 4,5m a výška jednoho bagu je asi 90 cm. Big-Bag je vyroben z 
polypropylenové tkaniny a plní se dostupným materiálem (písek, štěrk, …). 

Bagy se plní pískem až po instalaci. Dle místních podmínek lze bagy plnit pomocí 
domíchávače, nakladače, bagrem nebo jinými podobnými stroji a nástroji. Plněním bagů 
přímo na místě dochází k utěsnění systému, jeho stabilitě a kopírování terénu. 

Demontáž bariéry se provádí pomocí manipulační techniky. Nepropustný materiál na 
straně v kontaktu s vodou zabraňuje kontaminaci náplně a díky tomu je možné opětovné 
použití plnícího materiálu. Tyto bagy jsou šetrné k životnímu prostředí. [11] 
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       Obrázek č. 6 - Ukázka Big-Bagů  Obrázek č. 7 - Prázdné Big-Bagy 

3.1.1.3.  Protipovodňové stěny 

Protipovodňová stěna je mobilní hrazení, které vytvoří libovolně dlouhou svislou stěnu, 
schopnou zadržet povodňovou vlnu. Skládá se ze dvou hlavních základních částí: pevné, 
trvale zabudované základy a vlastní mobilní hrazení. 

Základem všeho je podzemní stěna, chránící území proti spodní vodě, která se při 
povodni zvedá současně s hladinou vodního toku. Její hloubka je závislá na podloží a 
následné předpokládané výšce hrazení. K výztuži podzemní stěny jsou uchyceny trvale 
díly mobilního hrazení. Jedná se o boční vedení, kotevní desky a spodní dosedací prahy. 
Boční vedení slouží k napojení mobilního hrazení na trvalé stavby a zídky. Kotevní desky 
slouží k uchycení mobilních sloupků tzv. slupic. Mobilní hrazení  se často ukládá na pevnou 
zeď, která tvoří přirozenou protipovodňovou ochranu. 

Mobilní díly hrazení tvoří slupice, hradidla a stahovací zařízení. Slupice jsou z oceli 
svařované sloupky tvaru H, do kterých se zasouvají hradidla. Ve svislém směru mají profilové 
těsnění. Povrch je chráněn žárovým zinkováním. K pevným kotevním deskám se upevňují 
pomocí šroubů.  Vyráběny jsou pro tři typy hradidel: šířky 50, 90 a 100 mm. Výška ochrany 
je vždy násobkem výšky zvoleného typu hradidla. 

Hrazení tohoto typu zaručuje maximální těsnost.  Na místech, kde se instalují, jsou 
trvale osazené díly téměř neviditelné. Zasazují se do terénu tak, že si jich člověk ani 
nevšimne. Montáž mobilních dílů protipovodňových stěn je jednoduchá, rychlá a může ji 
provádět každý nezaškolený člověk. Pevné části nevyžadují žádnou údržbu. Mobilní 
díly protipovodňových stěn lze snadno uskladnit. [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obrázek č. 8 - Zkušební hrazení Praha - Holešovice 
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3.1.1.4.  Vodovzdorné folie 

Systém ochrany objektů vodovzdornou fólií  je určen k ochraně obytných budov, 
provozních objektů, jejich interiérů a technického vybavení před poškozením nebo zničením 
záplavovými vodami a bahnem. Protipovodňová ochrana objektů vodovzdornou fólií (na bázi 
PES s nánosem PVC) spočívá ve vytvoření vodotěsného obalu po celém obvodu ohroženého 
objektu, čímž se zabrání kontaktu s vodou a jejímu průniku ke zdivu a dovnitř budovy. 

Tento obal je tvořen vodovzdornou fólií, schopnou odolávat i mechanickému zatížení, 
volně zavěšenou na linii háčků po celém obvodu zdiva objektu tak, aby její horní okraj 
převyšoval předpokládanou maximální hladinu zátopové vody. Tomuto předpokladu musí 
odpovídat i šíře fólie. Okna, dveře a veškeré další otvory ve zdivu jsou zakryty volně 
zavěšenými protitlakovými deskami, které mohou být dřevěné nebo plastové a které rovněž 
překrývá fólie. Spodní okraj fólie je vodotěsně upevněn v plastovém či ocelovém U-profilu, 
který je instalován a veden v nejnižší úrovni zdiva, nejlépe v patě zdiva podél celého obvodu 
objektu. Konce fólie se spojují vertikálním plastovým vodotěsným profilem, který navazuje 
na horizontální linii vodotěsného profilu, a vytváří tak uzavřený vodotěsný rám, v němž je 
vodovzdorná folie zafixována. Fixace fólie se docílí těsnicím hranolem o rozměrech 
4,9 x 4,9 cm vloženým do U-profilu. Nakonec se případné mezery mezi hranolem a U-
profilem vyplní těsnicím tmelem. [12], [13] 

3.1.2. Stálá protipovodňová opatření 

3.1.2.1. Zemní hráze 

Prioritně navrhovaný typem protipovodňové ochrany jsou zemní hráze, často ve 
vhodných místech odsazené od toku se sníženými břehovými hranami, které vytvářejí bermy 
(sypané hráze) proměnné šířky. Ty se využijí k rekreačním účelům obyvatel města, jako např. 
hřiště pro rekreační sporty, k umístění laviček s odpočívadly, případně zde může být ojedinělá 
výsadba skupin stromů a keřů. Na bermách vzniknou tak zvané povodňové parky. Tyto bermy 
budou vyžadovat pravidelnou údržbu a sečení travních porostů. Kapacita koryta v prostoru 
snížení bereme je na Q5 – Q10. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obrázek č. 9 - Zemní hráz na Rohanském ostrově 



16 

3.1.2.2. Železobetonové úhlové zídky 

Ve stísněných podmínkách zástavby nebo příbřežních komunikací se jako další typ 
protipovodňové ochrany staví železobetonové zídky, které mohou být různě architektonicky 
ztvárněny, jako je např. obklad kamene popínavými rostlinami apod. [14] 
 
 

   
      Obrázek č. 10 - Železobetonová zídka        Obrázek č. 11 - Železobetonová zídka Karlín 

3.2. Generel odvodnění města Brna 

Účelem zpracování Generelu odvodnění města Brna (dále pak GOmB), konkrétně části - 
Vodní toky, bylo aktualizovat vodohospodářskou přílohu územního plánu (ÚP) města Brna a 
posoudit možnost zvýšení ochrany města před povodněmi. Práce na GOmB byly zahájeny 
v roce 2007. 

Návrh je zpracován ve vazbě na koncept nového ÚP podle varianty I. a II. v souladu se 
Studií protipovodňových opatření Jihomoravského kraje. Moderně koncipovaný GOmB 
zahrnuje provázaný systém vodních toků, odkanalizování a zásobování města vodou s vazbou 
na jakost vody v tocích a představuje živý funkční systém nezbytný pro územní plánování a 
datové informace celého systému. GOmB byl dokončen v září 2009. Jednalo se o rozsah 
prací, který si vyžádal práci s dalšími firmami, zejména s Povodím Moravy s.p. a VUT FAST 
Brno – Ústavem vodních staveb.  

3.2.1. Řešené oblasti problémů v rámci GOmB 

V části vodní toky v rámci GOmB jsou řešeny dvě skupiny problémů: 
 

• ochrana před povodněmi (stanovení rozsahu záplavového území při dnešním stavu 
toku pro průtoky Q5, Q20, Q100 na základě výpočtu průběhu hladin povodňových 
průtoků a pomocí rizikové analýzy bylo následně posouzeno záplavové území a 
navrženo opatření na zvýšení ochrany před povodněmi); 

• sledování jakosti vody v tocích (jakost vody v dlouhodobém horizontu, posouzení 
vlivu krátkodobého vypouštění látek při odlehčení ze stokové sítě a rozbory a 
návrhy na zlepšení jakosti toků). 
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3.2.2. Vybrané toky k řešení protipovodňové ochrany 

V rámci zadání GOmB v části vodní toky bylo vybráno 38 významných toků a potoků, 
kterými se měl GOmB zabývat. Toky jsou v GOmB řazeny a číslovány podle řádu vodních 
toků, to je nejprve Svratka a všechny přítoky zprava a následně všechny levostranné přítoky 
včetně Svitavy. Z celkového počtu 38 vodních toků bylo vybráno 17 toků, tedy Svratka a 
Svitava, a jejich 15 přítoků, které z hlediska jejich významů byly řešeny podrobně včetně 
zaměření a výpočtů průběhu povodňových průtoků a návrhu PPO. Jde o tyto přítoky – 
Vrabovec, Žebětínský potok, Leskava, Mlýnský náhon – Přízřenice, Přízřenická svodnice, 
Moravanský potok, Svitavský náhon, Obřanský potok, Ponávka, Ivanovický potok – Baba, 
Medlánecký potok, Ivanovický potok I, Tuřanský potok, Dvorský potok a Lišenský potok. Na 
těchto 17 tocích, kde byla řešena ochrana před povodněmi, bylo nutné provést jejich podrobné 
zpracování včetně získání starších PD od jednotlivých správců těchto toků, případně útvaru 
města Brna.  
 

3.2.3. Riziková analýza 

Při zpracování návrhu PPO v rámci GOmB byly uplatněny progresivní metody rizikové 
analýzy záplavových území, které umožňují vymezení rozsahu území potenciálně ohroženého 
povodněmi. Poskytují podklad pro rozhodování o diferencované míře protipovodňové 
ochrany na základě posouzení její oprávněnosti, účelnosti a rentability. Pro plošné hodnocení 
záplavového území byla použita tzv. metoda matice rizika. Tato metoda umožňuje jednak 
rozčlenění území z hlediska stupně povodňového ohrožení a dále označení ploch 
s překročenou mírou tzv. přijatelného rizika. 

Protipovodňová ochrana by měla být dle charakteru ohrožených území diferencována. 
Z tohoto důvodu byla navržená protipovodňová opatření podrobena hodnocení ekonomické 
efektivnosti, jejíž výsledky budou spolu s  řadou dalších hledisek (např. sociální, 
environmentální, atd.) důležitým podkladem pro rozhodování o prioritách realizace opatření 
v jednotlivých částech města Brna. 

Výstupy z řešení metodami rizikové analýzy by se měly promítnout i do paralelně 
zpracovaného ÚP. Průběh i výsledky řešení ukazují, že metody rizikové analýzy záplavového 
území, opírající se o výstupy z účinných prostředků matematického modelování proudění 
povrchové a podzemní vody, jsou významným přínosem v procesu zpracování generelních 
vodohospodářských výstupů, které jsou nezbytným podkladem při územním plánování 
v urbanizovaných územích. Tyto postupy lze v souladu s doporučeními Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik plně doporučit při 
zpracování generelů dalších měst i menších zastavěných území. 

3.2.4. Návrh PPO – Liniová PPO zabraňující rozlivům povodňových průtoků z toků 

Hlavní zásadou bylo umožnění rozlivu povodňových průtoků v lokalitách, kde je to 
možné a z vodohospodářského hlediska vhodné. Tyto plochy by měly vykompenzovat 
přirozenou záplavovou oblast, která by vznikla bez realizace PPO. Při tomto řešení je 
počítáno s tím, že vzniklý prostor bude dále podrobněji řešen s ohledem na revitalizace 
vodních toků ve vhodných lokalitách, s důrazem na pobytovou a reakční funkci pro 
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obyvatele. Navrhovaná protipovodňová opatření byla chránit kromě ohrožené stávající stavby 
i výhledové rozvojové lokality dle konceptu nového územního plánu města Brna podle 
varianty I. a II.  

Vlastní návrh PPO byl pro Svratku proveden na úroveň průtoku Q100 = 395 m3s-1 
s převýšením 3 m, pro Svitavu úroveň průtoku Q100 = 180 m3s-1 s převýšením 0,5m. 

Základní typy liniových protipovodňových opatření jsou - zemní hráze, železobetonové 
úhlové zídky a mobilní hrazení.  

Dalšími opatřeními souvisejícími s návrhem PPO je zkapacitnění nevhodných objektů 
na tocích, což se provede snížením pevných přepadových hran u osmi jezů o 1 m, přičemž 
hladina stálého nadržení bude zachována na stávající úrovni pomocí moderní pohyblivé 
jezové konstrukce. Dále pak se provede rekonstrukce nekapacitních přemostění (8 lávek a 2 
mosty). 

3.2.5. Finanční náročnost 

Z hlediska funkčnosti byly návrhy liniové PPO rozčleněny v rámci GOmB na 16 úseků 
(hydraulicky zcela nezávislých), které byly finančně ohodnoceny. Následně se ukázalo, že 
z hlediska postupné realizace s ohledem na finanční náročnost takto velkých úseků bylo nutné 
toto členění ještě více zpodobnit na 28 úseků. 

Toto podrobnější členění bylo provedeno následně po zpracování GOmB v rámci 
Multikriteriální analýzy (MKA) v dubnu 2004. V rámci MKA byla pro postupnou projekční 
přípravu jednotlivých úseků zohledněna další kritéria pro stanovení priorit jednotlivých etap, 
jako je ohrožení počtu obyvatel a důležitých objektů, environmentální hledisko, ohrožení 
důležitých historických budov i dopravní hledisko. 

Vyčíslené náklady na PPO na vodních tocích pro liniovou ochranu jsou cca 2,7 mld. Kč 
(3,2 mld. Vč. DPH) v cenové úrovni roku 2008 

3.2.6. Návrh protipovodňové ochrany kanalizační sítě 

3.2.6.1. Ochrana kanalizační sítě v záplavovém území 

Ochrana kanalizační sítě v záplavovém území bude navazovat na návrh liniové 
protipovodňové ochrany budované v rámci protipovodňové ochrany vodních toků. V rámci 
této části návrhu PPO bude provedena rekonstrukce: 

• vstupních komínů se zabudováním vodotěsných poklopů nebo vytažení 
vodotěsných komínů nad úroveň Q100 včetně opevnění násypů komínů. Ocenění 
těchto opatření bylo provedeno pro každou šachtu. Předpokládá se výměna 
stávajících vstupních komínů a jejich obetonování; 

• zabezpečení kanalizace, která prochází záplavovým územím a je ve špatném stavu, 
nebo snížení úrovně stávajícího terénu. Potom bude nutné zajistit stabilitu 
stávajících konstrukcí obetonováním stávajícího profilu stoky v celé délce včetně 
zabezpečení vstupních komínů; 

• stoky v záplavové délce v návrhovém profilu dle návrhového stavu GOmB. 
Rekonstrukci je potřeba realizovat z důvodu snížení nadloží kanalizace a z důvodu 
zajištění její stability, podložené nutností zvýšení profilu kanalizací. 
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3.2.6.2. Ochrana kanalizační sítě před Q100 a před vytopením zástavby dešťovými vodami 

V rámci tohoto souboru opatření byly posouzeny veškeré výustě dešťové kanalizace na 
území města Brna a výustě jednotné kanalizace z odlehčovacích komor. 

V místě výustí, které jsou výškově pod úrovní Q100, bylo prošetřeno, zda může dojít 
k vylití Q100 do terénu některou stávající šachtou. Návrh opatření je možné rozdělit do dvou 
následujících skupin: 

• jedná-li se o malý přítok dešťových vod, který po dobu srážky bude možné 
akumulovat ve stokové síti, bylo navrženo v šachtě před výustním objektem 
hrazení, které zabrání vniknutí říční vody do systému kanalizace; 

• v případě, že kanalizační systém za hrazením nemá tak velké akumulační 
schopnosti, aby mohl akumulovat srážku z přilehlého území, bylo nutné 
navrhnout čerpací stanici dešťových vod. Velikost čerpací stanice je závislá na 
schopnosti akumulace kanalizační sítě a na navrhované srážce, proti které by 
mělo být území ochráněno. Návrh čerpacích stanic v rámci PPO města Brna byl 
proveden na návrhovou srážku dle GOmB, tj. syntetický déšť dle Šifaldy, což 
odpovídá ochraně území proti dešti opakujícímu se jednou až dvakrát za 5 let. 
Pro každou čerpací stanici se počítá s vybavením jednoho náhradního zdroje 
elektrické energie. 

Veškeré zařízení je počítáno v materiálech nerez, případně litina. Detailní návrhy 
jednotlivých míst musí být provedeny po zaměření lokalit pro umístění vlastního zařízení. Pro 
každou navrženou čerpací stanici se předpokládá vybudování nové čerpací jímky nasazené na 
stávající potrubí v jednom objektu (šachtě) s umístěním hradidla nebo šoupátka. 

Návrh výše uvedených opatření musí být realizován v současnosti s realizací PPO na 
vodních tocích. 

Celkový odhad finančních nákladů na vybudování PPO na kanalizační síti je 
580 231 tis. Kč. V této ceně je zahrnuta 20% rezerva.  

3.2.7. Generel odvodnění městská část Brno – sever – úsek řeky Svitavy 

Záplavové území městské části Brno – Sever, což jsou Husovice a Zábrdovice se 
v Generelu odvodnění nacházejí v úseku č. 14 a 15. Čtrnáctý úsek začíná mostem 
Provazníkova a až k mostu Gargulákova, kde je naplánovaná protipovodňová ochrana - 
sypaná hráz. Od mostu Gargulákova k Zábrdovickému mostu, kde končí čtrnáctý úsek, je 
navržena protipovodňová železobetonová zídka. V patnáctém úseku po pravém břehu řeky 
Svitavy se předpokládá železobetonová zídka od mostu Provazníkova k Maloměřickému 
mostu. Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 2. [15] 

3.3. Husovice 

Bývalé město Husovice je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 132,04 ha a počtu 
obyvatel 5 500, rozkládající se na východě brněnské městské části Brno-sever. Zástavba 
Husovic se rozkládá na pravém břehu Svitavy, východní hranice katastru Husovic však vede 
převážně po levém břehu řeky. 

Na ulici Gargulákova (most) a Baarovo náměstí se nachází vodní kolmý jez s výškou 
2,5 m. Jez byl postaven v r. 1922 a rekonstruován v r. 1951. Jde o pevný betonový jez 
obložený kamenem. Levobřežní náhon byl zrušen (Svitavská strouha). [16] 
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V příloze č. 4 – 7 jsou zobrazeny některé z mostů na území Husovic. 

3.4. Svitava 

Hydrologická data Svitavy (HMÚ 1998)  N-leté průtoky QN v m3s-1  
 

 

3.4.1. Charakteristika koryta Svitavy 

Řeka pramení mimo hranice města v okolí obce Javorník severozápadně od Svitav. 
V hranicích města Brna protéká v délce cca 14,3 km. Poblíž jižní hranice města se vlévá do 
Svratky (LP v km 40,550). Do města Brna přitéká severně od Obřan v km 14,3. V převážné 
délce brněnského úseku řeky Svitavy je její koryto upraveno. V jednotlivých úsecích se stáří 
úprav koryta velmi liší: 
 
Úsek km 0,00 - 6,466 (po jez Radlas) 
Úprava prochází z roku 1853. Koryto je lichoběžníkového tvaru o šířce dna B = 10-12 m, 
sklon svahů průměrně 1 : 1,5 sklon nivelety cca 1,5 %., hloubka H = 4,8-6,0  m, patu travou 
osetých svahů koryta zpevňuje kamenný zához, postupně jsou prováděny místní opravy.  
 
Úsek km 6,466 - 7,840 - koryto bylo upraveno v roce 1923  
Koryto je lichoběžníkové, široké ve dně B =  23 - 25 m, sklony svahů 1:1,5 jsou opevněné 
dlažbou opřenou o kamennou patku. V nadjezí odbočuje Svitavský náhon, který je zaústěn do 
starého koryta Ponávky. Náhon je v celé délce ve špatném stavu. 
  
Úsek km 7,840 - 8,870 (jez v Maloměřicích)  
Úprava koryta je z roku 1923. Koryto má tvar jednoduchého lichoběžníku o šířce ve dně 
B = 23-25 m, sklony 1 : 1,5, svahy jsou opevněny dlažbou opřenou o kamennou patku. 
Kapacita koryta řeky je 110 m3sec-1 až Q100. 
 
Úsek km  8,870-9,283 (Cacovice)  
Koryto nad Maloměřickým jezem je neupravené, jezová zdrž zanesená, kapacita koryta je 
110 m3sec-1. 
 
Úsek km 9,283 - 9,874 
V roce 1983 bylo v tomto úseku provedeno nové koryto, šířky ve dně B = 15 m, jednoduchý 
lichoběžník sklony svahů 1 : 1,5 jsou osety travou, paty svahů jsou opevněny kamennou 
záhozovou patkou, ohrazování má šířku hrází v koruně 3 m. Součástí této úpravy byla také 
výstavba nového pevného prefabrikovaného železobetonového jezu v km 9,620. Kapacita 
koryta je 160 m3sec-1. 
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Úsek km 9,874 - 10,170 (Cacovický jez)  
Úprava byla provedena v roce 1971, koryto má tvar jednoduchého lichoběžníku, sklony svahu 
1 : 1,5 o šířce dna B = 12 m a hloubce H = 4,1 m. Opevnění je částečně kamenným pohozem, 
dále jsou svahy ohumusovány a osety. Kapacita koryta. Je 80 - 100 m3sec-1. Z nadjezí 
odbočuje Cacovický náhon, který vytváří Cacovický ostrov. V dolní části jsou do něj štolou 
(o délce cca 2,8 km) přivedeny z Myslínovy ulice vody říčky Ponávky.  
 
Úsek km 10,170 - 10,962  
V tomto úseku má řeka Svitava přírodní charakter a kapacita koryta je až po zaústění 
Obřanského náhonu 80 - 100 m3sec-1.  
 
Úsek km 10,962 - 11,839 (jez Obřany - kamenný most ČD)  
Břehy zdrže Obřanského jezu jsou stabilizovány vzrostlými porosty, jezová zdrž je zanesena. 
Kapacita koryta je 110 - 150 m. 
 
Úsek km 11,839 - 14,300  
Přírodní koryto v sevřeném úzkém údolí je zpevněno keřovými a stromovými porosty, 
kapacita koryta je 110 - 150 m. 

3.4.2. Jezy a stupně na Svitavě 

V km 6,466 - jez Radlas  
Jedná se o pevný betonový jez, postavený r. 1880 a opravený v r. 1951, s délkou přepadové 
hrany 28,5 m. Z jezu odbočuje Svitavský náhon, opatřený stavidlem u vtoku. Při Mlýnské 
ulici navazuje na koryto Ponávky, ústící v Komárově do Svratky. 
 
V km 7,840 - jez Husovice 
Jez byl postaven v r. 1922 a rekonstruován v r. 1951. Jde o pevný betonový jez obložený 
kamenem. Levobřežní náhon byl zrušen (Svitavská strouha). 
 
V km 8,870 - jez Maloměřice 
Jez byl postaven v r. 1861, jde o pevný jez s kovovými klapkami o H = 0,5 m. Nevyhrazení 
kovových klapek při vyšších průtocích způsobuje záplavy okolních pozemků v nadjezí. 
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    Obrázek č. 12 – Jez Maloměřice 
 
V km 9,620 - jez Maloměřice II 
Postaven v r. 1983 jako prefabrikovaný železobetonový pevný jez, převýšení přepadové hrany 
nad dnem je 1 m šířka B = 18 m. 
 
V km 10,177 - jez Cacovice 
Jez postaven v r. 1910 jako pevný betonový jez. Přepadová hrana má šířku B = 42,8 m, výška 
jezu H = 3,2 m. Nad jezem odbočuje Cacovický náhon, za vtokem opatřený stavidlem. 
 
V km 10,962- jez Obřany  
Jez byl postaven v r. 1914, jedná se o pevný betonový jez s dřevěnými nástavky o H = 1,0 m. 
Nevyhrazení nástavků při vyšších průtocích způsobuje záplavy okolních pozemků v nadjezí. 
[17] 
 
Vzdálenosti jednotlivých úseků v městské části Brno - sever jsou graficky znázorněny v 
příloze č. 3. 
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4. KALKULACE PROSTŘEDKŮ V PODMÍNKÁCH MČ BRNO-SEVER 

Při kalkulaci prostředků protipovodňových opatření potřebných pro eliminaci záplav a 
následných škod v podobě tandemových pytlů jsem řešila záplavové území městské části 
Brno – sever, a to 14 úseků na pravém břehu řeky Svitavy v městských čtvrtích Husovice a 
Zábrdovice od Maloměřického jezu k lávce Tkalcovská. Cílem výpočtů bylo zjistit potřebný 
počet pytlů, tun písku, počet plniček a doba, za kterou je určitý počet osob schopen postavit 
protipovodňovou hráz z tandemových pytlů při průtoku stoleté vody.  

Při kalkulaci potřebných prostředků a doby staveb protipovodňových opatření jsem 
vycházela z daných hodnot: 

• na 1 metr hráze o základu dvoukomorových pytlů o výšce cca 1 m (tzn. 1 m3 
hráze) je potřeba cca 30 dvoukomorových pytlů; 

• doba pro stavbu takové hráze včetně manipulace s pytli je cca 15 – 20 minut; 
• jeden dvoukomorový pytel lze naplnit 30 kg písku; 
• k naplnění pytlů s jednou plničkou je potřeba pracovní četa 10 osob složená 

z jedné plničky a 2 nakládačů písku do plničky, 2 plničů, 4 nosičů pytlů a 2 osob 
zajišťujících správné kladení pytlů při stavbě hráze. Při nižším počtu osob se doba 
stavby hráze prodlužuje. Brno – sever disponuje čtyřmi plničkami. [10] 

4.1. Kalkulace jednotlivých úseků 

Vychází se z podkladů městské části Brno – sever odbor Ochrany obyvatelstva a generelu 
odvodnění města Brna. 
 
 
Most Gargulákova 
 

délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

15 1 450 13,5 4,38 1  
 
Pokud se použije 1 plnička, bude potřeba 4,4 hodiny na postavení protipovodňové hráze. 
Proto navrhuji použít 2 plničky s pracovní četou 20 osob. Doba se zkrátí na 2,2 hodiny. 
Bereme-li v úvahu komplikace, zaokrouhlíme dobu na 2,5 hod.  
 
 
Vrata A 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

4 0,8 96 2,88 0,93 1  
 
Při použití 1 plničky bude trvat 1 hodinu naplnění a poskládaní pytlů ke vratům s pracovní 
četou o 10 pracovnících.  
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Vrata B 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

5 0,8 120 3,6 1,17 1  
 
Vzhledem k tomu, že se 1 pytel naplní průměrně za 17,5 minut, pracovní četa potřebuje na 
stavbu hráze 1,2 hod. Zohledníme-li nějaké komplikace, zaokrouhlíme dobu na 1,5 hod. 
 
 
Vrata C 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

5 0,8 120 3,6 1,17 1  
 
Vrata C jsou svou délkou a výškou stavěny stejně jako vrata B, proto bude potřeba pytlů, 
písku a pracovní doby stejná.  
 
 
Garáže 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

8 1,6 384 11,52 3,73 1  
 
Tuto hráz z tandemových pytlů by 10 členná pracovní četa s jednou plničkou postavila za 
necelé 4 hodiny. Navrhuji umístit ke garážím dvě plničky s příslušným počtem pracovníků, 
přičemž doba stavění by se zkrátila na necelé 2 hodiny. 
 
 
Přehrazení ulice Dačického 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

30 1,6 1440 43,2 14 1  
 
Se čtyřmi plničkami bude trvat postavení hráze 3,5 hod. se 45 pracovníky (5 pracovníků jako 
výpomoc). 
 
 
Hráz Dačického – hráz Svitavská 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

150 0,8 3600 108 35 1  
 
Tento úsek v části Brno – sever je nejrozsáhlejší. Proto je zřejmé, že se využijí všechny 4 
plničky. Doba postavení hráze bude trvat necelých 9 hodin, což je fyzicky náročné, a proto by 
pracovníků mělo být minimálně 60 (20 jako výpomoc). 



25 

Přehrazení ulice Svitavská 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

9 1 270 8,1 2,63 1 
 
Na postavení pytlové hráze na ulici Svitavská doporučuji plničky dvě o 20 pracovnících. 
Doba by se tímto zkrátila na necelé 1,5 hod. 
 
 
Hráz Svitavská – hráz Mostecká 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

90 0,8 2160 64,8 21 1  
 
Se čtyřmi plničkami bude tato tandemová pytlová hráz trvat necelých 5,5 hodin, přičemž 
pracovní posádka by měla být minimálně o 50 lidech (10 jako výpomoc). 
 
 
Přehrazení ulice Mostecká 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

15 0,8 360 10,8 3,5 1  
 
Vzhledem k těmto parametrům na přehrazení ulice, jsou zapotřebí 2 plničky s 20 pracovníky. 
Stavění hráze se tímto sníží na necelé 2 hodiny. 
 
 
Hráz Mostecká – hráz Sekaninova 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

110 0,8 2640 79,2 25,67 1  
 
Tato hráz patří k jedněm z nejdelších v městské části Brno – sever. Budou potřeba 4 plničky a 
vzhledem k časové náročnosti (6,5 hod) je zapotřebí 55 – 60 pracovníků. 
 
 
Přehrazení ulice Sekaninova 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

15 0,8 360 10,8 3,5 1  
 
Se třemi plničkami bude přehrazení ulice Sekaninova trvat asi 1,3 hod s pracovní četou o 30 
pracovnících.  
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Hráz Sekaninova – hráz Husovická 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

130 0,8 3120 93,6 30,33 1  
 
Na postavení protipovodňové hráze v tomto úseku budou potřeba 4 plničky, přičemž doba na 
postavení hráze bude 7,75 hodin s 55 pracovníky. 
 
 
Přehrazení ulice Husovická 
 
délka [m] výška [m] pytlů [ks] písek [t] čas [hod] plniček [ks] 

15 1 450 13,5 4,38 1  
 
Vzhledem k těmto parametrům na přehrazení ulice jsou zapotřebí 3 plničky se 30 pracovníky. 
Stavění hráze se tímto sníží na necelé 2 hodiny. 
 
Tabulka č. 1 – Shrnutí kalkulace (sloupec čas se uvádí kalkulovaný čas při počtu plniček 
uvedeném v posledním sloupci) 

  Místo 
Délka 
[m] 

Výška 
[m] 

Pytlů 
[ks] 

Písek 
[t] 

Čas 
[hod] 

Plniček 
[ks] 

1 Přehrazení ulice Gargulákova 15 1,0 450 13,50 2,19 2 
2 Vrata A 4 0,8 96 2,88 0,93 1 
3 Vrata B 5 0,8 120 3,60 1,17 1 
4 Vrata C 5 0,8 120 3,60 1,17 1 
5 Garáže 8 1,6 384 11,52 1,87 2 
6 Přehrazení ulice Dačického 30 1,6 1440 43,20 3,50 4 
7 Hráz Dačického - hráz Svitavská 150 0,8 3600 108,00 8,75 4 
8 Přehrazení ulice Svitavská 9 1,0 270 8,10 1,32 2 
9 Hráz Svitavská - hráz Mostecká 90 0,8 2160 64,80 5,25 4 

10 Přehrazení ulice Mostecká 15 0,8 360 10,80 1,75 2 
11 Hráz Mostecká - hráz Sekaninova 110 0,8 2640 79,20 6,42 4 
12 Přehrazení ulice Sekaninova 15 0,8 360 10,80 1,17 3 
13 Hráz Sekaninova - hráz Husovická 130 0,8 3120 93,60 7,58 4 
14 Přehrazení ulice Husovická 15 1,0 450 13,50 1,46 3 
  Celkem     15570 467,10     
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5. ZÁVĚR 

Práce na téma Analýza možných opatření pro protipovodňovou ochranu a kalkulace 
prostředků v podmínkách městské části Brno - sever měla za cíl stanovit možná opatření 
v podmínkách MČ Brno – sever, s ohledem na předpokládané plnění a uskutečňování úkolů 
stanovených v Generelu města Brna. Byla provedena celková kalkulace použitých základních 
protipovodňových opatření, což jsou tandemové pytle s pískem. Při dalším rozpracování je 
možné provést optimalizaci použitím těchto prostředků s ohledem na profil břehu a možnost 
vybřežení řeky Svitavy z koryta.  

Bakalářská práce byla rozdělena do tří kapitol. V první kapitole byly vysvětleny 
základní pojmy ohledně povodní a ochranou před povodněmi. Byla zde popsána přirozená 
povodeň, zvláštní povodeň, stupně povodňové aktivity, povodňový plán městské části Brno – 
sever a záplavové území. 

Druhá kapitola byla zpracována na téma analýza možných opatření pro 
protipovodňovou ochranu. Byla zde konkrétně popsána mobilní protipovodňová ochrana, 
mezi kterou patří vodovzdorné fólie, ochrana Big-bagů, protipovodňové zídky a také pro mou 
práci nejdůležitější tandemové pytle. Byla analyzována také stálá PPO, jakožto 
železobetonové úhlové zídky a zemní hráze. Dále byl v této kapitole popsán Generel 
odvodnění města Brna, a to do několika částí. Nejprve byly uvedeny řešené oblasti problémů 
v rámci GOmB, vybrané toky k řešení a riziková analýza. Poté byl upřesněn návrh PPO – 
liniová PPO zabraňující rozlivům povodňových průtoků z toků, a finanční náročnost. Závěr 
této kapitoly byl zaměřen na kanalizační síť a úsek řeky Svitavy městské části Brno – sever.  

Třetí kapitola byla věnována kalkulaci prostředků, které jsou potřeba k postavení hráze 
z tandemových pytlů při průtoku stoleté vody. Bylo popsáno 14 úseků od Maloměřického 
jezu k lávce Tkalcovská. Vycházelo se z podkladů městské části Brno – sever odbor Ochrany 
obyvatelstva a Generelu odvodnění města Brna. Provedly se výpočty, ze kterých vyplynul 
počet pytlů, kolik tun písku a doba, za kterou jsou schopni pracovníci postavit 
protipovodňovou hráz s určitým počtem plniček.  

Věřím, že práce by mohla dopomoci k snadnějšímu jednání při realizaci povodňové 
ochrany v městské části Brno – sever, zejména pokud se jedná o opatření technická nebo 
přírodního rázu. Při tvorbě bakalářské práce jsem si zároveň velice prohloubila znalosti v této 
tematice. Myslím si, že byla přínosná i pro moji budoucí praxi, především z důvodu poznání 
řady lidí s odlišnými názory a jednáním, se kterými jsem se snažila vyjít a pochopit je. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

FAST …………………………………………….…….. Fakulta stavební 

GOmB……………………………………………..…… Generel odvodnění města Brna 

HMÚ……………………………………………………. Hydrometeorologický úřad 

m.n.m…………………………………………………… metrů nad mořem 

MČ……………………………………………………… Městská část 

MKA…………………………………………………… Multikriteriální analýza 

PES …………………………………………………..… Polyester 

PK …………………………………………………….. Povodňová komise 

PPO…………………………………………………….. Protipovodňová ochrana 

PVC……………………………………………………. Polyvinylchlorid 

SPA ……………………………………………………. Stupeň povodňové aktivity 

ÚP………………………………………………………. Územní plán 

VUT ………………………………………….………… Vysoké učení technické  
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 – Záplavové území řeky Svitavy 
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Příloha č. 2 - Generel odvodnění města Brna, část Brno – Sever s legendou 
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Příloha č. 3 – Vzdálenosti mezi řešenými úseky na řece Svitavě 
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Příloha č. 4 – Maloměřický most  

 
 
Příloha č. 5 – Most Provazníkova 
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Příloha č. 6 – Zábrdovický most 

 
 
Příloha č. 7 – Most Gargulákova  

 


