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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného 

úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se 

o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v minulosti. Pomocí 

programu HEC-RAS je ověřena kapacita koryta toku na průtok Q100. Takto bylo 

zjištěno, že je koryto velmi kapacitní a bylo přistoupeno k návrhu nové trasy s kapacitou 

průtoku Q1. Vzhledem k výškovým poměrům byly součástí návrhu i tři balvanité skluzy. 

Následně došlo k vhodnému doplnění vegetačního doprovodu a břehových porostů. 

 

Klíčová slova 

koryto; potok; HEC-RAS; vegetace; balvanitý skluz 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on the proposal of systematic revitalization of the 

selected section of the Knínický brook in the cadastral area of Veverské Knínice. It is 

a straight, very deep channel due to technical adjustments in the past. The HEC-RAS 

program verifies the capacity of the channel for the Q100 flow. In this way, it was found 

that the channel has very high capacity so a new route with Q1 flow capacity was designed. 

Due to the height conditions, the design also included three boulder chutes. Subsequently, 

the vegetation accompaniment and bank stands were suitably supplemented. 

 

Keywords 

channel; brook; HEC-RAS; vegetation; boulder chute 
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1. ÚVOD 

Revitalizace vodních toků je mezi odbornou veřejností stále více frekventovaným 

tématem. V souvislosti s malými povodími se vodohospodářským revitalizacím přikládá 

zvláštní význam vyplývající z charakteru daného povodí. Jsou specifické tím, že vlastnosti 

povodí rozhodují o průběhu srážkového odtoku. Malá povodí toků tedy vytvářejí velké 

specifické odtoky, vzniklé přívalovými dešti, které často zasáhnou celou plochu povodí. 

Proto je vývoj koryt malých vodních toků nestabilní a průtokový režim předmětem 

sledování resortem zemědělství, ochrany půdy a mají zásadní krajinný a společenský 

význam.   

Negativními vlivy, kterým nyní čelíme, je několik. Nevhodnými úpravami v povodích 

došlo k přeměně vodního režimu v krajině. Na vodu se pohlíželo jako na živel, který musí 

být v přírodě eliminován. Proto se budovaly odvodňovací systémy a stavby, které 

urychlily odtok vody z povodí a tím se ochránila zemědělská půda a další majetek před 

přirozenými povodněmi. To mělo ovšem za následek několik negativních efektů. Mezi ně 

patří například likvidace stabilizačních prvků v krajině, eroze půdy, vysoký odnos živin 

ze zemědělských ploch, kontaminace vod cizorodými látkami, fyzikálně-chemické změny 

půdy, úbytek biocenózy v krajině atd.  

V dnešní době se velmi silně uvažuje o nápravách stávajícího stavu vodních toků 

a zaměřuje se právě na ta nejmenší povodí. Vodohospodářské revitalizace mají příznivý 

vliv na vodní režim v krajině a přispívá ke zmírnění povrchového odtoku z povodí. 

Typickým příkladem malého toku je Knínický potok v katastrálním území Veverské 

Knínice v Jihomoravském kraji. Jedná se o levostranný přítok toku Veverka, který ústí do 

řeky Svratky (v místě VD Brno). Zájmový úsek protéká polní tratí. 

Cílem této diplomové práce je návrh revitalizace v minulosti upraveného koryta toku 

Knínický potok. Součástí je posouzení současného stavu a naleznutí optimálního stavu za 

stávajících podmínek, jako je např. zahloubení koryta, velký sklon atd. Z hydraulického 

hlediska se posuzuje kapacita koryta na průtok Q100, který je pro návrh revitalizace 

nevhodný. Koryto bude navrženo na maximální průtok Q1 s požadavkem přirozeného 

rozlivu větších průtoků do okolní nivy. Oba tyto výpočty byly provedeny také v programu 

HEC-RAS.  

Tento ekosystém se neobejde bez vegetačního doprovodu, který zde celkově chybí. 

Proto je navržena vhodná druhová skladba. 

Práce je rozdělena na tři hlavní části, a to Teoretický přehled, Průvodní zpráva 

a Technická zpráva.  
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2. TEORETICKÝ PŘEHLED 

2.1. VYMEZENÍ POJMU REVITALIZACE 
Revitalizace vodního prostředí neboli revitalizační úprava vodních toků se definuje 

jako proces obnovy ekologické funkce vodního toku. Jedná se o opatření stavebního 

charakteru, která usměrňují vývoj vodního toku a jeho okolí ke stavu, který by byl jinak 

dosažen postupným přirozeným vývojem. Těmito úpravami je vyvolán a urychlen proces 

dlouho trvající stabilizace říčního prostředí. [9] 

Přirozeného stavu vodního prostředí lze dosáhnout samovolnou renaturací, 

renaturací povodněmi nebo technickou revitalizací. [7] 

2.1.1.1 Samovolná renaturace 

Nejlepší způsob návratu k přirozenému prostředí. Kvalitní technicky řešené 

revitalizace z tohoto modelu vycházejí. Spočívá v přirozeném režimu splavenin, který 

přispívá k zanášení upravených koryt. Dochází k zarůstání vegetací jak bylinnou, tak i 

dřevinou. Technické objekty a umělá opevnění na tocích jsou postupně degradovány, až 

se postupně rozpadnou. V tomto případě je nežádoucí v okolním prostředí jakákoliv 

forma zemědělského hospodaření. Namísto toho je žádoucí návrat přirozeného 

zamokření. Těžba sedimentů, likvidace porostů a další zásahy jsou nepřípustné. Tento 

proces je velmi pomalý, proto se k němu přistupuje jen zřídka. Nadměrné zahloubení 

koryta a jeho tuhé opevnění je pro tento proces značně limitující. [7] 

2.1.1.2 Renaturace povodněmi 

Během velkých povodní se ukázalo, že v přírodně blízkých úsecích toků voda 

nezpůsobuje výrazné škody, naopak technicky upravovaná koryta podléhají výrazné 

destrukci. Jedná se především o poškození opevnění a nahromadění materiálu a velkého 

množství splavenin. Koncept této úpravy spočívá v dílčích zásazích, např. odstranění 

nahromaděného materiálu či likvidace poškozeného opevnění. Často má koryto tendenci 

k zahlubování, proto se nejčastěji přistupuje k technické revitalizaci. [7] 

2.1.1.3 Technická revitalizace 

Jedná se o stavebně technické zásahy, které spojují účel posílit přírodní a krajinné 

hodnoty a současně plnit příznivé vodohospodářské funkce. Vyplývá to z ideologie 

hledání společného postupu napříč vědeckými disciplínami jako je biologie, krajinné 

inženýrství a vodohospodářské inženýrství. Smyslem revitalizačních zásahů je posílení 
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přírodních a krajinných hodnot a současně vodohospodářských funkcí vodního 

prostředí. Mezi nejdůležitější efekty revitalizací můžeme řadit [8]: 

• zadržování vody v krajině a tím navrácení efektivity malého vodního oběhu, 

• vyrovnávání odtokových poměrů použitím vhodných prvků k zadržování 

vody v nivách, mokřadech a v korytech vodních toků, 

• tlumení povodňových průtoků rozlivem v nivách a v retenčních prostorech, 

• podpora vzniku nových vodních biotopů s chráněnou faunou a florou, 

• zlepšování kvality vody – podpora procesu samočištění. 

2.2. PRÁVNÍ ASPEKTY REVITALIZACÍ 
Právo ve vodním hospodářství je nazýváno vodní právo. Vodní právo spadá částečně 

do práva správního (stavební a protipovodňové úpravy) a do práva životního prostředí 

(nakládání s vodami a ochrana vod). Základním pramenem vodního práva je zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Přijetí tohoto 

zákona bylo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, tzv. Rámcová směrnice o vodách. 

[2]  

Ta ve svém Čl. 4, odst. 1., písm. a) iii stanovuje členským státům environmentální cíl 

s patnáctiletou lhůtou (tedy do roku 2015), a to zajistit ochranu a zlepšení stavu všech 

umělých a silně ovlivněných vodních útvarů s cílem dosáhnout dobrého ekologického 

potenciálu a dobrého chemického stavu povrchových vod. Ve stejném odst., písm. 

a) ii dodává, že členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů 

povrchových vod do roku 2015. Za dobrý ekologický stav se považuje stav, kdy hodnoty 

biologických kvalitativních složek daného typu útvaru povrchové vody vykazují mírnou 

úroveň narušení vzniklého lidskou činností, avšak od těch, které se obvykle vyskytují 

u tohoto typu vodního útvaru v nenarušených podmínkách, se odlišují pouze málo.  

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. tímto implementuje cíl ochrany povrchových vod 

v § 23a, odst. (1), písm. a) jako zamezení zhoršení stavu, zajištění ochrany, zlepšení stavu, 

obnovu všech útvarů povrchových vod; v případě umělých a silně ovlivněných vodních 

útvarů pak dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu. Jedním z nástrojů pro 

dosažení těchto cílů jsou vodohospodářské revitalizace [8]. 

Vodní zákon definuje povinnosti správy vodního toku v §47, odst. (2), písm. f) a h) 

„oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku 

a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření 

k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných 
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územích a v územních systémech ekologické stability a navrhovat opatření k nápravě 

zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků“ . 

2.3. DŮVODY REVITALIZACÍ 
Během 90. let 19. století začala společnost klást důraz na ochranu staveb 

a zemědělských ploch před povodněmi. Přirozené vodní prostředí včetně sítě vodních 

toků se stalo předmětem protipovodňových úprav, které mělo zabránit ničivým 

povodním. Následovaly akce výstavby rozsáhlých odvodňovacích systémů zemědělské 

půdy. Potoky a říčky se proměnily ve svodné kanály a upravená technická koryta. [7] 

Během 50. a 60. let minulého století se u nás prováděly z dnešního pohledu nevhodné 

zásahy do říčních koryt především z důvodu scelování pozemků, kdy kolektivizace 

vytvářela tlak na zemědělskou produkci. Výsledkem úprav bylo zejména napřimování 

koryt, likvidace odstavných ramen a opevňování dna tuhou stabilizací. Břehová zóna byla 

zbavena vegetace. To vše z důvodu snadnějšího obdělávání velkých pozemků a přístupu 

k nim. K úpravám se přistupovalo bez respektování obecně uznávaných zásad úprav toků 

a směrového vedení trasy toku. Myšlenka rychlého odvedení povrchové vody soustavou 

kanálů jen přenesla problém jinam. [9] 

70. a 80. léta jsou spojeny s nadměrnou spotřebou zemědělské chemie, což se projevilo 

výrazným zhoršením kvality vody. Navíc byl vybudován obrovský projekční a stavební 

kolos, který bylo nutné živit. Racionální úvahy o nápravě stavu byly vytěsňovány politicky 

motivovaným plánováním. [7] 

Z vodohospodářského hlediska úpravy koryt přinesly řadu problémů. Napřimování, 

prohlubování a rozšiřování koryt spolu se snižováním hydraulické drsnosti vedlo 

k mohutnému opevňování, aby se podpořila větší rychlost proudění vody. 

K revitalizaci nebo revitalizačním opatřením přistupujeme například v těchto 

případech [8] 

• podpora přirozených rozlivů v nivě, 

• revitalizační zásahy v intravilánu u koryt s velkou pevně danou průtočnou 

kapacitou, 

• vytváření ochranných koryt ekologického významu, 

• obnova a rozšíření průtočných koridorů, 

• podpora retence povodně v nivě, 

• výstavba polosuchých nádrží, 

• odstraňování příčných staveb z koryta, 

• tvorba retenčních prostorů a nových biotopů. 
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2.3.1. NEGATIVA TECHNICKÝCH ÚPRAV 

Technické úpravy souvisejí s prostorovou redukcí vodní složky prostředí. Před 

regulačními zásahy byla břehová pásma několikanásobně širší a také došlo k zúžení 

meandračních pásem. Celkové množství vody v prostředí toku se výrazně snížilo 

zrušením tůní, ramen a mokřadů. Zároveň došlo k poklesu hladiny podzemní vody.  

Nahrazení členitosti koryta prizmatickými kanály s hladkým dnem a břehy snižují 

intenzitu samočistících procesů vody a zbavuje prostředí estetického dojmu. Podmínky 

pro život některých organismů se rapidně změnily a biodiverzita v souvislosti s úpravami 

se snížila a někteří vodní živočichové vymizeli úplně. Rozkolísání povrchového a 

podpovrchového odtoku srážkových vod zapříčinilo nárůst půdní eroze a tím se přenesly 

problémy se splaveninami do toků a nádrží. 

Praktické problémy úprav toků [7]: 

• ovlivnění průtokového a splaveninového režimu, 

• vysoké nároky na opevnění koryt, 

• zrychlení odtoku, 

• zmenšení zásob podzemní vody, 

• ignorace migrační propustnosti toku, 

• zamezení výskytu původních živočichů, 

• zmenšení biodiverzity, 

• snížení schopnosti samočištění vody, 

• snížení estetického vzhledu koryta. 

2.4. PŘÍNOSY REVITALIZACÍ VODNÍCH TOKŮ 
Předmětem návrhu revitalizace je především vytvoření členitějšího koryta, které má 

menší kapacitu a je méně zahloubené. Díky tomu získáme následující užitky popsány níže 

[8]: 

2.4.1. ZVĚTŠENÍ OMOČENÉHO OBVODU KORYTA 

Pokud nahradíme hladký betonový povrch např. kamenným záhozem, tak změna 

omočeného povrchu je několikanásobná. Aktivní povrch se zvětšuje také s vrstvou 

kameniva, neboť tvoří hlubší zónu propustného kameniva. Ekologický význam mají také 

prostory mezi kamenivem, kterým se zvyšuje míra oživení biologický materiálem. 
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2.4.2. ZVÝŠENÍ STABILITY KORYTA 

Princip spočívá ve snížení rychlosti proudění v korytě. Revitalizované koryto je totiž 

méně kapacitní a tím se zvyšuje jeho stabilita a je méně náročné na opevnění. Při 

revitalizacích je ale určitá míra nestability koryta žádoucí. Přispívá to k přirozenému 

vývoji koryta a jeho podélné a příčné členitosti. Největší rychlosti jsou v nejvrchnější 

vrstvě proudu. 

V obloucích se proudnice tvarují podle nárazového břehu a vzniká tak příčná složka 

proudění. Zatímco v hlubokém profilu koryta se příčné proudění soustřeďuje do 

rotujícího válce s velkou erozní silou působícího zejména v patě svahu, v mělkém 

revitalizovaném korytě je účinek této síly daleko nižší. 

Obr. 1: Vliv průtočného průřezu na stabilitu koryta [8] 

Malé a mělké koryto po revitalizaci nebrání rozlivu do nivy, tím pádem je méně 

namáháno vlivem proudění vody. 

2.4.3. PRODLOUŽENÍ DOBY DOBĚHU VODY DÉLKOU KORYTA 

Při revitalizačních zásazích je posuzována možnost nahrazení upravené přímé trasy 

koryta jeho rozvlněním. Tím se prodlouží doba doběhu vodní částice daným úsekem. 

Dobu doběhu také prodloužíme zdrsněním koryta nebo snížením podélného sklonu dna. 
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Doba doběhu je důležitý faktor pro samočistící schopnost vody. Jeho hodnotu se 

snažíme co nejvíce zvýšit oproti původnímu stavu. K porovnání slouží propočet 

z konzumpční křivky, kde porovnáváme změnu průtoku a rychlosti v příčném profilu 

před a po úpravě koryta. 

2.4.4. ZVÝŠENÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY 

Pokud navrhujeme revitalizační úpravu zahloubeného koryta, musíme počítat s tím, 

že po změlčení koryta se zvýší úroveň hladiny podzemní vody. Jedná se tedy o nápravu 

z minulosti, kdy právě cílené zahloubení koryta vedlo k poklesu hladiny podzemní vody 

a tím se odvodnily okolní nivní pozemky. Zvýšení hladiny dá za vznik novému nivnímu 

společenství a přispěje celkově k biodiverzitě území. 

2.4.5. TRANSFORMACE POVODŇOVÝCH VOD 

Závažnost povodňové vlny je dána jejím rychlým nástupem a kulminačním průtokem. 

Zkapacitnění koryta zabraňuje přirozenému rozlivu a tím se zrychluje průběh povodně 

a zvyšuje se objem povodně. 

Změlčení koryta a jeho zdrsnění podporuje přirozený rozliv do nivy a tím se snižují 

nároky na protipovodňová opatření níže po toku, např. v intravilánu. Přínosem 

revitalizací je umožnění přirozeného nivního rozlivu a zpomalení povodňové vlny daným 

úsekem.  

Obr. 2: Význam rozlivu při stabilitě koryta [8] 
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2.4.6. PODPORA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI A VZHLEDU NIVY 

Z biologického hlediska je významným faktorem členitost příčného profilu koryta. 

Napomáhá to k tvorbě řady úkrytů pro živočichy, míst s klidnou vodou atd. Střídání 

různých typů prostředí po délce zajišťují např. tůně a kamenité peřeje. Zejména pro ryby 

je důležitá rozmanitá hloubka proudu. Jako úkryty slouží různé břehové kapsy. Stabilitu 

břehu zajišťuje jeho malý sklon. Revitalizační koryto má více rozvinutou břehovou zónu. 

Celková revitalizace vodního toku a přilehlé nivy může sloužit jako regenerace 

skládek, rumišť, zemědělských ploch a hospodářských lesů. Tyto plochy mohou být 

nahrazeny funkčně i esteticky cenným prvky – vodní plochou, mokřadem, loukou. 

Vydařená revitalizace je z estetického hlediska společensky přívětivá, neboť 

odstraňuje dojem z nežádoucího umělého stavu před revitalizací. Je však důležité zmínit, 

že revitalizační dílo se po dokončení vyvíjí a dotváří časem. Zapojení vegetace a obrůstání 

trvá i několik let. 

2.4.7. PODPORA MIGRAČNÍ PROPUSTNOSTI KORYTA 

§6, odstavec (8) zákona 254/2001 Sb. o vodách říká: 

„Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí 

být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí 

vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku.“ 

V současné době se přistupuje k výstavbě rybích přechodů u některých významných 

příčných staveb dodatečně. Z hlediska revitalizací je snaha méně významné příčné stavby 

(tj. ztratily svůj účel), které ovlivňují vodní režim, eliminovat z důvodu zprůchodnění pro 

ryby a další živočichy. To vše v míře, která je v daném území přirozená. Je vyžadováno 

odborné posouzení rybí a další obsádky v toku a na základě toho vytvořit opatření 

v souladu se širším povodím. 

2.4.8. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO EFEKT SAMOČIŠTĚNÍ VODY 

Samočištěním rozumíme soubor biologických a mikrobiologických procesů, které 

přispívají ke zlepšování kvality vody v toku. V případě revitalizací drobných vodních toků 

může být přínosem tzv. dočišťování – využívání samočistících procesů v korytech pod 

zdroji znečištění, zpravidla čistíren odpadních vod. 

Intenzita samočištění je závislá na době kontaktu znečištěné vody s biologicky 

aktivním povrchem koryta. Prakticky lze toho dosáhnout zvětšením doby doběhu vody 

korytem a zvětšením jeho členitosti. Tím se také zvýší přestup kyslíku do vody. 
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2.5. MOŽNOSTI REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ 

2.5.1. ZÁKLADNÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY KORYT 

2.5.1.1 Kapacita koryta 

Technické úpravy toků si kladly za cíl zajistit velké průtočné kapacity. V intravilánu 

a blízkosti důležitých komunikací dosahovala kapacita koryta více než Q50, orná půda byla 

chráněna před dvacetiletou vodou Q20. Revitalizace jdou opačným směrem. Norma ČSN 

75 2101 uvádí za předpokladu možnosti zaplavování okolních pozemků návrhový průtok 

v rozsahu Q1d pro horské a podhorské toky. Pro toky pahorkatin a nížin je návrhový 

průtok Q30d až Q1. Tyto hodnoty odpovídají korytotvorným průtokům přírodních 

a přírodně blízkých koryt.  

V polních tratích a jiných intenzivně využívaných zemědělských plochách se spíše 

navrhuje kapacita koryta na jednoletý průtok Q1. V nivních lukách anebo tam, kde to 

situace dovolí větší rozlivy, je návrh blíže Q30d. [8].  

2.5.1.2 Trasa koryta, podélný profil 

Hlavními parametry revitalizačních koryt jsou šířka meandrového pásu, poloměr 

oblouků a délka přechodových úseků mezi jednotlivými oblouky. Empiricky bylo 

zjištěno, že geometrie meandrujících koryt, a tedy i přírodně blízkých, má tyto zákonitosti 

[8]: 

• šířka meandrového pásu je 10 až 14 násobek šířky koryta, 

• poloměr meandrových oblouků je 2 až 3 násobek šířky koryta, 

• vzdálenost mezi obloukem a následujícím brodem je 5 až 7 násobek šířky 

koryta. 

Meandrující koryta jsou často do 2 % podélného sklonu. Příliš velký sklon 

a nedostatečné zvlněný trasy má za následek nadměrné vymílání koryta. Revitalizační 

zásahy vykazují snahu o rozčlenění podélného profilu, protože technické úpravy svým 

jednotným sklonem přirozenému vývoji toku neodpovídají. [8]. 

Pro návrh trasy vycházíme přednostně z původního stavu vodního toku před 

technickou úpravou, a to z původních, historických mapových podkladů. Navrhovaná 

změna vedení trasy pak odpovídá původnímu přirozeně vzniklému stavu. V přírodě 

osvědčené zásady se promítají i do zásad návrhu směrového vedení koryta [9]: 

• protisměrné oblouky se přirozeně střídají, 

• přímé úseky mezi oblouky jsou nepřirozené, 
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• v přírodě samovolně vznikají kružnicové oblouky, 

• vnitřní úhel kružnicového oblouku může být i přes 300° 

• šířka koryta je v místě přechodu oblouků větší, ve vrcholech oblouků menší, 

• přirozená je tvorba náplavů, podpořit jejich vznik lze návrhem ostrovů v toku, 

• v okolí toku mohou vznikat tůně – počítat s jejich návrhem, 

• začlenění při návrhu odstavných meandrů. 

2.5.1.3 Příčný profil koryta 

Při revitalizacích se navrhují mnohem menší sklony svahů než u technických úprav 

koryt. Důvodem je snaha vytvořit přírodně blízké koryto, které je mělké a široké, které se 

přirovnává k miskovitému tvaru. Přírodní a stabilní koryta mají poměr hloubky k šířce 

koryta v rozmezí 1:5 až 1:10. Sklony svahů se navrhují v poměru 1:3 a mírnější. [8] 

Jednotný tvar koryta po délce je nežádoucí, protože je nepřirozený. Příčný profil se 

mění po délce. V oblasti brodového pásma (tj. mezi oblouky) a konvexních obloucích je 

koryto s plochými břehy, v konkávních obloucích je koryto se strmými břehy. Obecně je 

vhodné se pohybovat v rozmezí sklonů svahů v poměru 1:1,5 až 1:3. [9] 

Obr. 3: Shrnutí rozměrových charakteristik příčných profilů [8] 

2.6. FUNKCE VEGETAČNÍHO DOPROVODU 
Vegetační doprovod je součástí ekologicky vyvážené krajiny. Vegetační doprovod 

můžeme rozdělit na břehový porost (převážně keře) a doprovodný porost (většinou 
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stromy). Společně s travním porostem vytváří nepostradatelnou úlohu ve věci stability 

koryta a biologické udržitelnosti. Travní porost vysetý na břehu toku vytváří zpevnění 

půdního povrchu a v určité míře chrání břeh proti erozi. Zabraňuje se rozrušování břehů 

erozními rýhami, které jsou nepříznivé pro stabilitu koryta. 

Při návrhu nového vegetačního doprovodu volíme vhodnou břehovou vegetaci 

Porosty se zakládají na sponu, tzn. jsou umístěny vhodně tak, aby byl zajištěn správný 

vývoj kořenového systému a byl celkově zaručen dobrý vývoj sazenice. Cílená 

výsadba břehové vegetace je v eulitorálním pásmu nad hladinou průtoku Q150d. 

V případě zakládání nových břehových porostů dřevin je nutné pamatovat na to, aby 

později silné kořeny nezasahovaly do vodního koryta a nedocházelo k jeho zúžení, popř. 

včas výsadby zmlazovat nebo obměňovat. [12] 

Mezi hlavní funkce vegetačního doprovodu patří [12]: 

• zvýšení odolnosti břehů před účinkem proudící vody, vln, chodu ledů, 

• zajištění podmínek pro život v toku, 

• zlepšení samočistící schopnosti vody, 

• krajinotvorná funkce začlenění toku do krajiny a estetické působení, 

• omezení erozních smyvů do koryta, 

• rekreační, 

• omezení účinku větru, 

• produkční (produkce dřeva), 

• ochrana před zarůstáním, 

• zajištění vhodných podmínek pro zvěř. 
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3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

3.1. SPRÁVNÍ ORIENTACE 
• Název akce:    Návrh revitalizace části  

      Knínického potoka 

• Vodní tok IDVT    Knínický potok 10203182 

• Číslo hydrologického pořadí:  4-15-01-1460 

• Kilometráž zájmového úseku:  0,130 – 2,025 

• Katastrální území:   Veverské Knínice [781312] 

• Okres:     Brno – venkov 

Brno - město  

• Kraj:     Jihomoravský 

• Správce toku:    Povodí Moravy s. p. 

• Plocha povodí toku v km2:  5,79 

• Celková délka toku v km:   6,094 

Obr. 4: Situace zájmového území, M 1: 7 000 (zdroj: CUZK.cz)  
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Obr. 5: Zájmové území v 18. stol (zdroj: oldmaps.geolab.cz) 

3.2. PŘEHLED VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• Geodetické zaměření toku z roku 2014 [11] 

• Projektová dokumentace revitalizačních opatření na toku Veverka [10] 

• Projektová dokumentace revitalizačních opatření na Knínickém p. [11] 

• Listy vodohospodářské mapy 1:50 000  

• Terénní průzkum a fotodokumentace 

• Hydrologická data – ČHMÚ, pobočka Brno [11] 

• Podkladové online mapy ZM10 A ZM50 z ČUZK (www.geoportal.cuzk.cz) 

• Podkladové online mapy ČGS (www.geology.cz) 

• Mapa I. vojenského mapování (www.oldmaps.geolab.cz) 

• Mapy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (www.geoportal.uhul.cz) 

 

Mapové kompozice byly vytvořeny v softwaru ESRI GIS. 

Geodetické zaměření bylo zpracováno a návrh proveden v CIVIL 3D. 

Hydraulický model byl zpracován v programu HEC-RAS. 

Výkresová část byla zpracována v AutoCAD. 

Hydrotechnické výpočty byly zpracovány v programu HEC-RAS a MS Excel. 
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3.3. ÚDAJE O POVODÍ 
Vodní tok Veverka náleží z hlediska regionálního členění do povodí Moravy. 

Knínický potok pramení v katastrálním území Javůrek v nadmořské výšce 445 m. n. m. 

Protéká lesní tratí až do obce Veverské Knínice. Za obcí pokračuje zemědělsky 

využívaným územím, kříží komunikaci II/386. Ústí do toku Veverka v nadmořské výšce 

295 m. n. m. Knínický potok má celkem čtyři bezejmenné přítoky, nenachází se na něm 

žádná vodní nádrž. Má celkovou délku 6,094 km a plocha povodí činí 5,79 km2. Knínický 

potok náleží do povodí řeky Svratky. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. Bližší 

informace jsou popsány v dalších kapitolách průvodní zprávy. 

Obr. 6: Mapa povodí Knínického p., M 1: 20 000 (zdroj: cuzk.cz) 

3.4. GEODETICKÉ PODKLADY 
Podkladem pro návrh revitalizačního opatření na Knínickém potoce byly geodetické 

podklady zapůjčené od Povodí Moravy, s.p. a další přílohy. Součástí geodetických 

podkladů je: 

• situace, 

• podélný profil, 
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• příčné profily, 

3.5. GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Vzhledem k nedostupnosti dat geologického průzkumu v zájmovém území bylo 

použito inženýrsko-geologického posouzení pro účely revitalizačních zásahů na toku 

Veverka v lokalitě Nový dvůr. Jako požadavek pro vypracování bylo zvoleno posouzení 

vhodnosti umístění sedimentačních nádrží na toku Veverka v katastrálním území Brno-

Bystrc. 

Zájmová oblast náleží do následujících prvků geomorfologického dělení:  

•     Systém: Hercynský,  

•     Provincie: Česká vysočina,  

•     Subprovincie: Česko-moravská soustava,  

•     Oblast: Brněnská vrchovina,  

•     Celek: Boskovická brázda,  

•     Podcelek: Oslavanská brázda,  

•     Okrsek: Hvozdecká pahorkatina. 

Dle regionálního členění se zájmové území nachází v oblasti geomorfologické 

jednotky zvané Boskovická brázda. Východní část Boskovické brázdy je tvořena zejména 

pískovci a vápenci. Západní část tvoří slepence a pískovce, červenohnědé a šedé slínovce. 

Ve vodotečích jsou zastoupeny kvartérní fluviální sedimenty. Spraše jsou eolického 

původu a byly naváty převážně severozápadními větry. Vyskytují se na svazích s východní 

a jihovýchodní expozicí. [10] 
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Obr. 7: Mapa geologických poměrů, m 1: 20 000 (zdroj: geology.cz) 

Sondážními pracemi nad lokalitou Nový dvůr, které byly provedeny za účelem 

posouzení vhodnosti zeminy k výstavbě homogenní hráze, bylo pod svrchní vrstvou 

humózních hlín (o celkové mocnosti cca 0,2 m) zjištěno zastoupení eluviálních 

a fluviálně-deluviálních sedimentů s charakterem středně plastických jílů o mocnosti do 

2,1 m. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,5 m. [10] 

Obr. 8: Situace a popis sond v lokalitě Nový dvůr [10] 
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3.6. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
Zájmovou oblast můžeme dle hydrogeologické rajonizace zařadit do jižní části 

boskjovické brázdy (5222). Do hloubek okolo 100 m převládá puklinová pórovitost. 

Směrem do hloubky převládá průlinovo-puklinové prostředí a zmenšuje se propustnost 

permokarbonských hornin, až podíl puklinové pórovitosti vymizí. V boskovické brázdě 

jsou hydrogeologické poměry ovlivněny bývalou těžbou uhlí v rosicko-oslavanském 

revíru. [4] 

Obr. 9: Mapa hydrogeologických poměrů (zdroj: www.geology.cz) 

Dle provedeného inženýrsko-geologického posouzení byla hladina podzemní vody 

zastižena v hloubce 1,5 m o malé mocnosti. Vydatnost zdroje není velká a území není 

vhodné k jímání podzemní vody [10]. 

3.7. PEDOLOGICKÉ POMĚRY 
Ze širšího hlediska území patří do Brněnského bioregionu (1.24), kde se střídají 

zejména hnědozemně na spraších a kambizemě s fluvizeměmi na vyvýšeninách [1]. 

V povodí Knínického potoka se nacházejí především půdní typy a subtypy dle 

pedologické mapy níže. 
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Obr. 10: Mapa pedologických poměrů, M 1: 20 000 (zdroj: geology.cz) 

Hnědozemě 

Vyskytují se v okrajových částech nížin (200–450 m. n. m.). Půdotvorným substrátem 

je nejčastěji spraš nebo sprašová hlína. Svrchní část profilu je ochuzována o jílnaté častice 

a ty jsou vodou transportovány do nižší vrstvy. Orbou jsou tyto dvě vrstvy neustále 

promíchávány. Hnědozemě mají nižší obsah humusu než černozemě, přesto je složení 

humusu příznivé. Pěstují se na nich náročné plodiny. [3] 

Kambizemě 

Nejrozšířenější půdní typ u nás. Nejvíce se vyskytují v pahorkatinách na svazích, 

hřbetech apod. Vyvinuly se na všech skalních podložích (žuly, ruly, pískovce, břidlice, aj.). 

Vyznačují se procesem braunifikace – hnědnutí horizontu díky uvolňování železa 

a hliníku z krystalických mřížek minerálů. Obvykle mají malou mocnost půdního profilu, 

jsou mělké a skeletovité. Pěstují se na nich především brambory, dále potom žito, oves 

a len. Jsou velmi vhodné pro nové zakládání lesních porostů. [3] 
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Fluvizemě 

Vyskytují se po celém území ČR od nížin do hor podél vodních toků. Říká se jim nivní 

půdy. Půdotvorným substrátem jsou nivní uloženiny – říční sedimenty. Při půdotvorném 

procesu se sedimenty akumulují vlivem častých záplav. Vlivem sedimentace je půdní 

profil značně zvrstvený. Vyznačují se příznivým složením humusu a díky tomu jsou nivní 

půdy v širokých nivách nejproduktivnějšími půdami. [3] 

Luvizemě 

Luvizemě mají podobné rozšíření jako hnědozemě. Jsou málo propustné pro vodu, 

která se dočasně zadržuje na povrchu. Při orbě jemné prachové částice pronikají do 

svrchní vrstvy, která má tak špatnou půdní strukturu. Při zemědělském hospodaření jsou 

Luvizemě nejnáchylnější k vodní erozi. Obsah humusu je nízký, proto se musí vápnit 

a hnojit. Nejčastější plodinou je jetel, obiloviny a cukrová řepa. [3] 

3.8. KLIMATICKÉ POMĚRY 
Dle klimatického dělení Československa se zájmové území nachází v mírně teplé 

oblasti MT11. Podnebí se vyznačuje dlouhým létem, které je teplé a suché vlivem 

srážkového stínu Českomoravské vrchoviny. Přechodné období je krátké, jara a podzimy 

jsou mírné. Zima bývá normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Obr. 11: Mapa klimatických poměrů dle Quitta [17] 
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Tab. 1: Charakteristika oblasti dle Quitta (1971) 

Charakteristika oblasti MT11 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci v °C 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu v °C 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu v °C 7 - 8 

Počet dní se srážkami > 1 mm 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

 

Následující údaje byly převzaty z dlouhodobého měření ČHMÚ jako součást 

podkladů z Povodí Moravy, s.p., týkajících se revitalizačních opatření na toku Veverka. 

[10] 

Srážkové poměry:  

• Meteorologická stanice:     Veverská Bítýška 

• Nadmořská výška:     277 m n. m.  

• Průměrný srážkový úhrn:    559 mm 

• Srážky ve vegetačním období (IV - IX):   347 mm 

• Mimovegetační srážkový úhrn (X, XI, XII, I, II, III): 212 mm 

 



Návrh revitalizace části Knínického potoka  Bc. Adam Vyplel 

Diplomová práce  2019/2020 

27 

Obr. 12: Mapa srážkových úhrnů ČR [16] 

Tab. 2: Rozložení průměrných srážek do jednotlivých měsíců [11] 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Srážky [mm] 28 26 30 38 58 71 76 63 41 47 43 38 

Teplotní poměry: 

• Meteorologická stanice:      Brno-Pisárky 

• Nadmořská výška:      223 m n. m. 

• Průměrná roční teplota vzduchu:    8,4 °C 

• Průměrná roční teplota vzduchu ve vegetačním období: 14,8 °C 

Tab. 3: Rozložení teploty vzduchu do jednotlivých měsíců [11] 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Teploty [°C] -2,1 -0,7 3,6 8,5 13,8 16,7 18,4 17,4 13,8 8,6 3,5 -0,2 
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3.9. HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Hydrologické údaje toku Knínický p. byly doloženy měřením Českým 

hydrometeorologickým ústavem – pobočka Brno. Měrný profil se nachází přímo 

v zájmovém úseku toku, takže se data použila k hydrotechnickým výpočtům: 

• Vodní tok:       Knínický potok 

• Č. hydrolog. povodí:     4-15-01-1460 

• Měrný profil:       křížení se silnicí 

II/386, k. ú. Veverské Knínice 

• Plocha povodí:      5,79 km2 

• Dlouhodobá průměrná výška srážek v povodí: 565 mm 

• Dlouhodobý průměrný roční průtok Qa:  12 l·s-1 

• Třída přesnosti      III 

Tab. 4: Hodnoty m-denních průtoků [11] 

Dny 30 90 120 180 270 355 364 

Qm [l·s-1] 28 14 11 7,0 3,6 0,8 0,3 

Tab. 5:  Hodnoty N-letých průtoků [11] 

Roky 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m3·s-1] 1,0 1,9 3,6 5,3 7,6 11,5 15 

 

3.10. POŽADAVKY NA ODBĚRY 
V zájmovém území nejsou evidovány žádné odběry povrchových vod. 

3.11. ČISTOTA VODY 
Kromě zemědělské činnosti a vznikajícímu půdnímu smyvu je významným bodovým 

znečišťovatelem ČOV ve Veverských Knínicích. Základními parametry jsou [15]: 

• Počet EO      1268 

• Produkce OV [m3·d-1]:     150  

• Povolené množství vypouštěných vod [l·s-1]: 2,4 
 

Povolené množství vypouštěných vod je 2,4 l·s-1. ČOV ve Veverských Knínicích 

nalepšuje průtok a během roku jakost vody v potoce může kolísat. 
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3.12. ÚDAJE O ZEMĚDĚLSTVÍ 
V katastrálním území Veverské Knínice má největší zastoupení standardní orná 

půda (2) a to s 92,9 % z celkové plochy 558,99 ha LPIS. Nejčastějšími plodinami jsou 

obilniny a cukrová řepa.  

Krajinný ráz zájmového území je významně degradován zemědělskou činností. Oblast 

povodí Knínického potoka trpí erozními procesy, kdy dochází k půdním smyvům a spolu 

s nimi i ke kontaminaci chemikáliemi dalších toků. 

Zdrojem dat by Veřejný registr půdy Ministerstva zemědělství ČR. 

Tab. 6: Zastoupení kultur (zdroj: LPIS) 

Kultura Označení 
Rozloha Podíl plochy 

[ha] [%] 

standardní orná půda 2 519.46 92.9 

jiná trvalá kultura 5 1.34 0.2 

ovocný sad 6 9.04 1.6 

trvalý travní porost 7 7.60 1.4 

úhor 10 12.93 2.3 

trvalý travní porost (na 
orné půdě) 

11 8.62 1.5 

celkem 558.99 100.0 
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Obr. 13: Mapa land use, M 1: 20 000 (zdroj: LPIS) 

3.13. ÚDAJE O LESNICTVÍ 
Zájmové území spadá pod lesní oblast č. 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny 

s celkovou lesnatostí 31,3 %. V minulosti převládaly listnáče (buk, dub, osika, bříza, lípa), 

ale počátkem 19. století docházelo k výsadbám monokultur jehličnanů. Nyní je 

snaha zmírnit tyto dopady příměsemi listnáčů. [6] 

Tab. 7: Porovnání druhových skladeb v % [6] 

 BO JD MD SM 
Ostatní 

jehličnany 
DB BK 

Ostatní 

listnáče 

Současná 25,0 1,0 5,0 39,0 - 17,0 2,0 11,0 

Přirozená 1,6 8,8 - - - 34,0 48,0 7,0 

Cílová 15,0 0,9 3,12 36,3 - 25,0 6,7 12,3 
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V zájmovém území je registrovaná jedna skladební jednotka lesního typu 3S3 – svěží 

dubová bučina. Z krajinářského hlediska plocha plní funkci jako remízek.  

Tab. 8: Druhová skladba porostu v zájm. území v % (zdroj: geoportal.uhul.cz) 

Název porostu: Porost v poli 

Skladba lípa smrk modřín 

Současná 70 20 10 

 

3.14. ÚDAJE O PRŮMYSLU 
V dané lokalitě se žádný průmysl nenachází. 

3.15. MOŽNOSTI REKREAČNÍHO VYUŽITÍ 
V blízkosti zájmového území se nachází hrad Veveří a vodní nádrž Brno. 

3.16. SPLAVNOST TOKU 
Vodní tok nikdy nebyl využíván ke splavnění a do budoucna se s jeho splavněním 

nepočítá. 

3.17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z hlediska potenciální přirozené vegetace se zájmové území nachází v oblasti 

černýšové dubohabřiny. Ta byla plošně nejrozšířenějším společenstvem dubohabřin 

v České republice. Její porosty jsou v současné době plošně velmi omezené vlivem 

odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby. Postupné odlesňování 

datující se již od neolitu zasáhlo nejcitelněji rovinné polohy a mírné svahy. Negativní 

zásahy se projevovaly i v lesní pastvě, pařezinovém hospodářství a později ve výsadbě 

nevhodných monokultur. V rámci městských aglomerací jsou polohy této jednotky 

převážně zastavěny a jen z menší části využívány jako parky, pruhy rozptýlené zeleně či 

v okrajové zóně jako lesní porosty víceméně přirozeného složení, monokultury 

stanovištně nevhodných dřevin, zahrádkářské kolonie či sady. Velká část plochy je 

využívána zemědělsky, především jako obilná a cukrovková pole. [5] 

V rámci terénního průzkumu byl určen tento břehový porost: 

• rákos obecný (Phragmites australis), 

• kostřava červená (Festuca rubra), 

• svída krvavá (Cornus sanguinea), 
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• slivoň mirabelka (Prunus domestica syriaca), 

• brslen evropský (Euonymus europaeus). 

 

Stromová skladba se nachází v zájmovém úseku mezi komunikací II. třídy a ústím 

toku. Byl rozpoznán tento doprovodný porost: 

• topol černý (Populus nigra),  

• dub letní (Quercus robur),  

• dub zimní (Quercus petraea),  

• habr obecný (Carpinus betulus),  

• modřín opadavý (Larix decidua), 

• javor klen (Acer pseudoplatanus). 

 

Obr. 14: Alej topolů na pravém břehu toku (zdroj: vlastní) 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1. SPRÁVNÍ ORIENTACE 
• Název akce:    Návrh revitalizace části  

      Knínického potoka 

• Vodní tok IDVT    Knínický potok 10203182 

• Číslo hydrologického pořadí:  4-15-01-1460 

• Kilometráž zájmového úseku:  0,130 – 2,025 

• Katastrální území:   Veverské Knínice [781312] 

• Okres:     Brno – venkov 

Brno - město  

• Kraj:     Jihomoravský 

• Správce toku:    Povodí Moravy s. p. 

• Plocha povodí toku v km2:  5,79  

• Celková délka toku v km:   6,094 

4.2. ÚVODNÍ ČÁST 

4.2.1. ROZSAH ÚZEMÍ 

Knínický potok protéká obcí Veverské Knínice, ústí do vodního toku Veverka, 

upravená část má délku 2,8 km. Úprava byla dokončena v roce 1952. [11] 

Předmětem diplomové práce je návrh revitalizace části Knínického potoka v km 0,130 

až 2,025 (počítáno od ústí). Celková délka zájmového úseku tohoto projektu je 1895 m, 

který je vymezen v horní části betonovým mostem na hranici intravilánu. V dolní části je 

úprava ukončena vstupem toku do lesní trati. V tomto úseku úpravy toku spočívají ve 

změně trasy koryta a přiblížení k přirozenému stavu toku s návrhem revitalizačních 

prvků. 

Stávající vegetační doprovod bude zbaven od náletových křovin, divokých porostů.  

Zemina z polí je odnášena Knínickým potokem do toku Veverka, který ústí do VD 

Brno a způsobuje tím vznik nánosů v přehradní nádrži. Revitalizace by měla zajistit 

snížení odnosu splavenin do vodní nádrže.  

Část před zaústěním koryta Knínického potoka do vodního toku Veverka bude 

ponechána v současném stavu, protože se jedná o neupravený tok, který sousedí s lesními 

pozemky. Při stavebních pracích nebude nutno na tyto pozemky vstupovat, lesní porost 

nebude dotčen. 
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4.2.2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Pro účely diplomové práce je stanoveno staničení zájmového úseku na km 0,000 až 

1,895 (st. před revitalizací). Před samotným zpracováním návrhu revitalizace bylo 

provedeno několik terénních šetření včetně pořízení fotodokumentace.  

Knínický potok protéká zemědělsky využívanou krajinou. Uživatelé zemědělské půdy 

provádí orbu až na břehovou hranu, což neprospívá stabilitě koryta a není vytvořena 

bariéra proti eroznímu smyvu. Tímto správce povodí čelí problému zanášení blízké VD 

Brno splaveninami z těchto polí. 

Jedná se o technicky upravené koryto pro účel odvodnění okolních zemědělských 

pozemků. Tento účel v dnešní době již neplní. Koryto je velmi kapacitní, zahloubené 

a erodované s téměř svislými svahy. Je patrná boční eroze vlivem přirozeného proudění 

vody. Vzhledem k hloubce není možná přirozená renaturace a návrh počítá s revitalizací 

opuštěním stávající trasy a vytvoření trasy nové. 

Vegetační doprovod toku je tvořen především náletovými křovinami. Břehová hrana 

je zemědělsky využívána, proto zde není prostor k vývoji soustavné doprovodné vegetace. 

Součástí diplomové práce je i návrh vegetačního doprovodu. 

Obr. 15: Charakter okolní krajiny s absencí vegetačního doprovodu (zdroj: vlastní) 
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Obr. 16: Břehová nátrž v bezprostřední blízkosti zemědělské plochy (zdroj: vlastní) 

Obr. 17: Část koryta se svislými svahy (zdroj: vlastní) 

4.2.3. POPIS PŘÍČNÉHO PROFILU 

V celé délce je průměrný sklon svahů od 1:0,5 do 1:2. Svahy jsou narušeny boční erozí. 

Šířka ve dně je činí 0,6 – 1,0 m. Úsek od ústí, tj. km 0,000 – 0,130 prochází lesní tratí a jeho 

charakter nebyl technickou úpravou dotčen. Tento úsek se vyznačuje meandrováním 

toku s miskovitým profilem koryta se sklonem 1:2 v konkávě až 1:3 v konvexe. Tento úsek 

zůstane bez zásahu. Koryto je zde zanášeno splaveninami, které vznikají erozním smyvem 

z okolních polí. Viz příloha A.3.až A.7. Příčné řezy I-V. 
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Obr. 18: Ukázka přirozeného toku (km 0,000 – 0,130) bez úprav v minulosti (zdroj: vlastní) 

Obr. 19: Příliš zahloubené koryto s náletovými dřevinami v toku (zdroj: vlastní) 
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4.2.4. POPIS PODÉLNÉHO PROFILU 

V celé délce zájmového úseku je říční dno ve sklonu v rozmezí cca 1,4 – 1,6 %. Začátek 

úseku má kótu dna v ose 292,49 m n. m. V km 0,643 je tok křižován pozemní komunikací 

s propustkem DN2500. Dno propustku je vybetonováno a pro nejčetnější průtoky 

vytvořena kyneta. Konec úseku má kótu dna v ose 321,53 m n. m.  

Viz příloha A.2. Podélný profil stávajícího koryta. 

 

Obr. 20: Propustek v km 0,643 (zdroj: vlastní) 

4.3. CELKOVÝ POPIS NÁVRHU 

4.3.1. ÚČEL NÁVRHU 

• Revitalizace v minulosti nevhodně technicky upravených koryt vodních toků - 

Knínického potoka v km 0,130 – 2,025, kterou dojde k vytvoření podmínek pro 

obnovu biotopů potočního ekosystému. 

• Zásah mj. podpoří infiltraci do obnovené nivy a zvýší úroveň bezprostředně 

navazující hladiny podzemní vody, což by mělo vést k nápravě hydrických 

poměrů. 

• Navržená opatření (obnovení přirozené délky trasy, zmenšení průtočného profilu 

koryta) povedou k obnově přirozeného povodňování nivy dotčeného toku. 
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• Realizací stavby dojde k posílení přirozené stability koryta toků (větší průtoky se 

vylévají do nivy a koryto je vystavováno menším rychlostem proudění vody) 

a dojde k obnovení ekologických funkcí vodního toku a nivy. 

• Rozvolnění trasy přispěje k příznivějšímu splaveninovému režimu (přirozené 

ukládání sedimentu snížením rychlosti proudění) a sníží riziko zanášení v ústí 

toku. 

• Návrh vegetačního doprovodu přispívá ke stabilizaci koryta a jako funkční prvek 

při obnově samočistící schopnosti vody a tvorbě biokoridoru. 

• Předpoklad žádaného přetvoření koryta v rámci jeho přirozeného vývoje – nová 

trasa nebude stabilizována. 

4.3.2. NÁVRH NOVÉ TRASY 

V celém zájmovém úseku od km 0,130 – 2,025 je koryto upraveno. Je navržena nová 

trasa meandrujícího koryta toku s nízkou průtočnou kapacitou Q30d – Q1 s podélným 

sklonem nivelety dna okolo 1,5 %. Délka revitalizovaného koryta je nově 2298 m. Délka 

koryta před revitalizací byla 1895 m. Nová trasa je delší o 403 m. V rámci nové trasy je 

navrženo 47 převážně protisměrných oblouků. Stávající koryto je zasypáno. 

Viz příloha A.8. Situační výkres. 

Tab. 9: Tabulka úseků nové trasy podle staničení 

Číslo 
oblouku 

Počáteční 
staničení 

Koncové 
staničení Typ 

Délka Poloměr Číslo 
oblouku 

Počáteční 
staničení 

Koncové 
staničení Typ 

Délka Poloměr 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

 0,00 30,88 Přímá 30,9   1055,43 1056,45 Přímá 1,0  

1 30,88 67,51 Oblouk 36,6 31,6 26 1056,45 1125,13 Oblouk 68,7 49,5 

 67,51 67,59 Přímá 0,1   1125,13 1135,95 Přímá 10,8  

2 67,59 113,67 Oblouk 46,1 38,1 27 1135,95 1164,54 Oblouk 28,6 18,2 

 113,67 141,56 Přímá 27,9   1164,54 1169,17 Přímá 4,6  

3 141,56 157,95 Oblouk 16,4 12,8 28 1169,17 1203,79 Oblouk 34,6 20,0 

 157,95 174,17 Přímá 16,2   1203,79 1225,34 Přímá 21,6  

4 174,17 193,99 Oblouk 19,8 8,7 29 1225,34 1246,85 Oblouk 21,5 17,1 

 193,99 201,50 Přímá 7,5   1246,85 1299,70 Přímá 52,9  

5 201,50 215,43 Oblouk 13,9 7,0 30 1299,70 1327,67 Oblouk 28,0 20,0 

 215,43 226,90 Přímá 11,5   1327,67 1368,89 Přímá 41,2  

6 226,90 248,76 Oblouk 21,9 16,1 31 1368,89 1393,80 Oblouk 24,9 11,2 

 248,76 259,30 Přímá 10,6   1393,80 1396,21 Přímá 2,4  

7 259,30 271,48 Oblouk 12,2 6,4 32 1396,21 1435,74 Oblouk 39,5 20,0 

 271,48 294,27 Přímá 22,8   1435,74 1443,85 Přímá 8,1  

8 294,27 318,07 Oblouk 23,8 10,0 33 1443,85 1481,95 Oblouk 38,1 29,7 

 318,07 324,25 Přímá 6,2   1481,95 1485,83 Přímá 3,9  

9 324,25 345,66 Oblouk 21,4 9,7 34 1485,83 1528,95 Oblouk 43,1 20,0 

 345,66 351,16 Přímá 5,5   1528,95 1538,17 Přímá 9,2  
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10 351,16 372,46 Oblouk 21,3 8,9 35 1538,17 1589,59 Oblouk 51,4 20,0 

 372,46 380,14 Přímá 7,7   1589,59 1624,30 Přímá 34,7  

11 380,14 412,21 Oblouk 32,1 12,1 36 1624,30 1660,18 Oblouk 35,9 20,0 

 412,21 430,17 Přímá 18,0   1660,18 1687,98 Přímá 27,8  

12 430,17 458,86 Oblouk 28,7 14,0 37 1687,98 1726,91 Oblouk 38,9 20,0 

 458,86 470,72 Přímá 11,9   1726,91 1732,08 Přímá 5,2  

13 470,72 493,42 Oblouk 22,7 11,2 38 1732,08 1770,20 Oblouk 38,1 20,0 

 493,42 494,14 Přímá 0,7   1770,20 1794,57 Přímá 24,4  

14 494,14 523,16 Oblouk 29,0 15,9 39 1794,57 1846,17 Oblouk 51,6 81,7 

 523,16 548,26 Přímá 25,1   1846,17 1883,34 Přímá 37,2  

15 548,26 567,68 Oblouk 19,4 11,7 40 1883,34 1933,41 Oblouk 50,1 93,4 

 567,68 575,25 Přímá 7,6   1933,41 1939,71 Přímá 6,3  

16 575,25 621,46 Oblouk 46,2 23,8 41 1939,71 1979,69 Oblouk 40,0 40,4 

 621,46 627,75 Přímá 6,3   1979,69 1990,10 Přímá 10,4  

17 627,75 651,66 Oblouk 23,9 13,6 42 1990,10 2028,23 Oblouk 38,1 20,0 

 651,66 657,62 Přímá 6,0   2028,23 2028,54 Přímá 0,3  

18 657,62 678,66 Oblouk 21,0 10,9 43 2028,54 2064,85 Oblouk 36,3 20,0 

 678,66 715,19 Přímá 36,5   2064,85 2096,58 Přímá 31,7  

19 715,19 737,58 Oblouk 22,4 12,2 44 2096,58 2165,86 Oblouk 69,3 47,3 

 737,58 753,23 Přímá 15,7   2165,86 2171,91 Přímá 6,1  

20 753,23 777,35 Oblouk 24,1 35,6 45 2171,91 2200,15 Oblouk 28,2 17,8 

 777,35 836,81 Přímá 59,4   2200,15 2218,77 Přímá 18,6  

21 836,81 848,76 Oblouk 12,0 20,0 46 2218,77 2248,54 Oblouk 29,8 19,9 

 848,76 852,91 Přímá 4,2   2248,54 2253,27 Přímá 4,7  

22 852,91 897,37 Oblouk 44,5 28,4 47 2253,27 2267,78 Oblouk 14,5 21,1 

 897,37 903,63 Přímá 6,3   2267,78 2297,97 Přímá 30,2  

23 903,63 952,41 Oblouk 48,8 28,4       

 952,41 959,11 Přímá 6,7        

24 959,11 1021,16 Oblouk 62,1 53,0       

 1021,16 1030,97 Přímá 9,8        

25 1030,97 1055,43 Oblouk 24,5 18,3       

4.3.3. NÁVRH PŘÍČNÉHO PROFILU 

Vzhledem k malým návrhovým průtokům Q30d – Q1 je přistoupeno k návrhu soustavné 

úpravy – nahrazení zcela novým korytem toku. Výpočtem bylo stanoveno, že hloubka 

koryta pro Q1 je 0,58 m, což je výrazně méně než stávající koryto s hloubkou místy až 

2 m.  

V přímém úseku je šířka dna 0,6 m a hloubka vody 0,5 m. V této výšce má levý i pravý 

svah koryta sklon 1:2 z důvodu cílené absence další stabilizace. Při hloubce koryta vyšší 

než 0,5 m je koryto zavázáno do okolního terénu se svahy 1:5 ve směru do koryta toku. 

Jedná se o nahrazení stávající trasy koryta zcela novu trasou koryta - soustavnou 

úpravu koryta. Koryto toku je ponecháno bez opevnění a stabilizace. Návrh počítá se 

samovolným přirozeným vývojem dna a břehů koryta toku. Povrch dna bude vhodně 

rozčleněn uložením kamenů. 
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Viz přílohy A.10. Pracovní řezy, A.11. Vzorový příčný řez, B.1. Stanovení kapacity 

nového koryta. 

4.3.4. NÁVRH PODÉLNÉHO PROFILU 

Návrh nivelety dna vychází z výškových poměrů stávající trasy toku. Začátek úseku 

má kótu nivelety 292,49 m n. m. Konec úseku má kótu nivelety 321,53 m n. m. 

V km 0,035; v km 0,052; v km 1,885 (st. po revitalizaci), jsou navrženy tři balvanité 

skluzy. K návrhu těchto skluzů bylo přistoupeno, aby nová trasa nebyla příliš zahloubena 

a zároveň bylo umožněno napojení na navazující úsek toku. Snížení podélného sklonu 

přispívá ke stabilitě koryta. 

Zájmový úsek toku byl rozdělen na tři dílčí úseky označeny jako I, II a III. Liší se 

podélným sklonem nivelety dna nového koryta. Úsek I a II dělí stávající propustek, 

úsek III je vymezen navrženým balvanitým skluzem v km 1,885 (st. po revitalizaci). 

Úsek I má sklon 1,0 %. 

Úsek II má sklon 1,3 %. 

Úsek III má sklon 1,0 %. 

Sklonové poměry v příloze A.9. Podélný profil nového koryta. 

4.3.5. NÁVRH OBJEKTŮ NA TOKU 

V souvislosti s úpravou nivelety dna je z hlediska výškových poměrů příliš 

zahloubeného stávajícího koryta potřeba dostat se na vyšší úroveň dna. Tomu mají 

pomoci navržené balvanité skluzy v km 0,035; v km 0,052; v km 1,885.  

Sklon skluzové plochy je 1:8, délka cca 8 m a výška 1 m. Kamenivo tvořící skluzovou 

plochu je o rozměrech 100-300 mm, mezery mezi kameny jsou vyklínovány a zavibrovány 

do podloží. Podloží skluzu je tvořeno jílovou nepropustnou vrstvou o tloušťce min. 

200 mm, která zabrání filtračním deformacím. Kamenivo použité pro stavbu jsou získané 

z terénních úprav a z okolí. Břehy jsou ve sklonu 1:2. Po napojení na původní terén bylo 

provedeno ohumusování a osetí travní směsí.  

Začátek a konec skluzové plochy je opatřen kamennou patkou pro lepší stabilizaci. 

Velikost kameniva je 100-300 mm. Hloubka založení je 0,6 m. Na přítoku je kamenná 

patka chráněna kamenným záhozem frakce 32-63 mm. Délka je min. 1 m a tloušťka 

200 mm. 

Stávající propustek bude ponechán beze změn, stejně tak koryto bezprostředně před 

a za propustkem. 
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Výpočty kapacity přelivu jsou v příloze B.2. Hydrotechnické výpočty balvanitého 

skluzu. 

Řez balvanitým skluzem viz příloha A.12. Vzorový řez balvanitého skluzu. 

4.3.6. NÁVRH VEGETAČNÍHO DOPROVODU 

Návrh nové trasy Knínického potoka počítá s minimalizací zásahů do stávajícího 

porostu. Během osobní prohlídky zájmového terénu bylo zjištěno, že se zde nenacházejí 

významné skupiny vegetačního doprovodu nebo zde zcela chybí. Proto nebylo přistopeno 

ke komplexnímu hodnocení vegetačního doprovodu. 

Stávající topolová alej v km 0,00 až 0,0,643 bude zachována. Stávající porost, který 

koliduje s novým vedením trasy, je navržen ke kácení.  

Nový vegetační doprovod bude složen z dřevin vybraných dle kritérií podle tab. 10. 

Břehy balvanitých skluzů budou opatřeny rychle rostoucími keřovými vrbami, které 

zajišťují rychlé zapojení a brzkou stabilitu. Musejí se častěji seřezávat.  

Pro prostorové uspořádání veg. doprovodu viz příloha A.13. Návrh vegetačního 

doprovodu 

Tab. 10: Výběrová kritéria doprovodného porostu [12] 

Název česky Název latinsky A D B N E VZ D5 K S M 

Bez černý Sambucus nigra A A A A A 10 A A A A 

Brslen evropský Euonymus europaeus A A A N A 7 A A A A 

Habr obecný Carpinus betulus A A N A N 25 A N A A 

Jasan ztepilý Fraxinus excelsior A A A A N 40 A N A A 

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia A A N A A 20 A N A A 

Jilm habrolistý Ulmus minor A A A A A 35 A N A A 

Olše lepkavá Alnus glutinosa A A A A A 35 A N A A 

Svída krvavá Cornus sanguinea A A A A A 7 A A N A 

Vrba bílá Salix alba A A A A A 30 A N A A 

Vrba popelavá Salix cinerea A A A A A 4 A A N A 

Vrba poříční Salix fluviatilis N A A A A 5 A A N A 

Legenda: A autochtonní dřevina 

  D dřevina vhodná jako doprovodný porost 

  B dřevina vhodná jako břehový porost 

  N dřevina odolná nemocem 

  E dřevina odolná emisím 

  VZ vzrůst dřeviny [m] 

  D5 Dřevina roste do 500 m n. m. 

  K roste jako keř 

  S roste jako strom 

  M mrazuvzdorná dřevina 

A = ANO, vhodná 

N = NE, méně vhodná či nevhodná 
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4.3.7. TRAVNÍ POROST 

V sublitorálním pásmu břehového porostu zejména sedimentační nádrže budou 

vysazeny doplňkové rostliny zóny rákosin – puškvorec obecný a rákos obecný. Tyto 

druhy prosperují v částečně nebo trvale zatopeném prostředí. 

Pro zvýšení protierozního účinku (dle Kutílka) bude použita směs travního semene: 

• lipnice luční,  

• kostřava červená,  

• jílek vytrvalý. 
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5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

5.1. STANOVENÍ DRSNOSTI 
Drsnost stávajícího koryta a navrženého koryta je totožná. Drsnosti byly určeny na 

základě šetření v terénu a porovnáno s tabulkami dle Výbory [13]. 

 

nd = 0.03 drsnost dna 

ns = 0.05 drsnost svahu 

5.2. BALVANITÝ SKLUZ 
V zájmovém území se nachází tři balvanité skluzy o stejných návrhových parametrech 

pro překonání rozdílu nivelety dna, jak bylo popsáno v kap. 4.3.5.  

Pro ověření stability skluzové plochy byl použit program MS Excel. Parametry říčního 

koryta byly převzaty   z návrhových příčných profilů nové trasy.  

 

Základní parametry: 

• Návrhový průtok Q1 = 1,0 m3.s-1, 

• Průměr kameniva D = 0,1 m, 

• Drsnost na skluzu n = 0,1 

• Výška skluzu: v = 1,0 m 

• Délka skluzu: L = 7,83 m 

• Sklon skluzové plochy: m = 1:8 

• Šířka přelivné hrany: b1 = 0,6 m 

• Hloubka horní vody při Q1: hh = 0,58 m 

• Sklon břehů: m´= 1:2 

Viz příloha A.12. Vzorový řez balvanitého skluzu. 

Stanovení kapacity přepadu na skluzu 

Výpočet platí pro všechny tři navržené balvanité skluzy. 

� = �1+�2         (4.2.1) 

� = �.�.�.�.�1.�0
3/2 + �´. 	
 . �´. �´. �0

5/2     (4.2.2) 

 

kde: 

�, �´= 1 - součinitel zatopení 

� = 1,75 - součinitel přepadu nad vodorovnou částí přepadu 
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�´= 1,68 - součinitel přepadu nad skloněnými bočními plochami 

� = 1 - součinitel bočního zúžení pro lichoběžník 

� = 1 - součinitel půdorysného uspořádání koruny přelivu vzhledem k toku 

 �� = ℎ + α��

2�  

 

Kapacita skluzu je 1,2 m3.s-1 a je pro Q1 dostatečná. 

Výpočty kapacity přelivu jsou v příloze B.2. Hydrotechnické výpočty balvanitého 

skluzu. 

Stanovení vymílací rychlosti 

Návrhový sklon skluzů je 1:8. Větší sklony skluzu jsou nevhodné z hlediska utlumení 

kinetické energie a stability kameniva. K ověření stability skluzové plochy je 

potřeba stanovit vymílací rychlost. Skluz je stabilní, pokud platí:  

  

vs < vvs,          (4.2.3)  

  

kde: vs - střední profilová rychlost na skluzu [m.s  -1]  

vvs - vymílací rychlost na skluzu [m.s  -1]  

  

vvs = 6,8∙D1/3
∙h1/6

∙Cs1/2,        (4.2.4)  

  

kde: D - rozměr kameniva [m]    

h - hloubka vody na skluzu [m]      

Cs - součinitel vlivu sklonu skluzu na stabilitu kamene [  -]  

  

Pro skluz ve sklonu 1:  8 je hodnota Cs   = 0,8562. Velikost kameniva je 0,1 m, což je min. 

rozměr dle výkresové dokumentace.  

Podle výpočtu skluzy vyhoví podmínce   a skluzová plocha je stabilní:      

  

vs < vvs 

2,32 < 2,67 [m.s-1] 

VYHOVUJE  

 

Výpočty vymílací rychlosti jsou v příloze B.2. Hydrotechnické výpočty balvanitého 

skluzu. 
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5.3. VÝPOČET V PROGRAMU HEC-RAS 
Pro výpočet kapacity koryta toku Veverka v zájmovém území bylo využito volně 

stažitelného programu HEC–RAS verze 5.0.7. Výsledkem především výpočet výšky 

hladiny v 1D ustáleném proudění. 

Součástí výpočtů je posouzení kapacity stávajícího koryta a následně porovnání 

s návrhovým stavem. 

5.3.1. METODA VÝPOČTU 

Pro výpočet kapacity koryta v programu HEC–RAS v jednotlivých profilech je použit 

1D model ustáleného nerovnoměrného proudění, kde se uplatňuje tzv. metoda po 

úsecích. V tomto případě je horní okrajová podmínka dána hodnotou průtoku Q1. Dolní 

okrajová podmínka je dána známým příčným profilem a jeho podélným sklonem. 

Metoda po úsecích spočívá v rozdělení řešeného úseku koryta na úseky, které od sebe 

dělí jednotlivé průtočné profily. Využívá se v případě změny rychlosti a průtočné plochy 

po délce toku v daných profilech, s konstantním průtokem. Rychlost a průtočná 

plocha se po délce toku mění vlivem změny drsnosti břehů i dna a sklonu dna koryta i 

změnami samotných příčných profilů. 

Na úsecích, které jsou vymezeny jednotlivými profily, dochází ke ztrátám energie 

vlivem místních ztrát a ztrát třením. Ztráty třením vznikají třením o stěny profilu 

a vzájemně mezi jednotlivými proudovými vlákny, místní ztráty vznikají následkem 

změny průtočného profilu. 

Při bystřinném proudění výpočet postupuje po proudu a při říčním proudění proti 

proudu. 
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Obr. 21: Směr výpočtu při řešení nerovnoměrného proudění [14] 

Obr. 22: Schéma pro výpočet nerovnoměrného proudění [14] 

Bernoulliho rovnici pro daný úsek lze napsat: 

 

��� ∙ ∆�� + ℎ� + ����

� =  ℎ�!" + ���#$
�

� + ℎ%�,     (4.3.1) 

 

kde: ioj  průměrný podélný sklon koryta v úseku mezi profily [-] 

  ΔLj  délka úseku [m] 

  hi; hi+1  hloubka vody v profilu [m] 

  α  Coriolisovo číslo [-] 

  vi; vi+1  průtočná rychlost [m.s-1] 

  hzi  ztrátová výška mechanické energie v daném úseku [m] 

 

ℎ%� = ℎ&� + ℎ'� ,         (4.3.2) 

 

kde: htj  ztráty třením po délce [m] 
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ℎ&� = �(� ∙ ∆��,         (4.3.3) 

kde: ipj  průměrný sklon čáry energie [-] 

  hmj  místní ztráty [m] 

 

ℎ'� = ) *���#$�+����

� *,        (4.3.4) 

 

kde: ξ  součinitel místní ztráty 

 

Sklon čáry energie vyjádříme z Chezyho rovnice: 

 

�(� = ,�

-./
� 0./

� 1./
,         (4.3.5) 

 

kde: Q  průtok daným úsekem [m3.s-1] 

Spj průměrná hodnota průtočné plochy mezi sousedními 

profily [m2] 

Cpj průměrná hodnota Chezyho rychlostního součinitele mezi 

sousedními profily [m0,5.s-1] 

Rpj průměrná hodnota hydraulického poloměru mezi 

sousedními profily [m] 

 

2(� = -�!-�#$
� ,        (4.3.6) 

 

3(� = 0�!0�#$
� ,        (4.3.7) 

 

4(� = 1�!1�#$
� ,        (4.3.8) 

 

Hydraulický poloměr je definován jako: 

 

4 = -
5,           (4.3.9) 

 

kde: A   průměrná plocha profilu [m2] 

O   omočený obvod [m] 
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Chezyho rychlostní součinitel se vypočítá podle vztahu Manninga: 

 

3 = "
6 ∙ 4" 78 ,         (4.3.10) 

 

kde: n součinitel drsnosti koryta [-] 

Při výpočtu průběhu hladiny se řešený úsek rozdělí na jednotlivé úseky o délkách ΔLj. 

Úseky jsou definovány průměrným příčným profilem, který se určí z hodnot Si, vi 

v horním profilu a Si+1, vi+1 v dolním profilu. Průměrný sklon dna je ioj a ztrátová výška 

je hzj. 

5.3.2. STÁVAJÍCÍ STAV 

Pro model geometrie bylo využito zaměření toku od Povodí Moravy, s.p. 

a hydrologická data od ČHMÚ. Do modelu bylo zahrnuto všech 63 příčných profilů 

z tohoto zaměření. Z digitálního modelu terénu v Civil 3D bylo vytvořeno nových 

44 příčných profilů, viz příloha A.3. až A.7. Příčné řezy I-V. 

 

Drsnost koryta byla určena zvláště pro dno a pro svahy, viz kap. 5.1. Pro posouzení 

kapacity koryta byl zvolen průtok Q100 = 15 m3.s-1. Hydrologická data N–letých průtoků 

jsou uvedeny v tabulce č. 5.  

Obr. 23: Podélný profil stávajícího stavu v RAS 
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Obr. 24: Profil PR 4 v RAS 

Výpočtem v programu HEC-RAS bylo zjištěno, že stávající koryto je velmi kapacitní, 

což je pro revitalizační zásahy nevhodné. K vybřežení dojde až při průtoku 

Q100 = 15 m3.s-1. 

Tab. 11: Výstupní data pro stávající stav při Q100 
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Vy
bř

ež
en

í 

[-] [m n. m.] [m n. m.] [m/m] [m n. m.]  [m2] [m n. m.] [m n. m.] 

PR 1 290.82 292.07 0.015 1.98 7.59 292.21 292.07 NE 

PR 2 290.90 292.59 0.015 1.93 9.12 292.52 292.48 ANO 

PR 3 291.15 292.78 0.009 1.67 10.58 292.50 292.72 ANO 

PR 4 291.29 292.97 0.021 1.87 8.04 292.98 293.05 NE 

PR 5 291.28 293.15 0.017 2.20 8.10 292.94 293.11 ANO 

PR 6 291.52 293.48 0.006 1.30 13.65 293.18 293.49 ANO 

PR 7 291.70 293.58 0.016 2.29 7.56 293.28 293.52 ANO 

PR 8 292.04 294.08 0.008 1.63 10.53 293.91 294.01 ANO 

PR 9 292.45 294.33 0.020 2.50 6.48 294.21 294.27 ANO 

PR 10 293.15 295.02 0.012 2.04 8.14 294.72 295.13 ANO 

PR 11 293.59 295.36 0.012 2.14 8.01 295.10 295.21 ANO 

PR 12 294.36 296.12 0.016 2.03 8.75 295.91 295.99 ANO 

PR 13 294.96 296.75 0.019 2.71 6.17 296.24 296.25 ANO 

PR 14 295.82 297.72 0.015 2.28 7.18 297.53 297.28 ANO 

PR 15 296.79 298.56 0.015 2.24 8.50 298.27 298.26 ANO 

PR 16 297.41 299.25 0.015 2.18 9.22 299.02 298.86 ANO 

PR 17 298.13 299.88 0.012 1.89 10.70 300.27 299.59 NE 

PR 18 298.92 300.66 0.013 1.97 10.33 300.56 300.31 ANO 
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PR 19 299.58 301.32 0.016 2.02 9.58 301.19 300.98 ANO 

PR 20 300.30 302.09 0.018 2.02 7.44 301.88 301.86 ANO 

PR 21 301.08 302.90 0.016 2.26 6.64 302.52 302.56 ANO 

PR 22 301.78 303.46 0.006 1.60 12.93 302.96 303.12 ANO 

PR 23 302.37 303.93 0.026 2.86 5.24 303.62 303.56 ANO 

PR 24 302.60 304.50 0.002 1.14 16.60 304.18 304.22 ANO 

Propustek NE 

PR 25 302.90 304.92 0.003 1.16 12.89 306.67 306.30 NE 

PR 26 302.93 304.92 0.004 1.29 11.68 305.60 304.82 NE 

PR 27 303.38 305.17 0.028 2.77 5.41 305.27 305.19 NE 

PR 28 303.62 305.65 0.006 1.40 14.57 305.53 305.16 ANO 

PR 29 303.99 305.85 0.010 1.76 10.01 305.96 305.40 NE 

PR 30 304.77 306.45 0.015 2.11 8.06 306.65 306.04 NE 

PR 31 305.29 307.16 0.012 1.86 8.15 307.32 307.07 NE 

PR 32 305.55 307.74 0.011 1.89 7.95 307.99 308.53 NE 

PR 33 306.60 308.27 0.021 2.31 6.50 308.22 309.01 ANO 

PR 34 307.26 309.10 0.014 2.39 6.64 309.07 308.88 ANO 

PR 35 308.00 309.87 0.015 2.34 7.24 309.94 309.50 NE 

PR 36 308.87 310.62 0.017 2.49 6.03 310.43 310.10 ANO 

PR 37 309.62 311.43 0.015 2.31 6.50 311.45 310.84 NE 

PR 38 310.40 312.05 0.004 1.18 19.76 311.86 311.50 ANO 

PR 39 311.16 312.74 0.027 2.91 5.16 312.63 312.45 ANO 

PR 40 311.74 313.66 0.010 1.95 7.70 313.39 313.11 ANO 

PR 41 312.63 314.30 0.022 2.42 6.20 314.43 314.08 NE 

PR 42 313.34 315.15 0.015 2.27 6.62 315.55 315.12 NE 

PR 43 314.45 316.13 0.032 2.37 6.34 316.36 316.19 NE 

PR 44 315.29 317.13 0.012 1.50 10.48 317.11 317.11 ANO 

PR 45 315.99 317.76 0.018 2.46 6.22 317.82 317.71 NE 

PR 46 316.70 318.59 0.012 1.67 9.90 318.74 318.55 NE 

PR 47 317.51 319.32 0.015 2.31 7.74 319.57 319.04 NE 

PR 48 318.33 320.13 0.019 2.38 6.35 320.10 320.08 ANO 

PR 49 319.25 321.01 0.002 0.90 21.16 320.78 321.38 ANO 

PR 50 320.02 321.49 0.028 2.72 5.51 321.31 321.75 ANO 

PR 51 320.48 322.07 0.002 0.74 22.45 321.53 322.42 ANO 

PR 52 320.85 322.40 0.002 0.76 21.06 321.97 322.73 ANO 

PR 53 321.37 322.70 0.028 2.55 5.93 322.45 322.29 ANO 

PR 54 321.70 323.15 0.020 3.22 4.92 322.37 322.37 ANO 

PR 55 322.01 323.76 0.001 0.52 32.41 322.82 323.05 ANO 

PR 56 322.25 323.76 0.005 1.40 13.43 323.56 323.83 ANO 

PR 57 322.58 324.08 0.019 3.10 5.54 323.03 323.03 ANO 

PR 58 323.06 324.90 0.011 2.27 6.60 324.45 324.20 ANO 

PR 59 323.46 325.28 0.012 2.31 6.49 325.02 324.94 ANO 

PR 60 323.83 325.78 0.013 2.17 6.90 326.10 325.38 NE 

PR 61 324.34 326.05 0.028 2.91 5.15 327.22 326.84 NE 
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PR 62 324.62 326.53 0.019 2.72 5.51 327.37 327.17 NE 

PR 63 325.33 326.95 0.022 3.06 5.14 326.50 326.79 ANO 

 

5.3.3. NÁVRHOVÝ STAV 

Návrh nové trasy byl proveden v Civil 3D v modelu stávajícího terénu. Do digitálního 

modelu terénu byly vyneseny příčné profily nové trasy a společně s nově navrženou 

niveletou dna byla data exportována do programu HEC-RAS.  

Návrhovým průtokem je Q1 = 1,0 m3.s-1. S většími průtoky se nepočítá, protože je 

žádoucí, aby se v případě víceletých průtoku podpořil přirozený rozliv do potoční nivy. 

Drsnosti dna a svahů byly zvoleny stejně jako u výpočtu stávajícího stavu dle kap. 4.1. 

Tři navržené balvanité skluzy mají drsnost 0,1. Výpočet kapacity balvanitého skluzu 

v příloze B.2. Hydrotechnické výpočty balvanitého skluzu. 

Ověření výpočtu bylo provedeno pro dílčí úseky I. – III. také v Excelu, viz příloha 

B.1. Stanovení kapacity nového koryta. 

Tab. 12: Výstupní data pro návrh při Q1 

Pr
of

il 

K
ót

a 
dn

a 

K
ót

a 
hl

ad
in

y 

Sk
lo

n 
čá

ry
 

en
er

gi
e 

R
yc

hl
os

t 
pr

ou
dě

ní
 

Pl
oc

ha
 

K
ót

a 
pr

av
ý 

bř
eh

 

K
ót

a 
le

vý
 

bř
eh

 

Vy
bř

ež
en

í 

[-] [m n. m.] [m n. m.] [m/m] [m n. m.]  [m2] [m n. m.] [m n. m.] 

PR 1 292.41 292.98 0.010 1.00 1.00 292.99 292.99 NE 

PR 2 295.36 295.78 0.036 1.63 0.61 295.94 295.94 NE 

PR 3 296.37 296.99 0.005 0.78 1.57 296.99 296.99 NE 

PR 4 297.38 297.87 0.020 1.31 0.76 297.96 297.96 NE 

PR 5 298.40 298.95 0.006 0.84 1.19 298.98 298.95 NE 

PR 6 299.41 299.91 0.018 1.25 0.80 299.99 299.99 NE 

PR 7 300.42 301.03 0.007 0.90 1.12 301.03 301.03 NE 

PR 8 301.43 301.94 0.012 1.09 0.95 301.95 302.01 NE 

PR 9 302.43 302.72 0.005 0.76 1.32 302.92 302.95 NE 

Propustek NE 

PR 10 303.68 304.10 0.036 1.63 0.61 304.26 304.26 NE 

PR 11 304.95 305.56 0.007 0.89 1.12 305.56 305.56 NE 

PR 12 306.22 306.66 0.021 1.31 0.78 306.66 306.80 NE 

PR 13 307.48 308.05 0.009 0.96 1.04 308.06 308.06 NE 

PR 14 308.75 309.26 0.017 1.21 0.82 309.33 309.33 NE 

PR 15 310.01 310.57 0.010 1.00 1.14 310.59 310.59 NE 

PR 16 311.28 311.80 0.015 1.18 0.85 311.86 311.86 NE 

PR 17 312.54 313.10 0.011 1.03 0.97 313.12 313.12 NE 

PR 18 313.81 314.30 0.013 1.05 0.95 314.39 314.40 NE 

PR 19 315.07 315.61 0.013 1.10 0.91 315.65 315.65 NE 
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PR 20 317.21 317.61 0.036 1.57 0.64 317.79 317.79 NE 

PR 21 318.28 318.91 0.006 0.85 1.20 318.91 318.91 NE 

PR 22 319.34 319.84 0.018 1.25 0.80 319.92 319.92 NE 

PR 23 320.40 321.00 0.008 0.92 1.09 321.00 321.00 NE 

PR 24 321.45 321.98 0.014 1.13 0.88 322.03 322.03 NE 

 

Kóta hladiny nepřekročí kótu levého a pravého břehu. Koryto tedy bezpečně převede 

průtok Q1 a je dostatečně kapacitní. 

Návrhové parametry koryta jsou zpracovány v příloze A.10. Pracovní řezy, kde jsou 

vybrány 4 řezy (z každého dílčího úseku jeden), a A.11. Vzorový příčný řez. 

Obr. 25: Podélný profil stávajícího stavu v RAS 

Obr. 26: Profil návrhového koryta v RAS 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce je návrh revitalizace toku Knínický potok v katastrálním 

území Veverské Knínice v Jihomoravském kraji. V první řadě byly shrnuty současné 

poznatky v oblasti úprav vodních toků se zaměřením na vodohospodářské revitalizace, 

které sloužily jako teoretický podklad pro samotný návrh. 

Terénním průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o typické technicky upravené koryto 

s konstantním sklonem a velkým zahloubením. Proto bylo přistoupeno na návrh úplně 

nové trasy koryta s kapacitou Q1.  

Cílem této práce bylo naleznutí optimálního řešení dané lokality a tím přispět 

ke zlepšení vodního režimu v zájmovém území. Navržená opatření (obnovení přirozené 

délky trasy, zmenšení průtočného profilu koryta) povedou k obnově přirozeného 

povodňování nivy dotčeného toku. Realizací stavby dojde k posílení přirozené stability 

koryta toků (větší průtoky se vylévají do nivy a koryto je vystavováno menším rychlostem 

proudění vody) a dojde k obnovení ekologických funkcí vodního toku a nivy. Rozvolnění 

trasy přispěje k příznivějšímu splaveninovému režimu (přirozené ukládání sedimentu 

snížením rychlosti proudění) a sníží riziko zanášení v ústí toku. Návrh vegetačního 

doprovodu přispívá ke stabilizaci koryta a jako funkční prvek při obnově samočistící 

schopnosti vody a tvorbě biokoridoru. Předpokladem je postupné přetvoření koryta 

v rámci jeho přirozeného vývoje – nová trasa není stabilizována. 

V rámci hydrotechnických výpočtů byla stanoven průtok, kdy koryto už není 

kapacitní, na stoletý průtok Q100 v programu HEC-RAS. Následným návrhem příčného 

profilu byl stanoven jednoletý průtok Q1 jako maximální (ověřeno také v HEC-RAS). 

Vetší průtoky se transformují do rozlivů. 

 

 

 

V Brně dne 10. 1. 2020 Bc. Adam Vyplel 
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PR příčný profil 

Q1d jednodenní průtok     [m3.s-1] 
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Q1 jednoletý průtok      [m3.s-1] 

 



Návrh revitalizace části Knínického potoka  Bc. Adam Vyplel 

Diplomová práce  2019/2020 

60 

12. SEZNAM PŘÍLOH 

 Výkresová část 

A.1. Situační výkres širších vztahů     M 1:50 000 
A.2. Podélný profil stávajícího koryta     M 1:5000/250 
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A.6. Příčné řezy IV       M 1:500 
A.7. Příčné řezy V       M 1:500 
A.8. Situační výkres       M 1:5000 
A.9. Podélný profil nového koryta     M 1:5000/250 
A.10. Pracovní řezy       M 1:150 
A.11. Vzorový příčný řez       M 1:25 
A.12. Vzorový řez balvanitého skluzu     M 1:50 
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 Hydrotechnické výpočty 
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PŘÍLOHA B - HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY    
 

Hydrologické číslo povodí:  4-15-01-1460   
  

Plocha povodí (A) v km2:  5.79    
  

Tok: Knínický potok, profil     
  

Dlouhodobý prům. průtok Qa: 12 [l.s-1]  třída III   

N-leté průtoky QN  [m3.s-1] třída III 
  

  
        

  

N 1 2 5 10 20 50 100   
 1 1.9 3.6 5.3 7.6 11.5 15   

  
        

m-denní průtoky QMd  [l.s-1] třída III    
  

30 60 90 120 150 180 210 240 270  

28 19 14 11 8.7 7 5.7 4.6 3.6  

300 330 355 364       

2.7 1.8 0.8 0.3       

 
        

 

B.1. Stanovení kapacity nového koryta     

          
Q   1,0 m3.s-1 návrhový průtok      
b  0.6 m šířka dna       

m  2 - sklon svahu      
nd  0.03 - drsnost dna      
ns  0.05 - drsnost svahu      

i  
0.010 - 

sklon koryta 
pro úsek I, III    

0.013 - pro úsek II    

Výpočet vychází z Chezyho rovnice: 
 

    

        

Úsek I, III       

 
hk [m] O [m] S [m2] R [m] n C [m0.5.s-1] v [m.s-1] Q [m3.s-1] 

 

Q1 0.58 3.19 1.02 0.320 0.046 17.881 1.01 1.03  

 
Navrženo 0,58 m     

 

Úsek II          

 
hk [m] O [m] S [m2] R [m] n C [m0.5.s-1] v [m.s-1] Q [m3.s-1] 

 

Q1 0.54 3.01 0.91 0.301 0.046 17.788 1.11 1.01  

 Navrženo 0,58 m     
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B.2. Hydrotechnické výpočty balvanitého skluzu 
v0 1.01 m.s-1 rychlost      

α 1.05 - Coriolisovo číslo      

h 0.58 m hloubka vody      

H 0.05 m energetická výška 
 

    

H0 0.63 m hladina v korytě=přepadová výška    

m=m´ 2  sklon břehů 
 

    

b1 0.60 m šířka ve dně= šířka přelivné hrany    

B 2.92 m šířka v hladině 
 

    

O 3.19 m omočený obvod      

S 1.02 m2 plocha průtočná       

σ=σ´ 1  součinitel přepadu      

A 1  osa toku kolmá k přelivu     

k 1  souč. bočního zúžení pro lichoběžník    

M 1.74  souč. přepadu      

M´ 1.68  souč. přepadu 

 

      

Q 1.4 m3.s-1 průtok na skluzu      

          

Stanovení rychlosti na skluzu     
  

šířka dna  b = 0.6 m 
   

  

sklon pravý břeh m = 2 -      

sklon levý břeh m = 2 -      

hloubka koryta h = 0.58 m      

sklon skluzu 1:8 i = 0.125 -      

 

hk [m] O [m] S [m2] R [m] n C [m0.5.s-1] v [m.s-1] 

 

 
0.58 3.19 1.69 0.530 0.100 8.997 2.32  

          

Výpočet a posouzení vymílací rychlosti    
  

 
průměr kamene  D = 0.1 m   min. velikost   

 souč. vlivu sklonu skluzu Cs = 0.8562 -    

 
hloubka vody  h = 0.58 m    

          

vvs =  2.67 > vs =  2.32  VYHOVUJE   

 


