
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV VODNÍCH STAVEB  
INSTITUTE OF WATER STRUCTURES  

NÁVRH ÚPRAVY TOKŮ S PŘIHLÉDNUTÍM 
K PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANĚ A REVITALIZACI  
RIVER REGULATION WITH FLOOD PROTECTION AND REVITALIZATION  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jakub Kadrnoška  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. DAVID DUCHAN, Ph.D.  

BRNO 2019  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia  

Studijní obor  3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby  

Pracoviště  Ústav vodních staveb  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Jakub Kadrnoška  

Název  
Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové 
ochraně a revitalizaci  

Vedoucí práce  Ing. David Duchan, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2018  

Datum odevzdání  11. 1. 2019  

V Brně dne 31. 3. 2018  

prof. Ing. Jan Šulc, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



PODKLADY A LITERATURA  
Podklady: 

1) Příčné a podélné profily úseku toku 

2) Situace a digitální model terénu 
3) Hydrologické podklady 

Literatura: 
1) Ven Te Chow, Open-Channel Hydraulics, 1959 

2) Studijní opora "Proudění v systémech říčních koryt" a "Projekt vodní stavby".  

3) ES 2007. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 

4) MŽP ČR 2009. Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. VÚV T.G. 
Masaryka v.v.i, Brno. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha. 

5) Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Na vybrané lokalitě bude provedeno ověření kapacity koryta. Na základě hydraulických výpočtů 
bude proveden návrh úpravy toku a protipovodňové ochrany směrem k revitalizaci toku. 

Výstupy: 
1) Textová část 

2) Mapové výstupy  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. David Duchan, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



 

ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové 
ochraně a revitalizaci na řece Leskava. V prvním kroku je vytvořen výpočtový model 
daného úseku s využitím programu HEC-RAS. Na základě výsledných hodnot a průběhů 
je navržena úprava toku a zamezení rozlivů v intravilánu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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ABSTRACT  

The diploma thesis focuses on the design of the flow adjustment, taking into account 
the flood protection and revitalization of the Leskava river. The first step is creating a 
computing model of a river section using the programme HEC_RAS. Based on results 
and the course, there is an adjustment proposed and the prevention of infiltrations in 
the intravilan. 
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1 ÚVOD 

Voda je základní složkou všech živých organismů, a člověk ji už pradávna využívá ke 

svému prospěchu. Voda se pro svojí energii využívá od počátku lidstva, jedním z využití byl 

například pohon mlýnského kola.  Lidé využívali vodních cest také pro lodní dopravu. Místa, 

kde protékala řeka, byla nejčastěji osidlována a tím docházelo k usměrňování toků, jejich 

opevňování, napřimování a také byly odvodňovány přilehlé zemědělské plochy. Většina těchto 

úprav nebyla prováděna v souladu s přírodou a nebyl brán ohled ani na podzemní vodu. 

Všechny provedené zásahy proto dost často znamenaly nepříznivé ovlivnění hladiny podzemní 

vody a průchod povodní.  

V poslední pár desítkách let dochází ve vodním hospodářství k úpravám koryt toku. Tyto 

úpravy mají vést především k ochraně obyvatel a staveb vybudováním protipovodňového 

opatření, dále ke snižování energie vody, úpravě celkového estetického vzhledu nebo navýšení 

hladiny podzemní vody. 

Tématem zpracované diplomové práce je Návrh úpravy toku s přihlédnutím k 

protipovodňové ochraně a revitalizaci. Návrh byl situován na řeku Leskavu nacházející se v 

městské části Brna. 
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2 CÍLE 

Hlavním cílem diplomové práce je popis současného stavu na toku Leskava který se vlévá 

do řeky Svratky blízkosti města Brna. Na základě získaných informací bude dále proveden 

návrh na revitalizaci toku s využitím protipovodňového opatření. 

V první části práce budou popsány typy současných prováděných úprav s uvedenými 

příklady, dále potom popis zájmové lokality řešené části toku s hydrotechnickými výpočty 

pomocí programu HEC-RAS. V Poslední části bude provedeno zhodnocení provedenému 

návrhu úpravy. 

Jednotlivé cíle diplomové práce: 

 popis současného stavu, 

 ověření kapacity (HEC-RAS), 

 návrh úpravy toku s přihlédnutím k PPO a revitalizaci (povodňové parky, PBPPO), 

 hydraulické ověření návrhu (HEC-RAS), 

 zhodnocení návrhu. 
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3 PODKLADY 

V rámci diplomové práce byly poskytnuty podklady k řešené části toku. 

 

[A1] Generel odvodnění města Brna, Leskava, Podélné profily, Formát DWG 

[A2] Generel odvodnění města Brna, Leskava, Příčné profily, Formát DWG 

[A3] DMR5G. ČÚZK, www.cuzk.cz 
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4 TEORIE 

V dnešní době se snažíme o navrácení koryt do původního tvaru a trasy. K těmto změnám 

jsou používány zejména dva způsoby úpravy toků: 

 revitalizace toku, 

 renaturalizace. 

Dnešním trendem je snaha navracet vodní toky pokud možno do jejich původních koryt a 

začlenit vodní toky do krajiny s využitím přírodě blízkých materiálů. 

4.1 Revitalizace 

V minulosti byla velká část řek a vodních toků zasažena cílenými technickými 

úpravami. Člověk si již od středověku přizpůsobuje toky za účelem získání zemědělských 

ploch, zastavitelného území, splavnosti toků, energetického využití, anebo pro svou bezpečnost 

stavbou protipovodňových opatření. Největší zásahy do přirozených toků proběhly ke konci 

devatenáctého století s nástupem strojního průmyslu. Práce spojená s odtěžením a přepravou 

zemin se přesunula z lidských a zvířecích zdrojů na stroje. Úpravy měly za následky následné 

ničivé povodně, které vedly k budování protipovodňových staveb. 

Jistě si asi neumíme představit život, bez úpravy toků, které nás ochraňují před 

přívalovými dešti a povodněmi. Úpravy koryt toků však přesáhly jistou mez a nyní jsme nuceni 

čelit druhé stránce těchto úprav. Nadměrné úpravy toků a nadbytečné odvodňování krajin 

společnost pociťuje zejména v letních měsících, kdy dochází ke snižování hladiny podzemní 

vody (HPV). Upravené toky rychleji a soustředěně odvádějí vodu z krajiny místo záměrného 

zadržování vod v krajině a vyšší dotaci podzemních vod. Tyto odtoky z krajiny mají následně 

drtivější dopady na zastavěná území. [1] 

Pojem revitalizace je spojení latinského re-znovu a vitalis-životaschopný a znamená 

obnovení nebo také oživení. Revitalizací vodního toku se v posledních desítkách let zabývá 

spousta firem spojených s vodohospodářstvím. Každý tok a jeho části mají vždy svou 

specifičnost, dle které musí být úprava navržena. Neexistuje proto žádný vzorový návrh 

revitalizace právě díky odlišnosti toků a také z důsledku rozdílného lidského cítění pro 

revitalizaci. Cílem by však mělo být navrácení toku do původního stavu před napřímením a 

vytvoření přirozených podmínek pro život fauny a flóry. V praxi tyto cíle shrnujeme pod pojem 

přírodě blízký stav.  

 

Revitalizace se realizuje v těchto dílčích krocích: 

 navrácení meandrujícího toku, 

 rozlivy vody v okolní nivě, 

 výsadba dřevin, 

 technický stav koryta. 

 

Navrácení meandrujícího toku 

Dříve bývaly toky zejména v intravilánu upravovány napřímením toku, pro rychlý 

odvod vody. Při revitalizaci toku se snažíme naopak toto napřímení navrátit do stavu, původní 

osy toku. Tento krok je však možno učinit pouze v místech, kde to okolní niva dovoluje. Ideální 
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navržení meandru koryta by mělo být v místech, kde již dříve bylo samovolně vytvořeno. Tyto 

místa se dají určit například z leteckých snímků, nebo zakreslených map (Obr. 1). [5] 

Pro návrh meandrujícího koryta je nutné se řídit parametry toku, jako jsou šířka toku a 

navrženého meandru, poloměry oblouků a jejich tvary a také délka přechodných úseků. [5] 

U meandrujícího toku dochází při navýšení průtoku k jeho vybřežení a následnému 

rozlití vody do okolí.  

 

Obr. 1) Navrácení meandrujícího toku na řece Aire v severní Anglii [12] 

Tab. 1)  Pozitiva a negativa meandrujícího toku 

Navrácení meandrujícího toku 

Pozitiva Negativa 

Utlumení kinetické energie vody Vybřežení toku mimo koryto 

Rozšíření zasakujícího území Podmáčení území 

Estetický vzhled toku Zbylé plaveniny po průchody vlny 

Zvýšení HPV vlivem zasakování  
Útočiště pro vodní živočichy  

 

Rozlivy vody v okolní nivě 

Posunutí ohrazování koryta, vede k výraznému zkapacitnění koryta toku (Obr. 2). Tento 

krok však není v mnoha případech možno uskutečnit kvůli okolní zástavbě. [5] 

Rozlití vody do okolí toku má za následek utlumení energie proudící vody, která by 

mohla mít dále po toku ničivé účinky. Dochází jím také ke zvyšování hladiny podzemní vody 

(HPV) v dané oblasti. Voda se zasakuje do půdy a tím se zvyšuje HPV. Tento fakt však může 

mít za následek nepříznivé účinky na okolní stavby, a proto je nutno ho zohlednit při návrhu. 

Dalším nepříznivým účinkem je podmáčení půdy a zvýšený výskyt hmyzu v této oblasti. [5] 
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Obr. 2) Ukázka rozlivů v okolní nivě na řece Dunaj v blízkosti města Binzwangen [13] 

Tab. 2)  Pozitiva a negativa rozlivů do okolní nivy 

Rozlivy vody v okolní nivě 

Pozitiva Negativa 

Zvýšení kapacity koryta Podmáčení území 

Zvýšení HPV vlivem zasakování Zvýšený výskyt hmyzu 

Utlumení kinetické energie vody Možný výskyt vody u níže položených staveb 

Rozšíření zasakujícího území  
 

Výsadba dřevin 

Nedílnou součástí revitalizace toku je i výsadba přirozené flóry pro tyto prostory 

(Obr. 3). S takto vysazenými rostlinami se navracejí i živočichové hledající přirozené útočiště. 

Doprovodné dřeviny vodního toků plní několik funkcí.  

Okolní rostliny a zejména jejich kořeny zabraňují erozním a abrazním vlivům proudu 

vody a průchodu ledu. Kořeny keřů a stromů rostoucích v blízkosti koryta toku zpevňují břehy 

a tím zabraňují jejich podemletí a následnému utržení břehu. Kořeny, které se dostanou, až do 

koryta tvoří úkryty pro nejrůznější živočichy. Porost lemující koryto toku zabraňuje dále erozi 

přitékající vody, která by mohla tvořit erozní rýhy. Dalším důležitou funkcí je zabraňování 

zanášení koryta větrem, kdy stromy a keře tvoří bariéru zachytávající zbytky semen rostlin 

v zemědělských částech, přebytky hnojiv a další. [5] 

Vysazené doprovodné dřeviny, ať už záměrně nebo vlivem náletů, které svými kořeny 

zasahují do koryta toku, mají za následek také zhoršení hydraulických vlastností koryta 

v daném místě, vlivem snížení kapacity a zvýšení odporu proudící vody.  
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Obr. 3) Ukázka výsadby dřevin v okolí revitalizovaného toku [1] 

Tab. 3)  Pozitiva a negativa doprovodných dřevin 

Výsadba dřevin 

Pozitiva Negativa 

Útočiště pro vodní živočichy Zanášení koryta vlivem padlých stromů 

Zastínění části toku Snížení kapacity koryta vlivem kořenů 

Zvýšení stability břehů  
Estetický vzhled toku  

 

Technický stav koryta 

Technická úprava toku a návrh stěhovavé kynety na daný průtok tak, aby nedocházelo 

k zanášení. Opevnění svahů kynety a berem. Odstranění migračních bariér v podobě například 

spádových stupňů nebo rybích přechodů. Objekty na toku by měly umožnovat volnou migraci 

živočichů v obou směrech. Konstrukce těchto objektů by měla být nejlépe z přírodních 

materiálů, aby tvořila přirozené podmínky a úkryty pro vodní živočichy (Obr. 4). [5] 

Estetická funkce koryta. Při výsadbě by se mělo dbát na správnou volbu vegetace.  
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Obr. 4) Dřevěný jez s rybím přechodem na řece Teplá Vltava [14] 

Tab. 4)  Pozitiva a negativy úprav technického stavu koryta 

Technický stav koryta 

Pozitiva Negativa 

Odstranění migračních překážet Krátká životnost staveb z přírodních materiálů 

Samočistící efekt koryta vlivem zúžení 

profilu  
Použití přírodních materiálů na úpravu  

 

Příklady revitalizací toku 

Zde jsou uvedené příklady revitalizací toku dle místa a způsobu jejich provedení. Jsou 

zde uvedeny: 

 revitalizace v extravilánu, 

 revitalizace v intravilánu, 

 revitalizace formou protipovodňového parku. 
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Revitalizace v extravilánu 

 

Obr. 5) Pekelský potok u Zdislavic, ukázka před revitalizací toku [1] 

 

Obr. 6) Pekelský potok u Zdislavic odstranění opevnění [1] 
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Obr. 7) Pekelský potok u Zdislavic po revitalizaci [1] 

 

Obr. 8) Řeka Altmühl ve středním Bavorsku, ukázka před revitalizací [1] 
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Obr. 9) Řeka Altmühl ve středním Bavorsku, ukázka již revitalizovaného toku [1] 

 

Revitalizace menšího toku v intravilánu 
Ukázka revitalizace malého vodního toku, který se nachází v Severním Bavorsku, je 

patrná na obrázcích 10-13. Dále na obrázcích 10 a 11 je vidět zkapacitnění koryta pod mostovou 

konstrukcí. Mostová konstrukce byla ztenčena, čímž došlo ke zvýšení její kapacity, dále bylo 

provedeno obložení stěn koryta, které vedlo ke snížení drsnosti. 

 

Obr. 10) Ukázka potoka v místě silničního mostu v Bad Staffelstein v severním 

Bavorsku před revitalizací [4] 
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Obr. 11) Ukázka potoka v místě silničního mostu v Bad Staffelstein v severním 

Bavorsku po revitalizaci [4] 

Další ukázka revitalizace na obrázcích 12 a 13 ukazuje úpravu toku při podélné 

zástavbě. Koryto toku bylo vyčištěno od porostu, který snižoval množství proudící vody, a stěny 

byly obloženy obkladem. 

 

Obr. 12) Ukázka části potoka v Bad Staffelstein v severním Bavorsku před revitalizací 

[4] 
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Obr. 13) Ukázka části toku potoka v Bad Staffelstein v severním Bavorsku po 

revitalizaci [4] 

Revitalizace ve formě povodňového parku 
Povodňové parky se mohou zřizovat na okraji měst anebo i v samotném centru města. 

Jedním z takových příkladů je povodňového parku se nachází na Rakovském potoku v centru 

města Rokycany, ukázky z povodňového parku jsou vidět na obrázcích 14-18.  

 

Obr. 14) Ukázka protipovodňového parku na Rakovském potoku v Rokycanech [3] 
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Obr. 15) Protipovodňový park na Rakovském potoku s pohledem na dětské hřiště [3] 

 

Obr. 16) Meandrující koryto protipovodňového parku v Rokycanech [3] 
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Obr. 17) Opevnění koryta protipovodňového parku v Rokycanech [3] 
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Obr. 18) Protipovodňový park v centru Rokycan – letecký pohled zasazení parku do 

intravilánu města [3] 
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4.2 Přírodě blízká protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření by měla představovat systém, který cíleně a efektivně zaručuje 

ochranu staveb a obyvatel žijících v blízkosti toku. Dále by měla mít dobrý vliv na ekologický 

stav vodních toků a okolních niv.  

Přírodě blízká protipovodňová ochrana (PBPPO) bývá brána jako protiklad 

protipovodňové ochrany technické. Přitom by se tyto dva pojmy měly vzájemně prolínat a 

doplňovat vzájemnou kombinací. [6] 

Hlavním principem PBPPO je samozřejmě ochrana obyvatel a staveb v zastavěných 

územích, ale dále i přirozené zadržování vody v krajině, zpomalování odtoku vody z krajiny, 

které vede ke zmenšování rychlosti toku a povodňových vln. [6] 

Revitalizace formou protipovodňové ochrany mohou mít různé formy použití a návrhů: 

 PBPPO koryt v zastavěných územích a jejich blízkosti, 

 výstavba poldrů s přírodě blízkými zátopovými plochami, 

 tvorba přírodě blízkých odlehčovacích a ochranných koryt, 

 obnova přírodě blízkého charakteru vodních toků ve volné a nezastavěné krajině. 

 

PBPPO koryt v zastavěných územích a jejich blízkosti 

Při tvorbě PBPPO v zastavěných územích je nutno dbát především na průtočnou plochu 

a celkovou kapacitu upravovaného koryta toku. Nejde tedy o to vytvořit přirozené nekapacitní 

koryto, s možnými rozlivy do okolní nivy, ale o tvorbu dostatečně kapacitního koryta se 

zajištěním ekologického stavu vodního toku jako tomu je na obrázcích 19 a 20. [6] 

 

 

Obr. 19) Revitalizace říčky Sulzach ve městě Beilngries ve středním Bavorsku [6] 
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Obr. 20) Přírodě blízká úprava Blanice ve Vlašimi [6] 

 

Výstavba poldrů s přírodě blízkými zátopovými plochami 

Asi největším problém týkající se poldrů , suchých a polosuchých nádrží je ten, že jejich 

zřízením vznikají nevyužitelné prostory. Tyto záplavová území bývají často silně podmáčená, 

což má na následek znemožnění hospodaření s půdou. Zemědělské hospodaření v těchto 

prostorách by také znamenalo zaplavení polí v případě funkčnosti objektu. 

Vhodným využitím záplavového území těchto objektů je tedy obohacení krajiny o 

rozsáhlé tůně a mokřady. [6] 

Na obr.21 je příklad vzniklé tůně nacházející se v zátopové ploše poldru. 

 

Obr. 21) Revitalizovaná Rokytka v zátopové ploše poldru Čihadla na kraji Prahy pod 

Dolními Počernicemi [6] 
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Tvorba přírodě blízkých odlehčovacích a ochranných koryt 

Zastavěná území a města, která jsou často poškozena vlivem průchodu povodňové vlny, 

by mohla být chráněna tzv. odlehčovacím nebo také ochranným korytem. Jedná se koryto, které 

by převádělo vodu ohrožující město do části ležící mimo zastavěné území (Obr. 22).  

V západních zemích jde o řešení tradiční. Příkladem je ochranné koryto chránící 

historický střed města Landshutu. V České republice dosud takové koryto nebylo zřízeno. [6] 

 

 

Obr. 22) Schéma PBPPO – ochranné koryto [7] 

 

Obnova přírodě blízkého charakteru vodních toků ve volné a nezastavěné krajině 

Upravená koryta toku, která byla rozšířena, zkapacitněna a upravena jejich drsnost 

zrychlují odtok vody a tím vytváří povodňové vlny. Proto je snaha o nahrazení za přírodě blízké 

vodní toky. Přírodě blízká koryta řek a potoků zpomalují postup povodňových vln a podporují 

tlumení kinetické energie vody. Tímto krokem jsou dále chráněna zastavěná území nacházející 

se dále na toku. [6] 

4.3 Renaturalizace 

Pojem renaturalizace je spojení latinských významů re=znovu a naturalis=přírodní, 

přirozený. V češtině tento pojem popisuje stav, kterého je dosaženo bez zásahu lidské činnosti. 

Prakticky se nechá tok „žít vlastním životem“ z hlediska úpravy koryta. Nevytváří se nová 

opevnění břehu ani dna. Upravený tok postupem času degraduje a vytrácí se dřívější technické 

úpravy. Tímto jevem se tom postupně navrací do svého původního stavu. 

Technické úpravy, které byly v minulosti prováděny na většině vodních tocích, vedly 

k rychlejšímu odvedení vody ze zastavěné oblasti. Úpravami však docházelo k zmenšování 

celkové půdorysné plochy toku, snížení členitosti toků, vytvoření často jednotného profilu toku, 

vybudování migračních překážet, přerušení rozlivu do okolní nivy. Největší důsledky těchto 

úprav jsou v posledních letech zaznamenávány zejména v zemědělství vysušováním krajiny. 

Jedním z kroků, jak navrátit krajinu a vodní toky do původního stavu je renaturace. 

Renaturace je obnova toku s minimálním nebo žádným zásahem lidské činnosti. Proces využívá 

samovolných renaturačních změn technicky upravených koryt. Změny vedou k degradaci a 
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následnému rozpadu uměle vytvořeného opevnění koryta toku proudem vody, plavenin a 

splavenin, nebo působením mrazu. Břehové vymílání společně se zanášením koryta vede 

k postupně meandrujícímu toku. [2] 

 

Příklady renaturace 

Zde jsou snímky ukázek příkladů jednotlivých způsobů renaturalizace. 

 

Obr. 23) Ukázka rozpadu kamenné dlažby v korytě toku [3] 

 

Obr. 24) Ukázka samovolného rozpadu jezu (odstranění migrační překážky) [2] 
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Obr. 25) Rozpad opevnění koryta toku [2] 
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Obr. 26) Postupně se tvarující meandrující tok [2] 
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5 ZÁJMOVÁ LOKALITA 

Vodní tok Leskava je levostranným přítok řeky Svratky. Řeka Leskava se nachází v jižní 

části města Brna. Vodní tok pramení severozápadně nad městskou částí Brna-Bosonohy, kterou 

protéká, dále pokračuje do městské části Brno-Starý Lískovec a vlévá se do řeky Svratky na 

říčním kilometru 33,397 v městské části Dolní Heršpice. Délka toku je cca 10,0 km. Řeka byla 

v roce 2014 v rámci dílčího protipovodňového opatření odvodnění Brna vyčištěna. Práce byly 

zahájeny v březnu roku 2014. Byly odstraněny nánosy sedimentů až na původní betonovou 

dlažbu. Všechny náklady spojené s vyčištěním řeky Leskavy byly uhrazeny Povodím Moravy 

s. p. [10] [11] 

5.1 Správní údaje 

Řešený úsek toku Leskava se nachází u města Brna v Jihomoravském kraji. Tok je 

spravován Povodím Moravy s. p. 

Správní údaje jsou: 

 Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno 601 75. 

 Číslo hydrologického pořadí 4-15-01-158. 

5.2 Údaje o povodí 

Leskava pramení v blízkosti městské části Brna-Bosonohy. Řeka vzniká soutokem 

několika pramenů. Leskava protéká částí Brno-Bosonohy, dále pokračuje do části Starý 

Lískovec. Ještě předtím se řeka stáčí pod dálnici D1 u sjezdu E190 na Svitavy a cca po 1 km 

přitéká do Starého Lískovce. Řeka je pravobřežním přítokem řeky Svratky v Dolních 

Heršpicích na říčním kilometru 33,397. 

5.3 Klimatické poměry 

Zájmová lokalita toku spadá na základě klimatického rozdělení, které provedl Evžen 

Quitt český geograf a klimatolog, do klimatické oblasti T2 – teplá oblast (Obr. 27). Klimatická 

oblast T2 je charakteristická oblastí s menším výskytem srážek v letním období a také vyššími 

teplotami oprati ostatním oblastem [19]. 

Maximální teplota byla naměřena 36,3 °C v letních měsících [20]. 

V zimním období byla naměřena nejnižší teplota -26,4 °C [20]. 

Průměrný roční úhrn srážet pro zájmovou oblast činí 559 mm za rok [20]. 
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Obr. 27) Mapa klimatických poměrů v ČR [19] 

5.4 Geologie 

Horninové složení, kterým tok protéká, se skládá z největší části ze spraši sprašové hlíny 

(Obr. 28 žlutá) a nivního sedimentu (Obr. 28 modrá) [15]. 

 

Obr. 28) Geologická mapa řešeného území 1: 25 000 [15] 

5.5 Využití okolí toku 

Okolí řešeného toku se ve větší části nachází v extravilánu. Koryto není obvykle 

opevněno pouze travním porostem a v místech silničních a dálničních mostů kamenným 

obkladem. Voda protékající horní částí toku bývá i důsledkem malých průtoků znečištěna a 

silně zapáchá. 

V intravilánu okolí toku obvykle lemují zahrádkářské kolonie a sportoviště. 

Koryto toku je převážně opevněno pouze vegetací (zatravněné břehy Obr. 32), pouze 

v místech dálničních a silničních mostů se nachází zpevnění břehů pomocí betonu (Obr. 40), 

případný kamenný zához. 
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Řešený tok Leskava spadá mezi návrhy opatření na vodních tocích a nivách do jedné 

z osmi kategorií (Obr. 29). Řeka Leskava je zatříděna do kategorie 4 (Obr. 30). Opatření na 

tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku. Zatřídění do jednotlivých 

kategorií bylo provedeno na základě několika metodik, podle kterých bylo rozhodnuto: 

 Metodika OOV MŽP, 

 metodika vsakování dešťových vod, 

 metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů. 

 

Obr. 29) Mapa zatřídění toku dle metodik [18] 

 

Obr. 30) Kategorizace toků dle použitých metodik [18] 

5.6 Stávající stav toku 

Vodní tok Leskava pramení v blízkosti městské části Brna-Bosonohy. Řešený úsek toku 

zájmové lokality je vyznačen na Obr. 31. 

 

Obr. 31) Řešený úsek toku (červená křivka) 



 

28 

Fotodokumentace stávajícího stavu koryta toku. 

 

Obr. 32) Horní část řešeného toku na kraji části Bosonohy říční kilometr 7,5 

 

Obr. 33) Pravý břeh toku s možností rozlivů říční kilometr 7,5 
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Obr. 34) Levý břeh v horní části toku říční kilometr 7,5 

 

 

Obr. 35) Pravý břeh v blízkosti dálnice D1 říční kilometr 7,2 



 

30 

 

Obr. 36) Levý břeh toku s možností velkých rozlivů říční kilometr 7,2 

 

Obr. 37) Pravý břeh toku protékající mezi dálnicí D1 a zemědělskou půdou říční 

kilometr 6,1 
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Obr. 38) Pohled na hladinu toku říční kilometr 5,8 
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Obr. 39) Koryto stáčející se pod dálniční most říční kilometr 5,6 

 

Obr. 40) Vtok pod dálniční most D1 na začátku městské části Starý Lískovec říční 

kilometr 5,5 
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Obr. 41) Dálniční most D1 na vtoku do Starého Lískovce říční kilometr 5,5 

 

Obr. 42) Ukázka břehového opevnění, říční km 5,2 
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Obr. 43) Ukázka koryta ve Starém Lískovci říční kilometr 5 

 

Obr. 44) Silniční most na konci městské části Starý Lískovec říční kilometr 4,8 
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Obr. 45) Stezka pro pěší po levém břehu toku říční kilometr 4,3 

 

Obr. 46) Zarostlý levý břeh koryta toku říční kilometr 4,2 
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6 HODNOCENÍ TOKU 

Před samotným plánováním a úpravou toků je nutno nejprve daný tok zhodnotit a provést 

monitoring. K tomu jsou používány různé metody hodnocení.  

6.1 Hydroekologický monitoring 

V České Republice je nejpoužívanější a nejlépe dostupná metoda Jakuba Langhammera 

s názvem Hydroekologický monitoring (HEM). [9] 

Tato metodika je stále aktualizována a vyvíjena. Poslední aktualizovaná verze metodiky 

je z roku 2014. [9] 

Samotný monitoring hydromorfologického stavu toku je možné provést z mapových 

podkladů, nebo pochůzkou a hodnocením přímo na místě. Minimální doporučená délka 

hodnoceného úseku je proměnlivá podle velikosti toku. U menších toků se šířkou koryta do 10 

m je doporučená délka alespoň 100 metrů, u středních toků se šířkou koryta do 30 m je to 500 

metrů a u velkých toků, jejichž šířka koryta přesahuje 30 m je doporučená délka hodnocení 

alespoň 1 kilometr. [9] 

Ukazatele hydromorfologické kvality jsou v rámci metodiky monitorovány ve třech 

zónách říčního prostředí [9]: 

I. koryto, 

II. břehy a příbřežní zóna, 

III. inundační území. 

Všechny zóny obsahují celkově 17 ukazatelů hydromorfologické kvality. 

I. Koryto 

1. Upravenost trasy toku (TRA) 

2. Variabilita šířky koryta (VSK) 

3. Variabilita zahloubení v podélném profilu (VHL) 

4. Variabilita hloubek v příčném profilu (VHP) 

5. Dnový substrát (DNS) 

6. Upravenost toku (UDN) 

7. Mrtvé dřevo v korytě (MDK) 

8. Struktury dna (STD) 

9. Charakter proudění (PRO) 

10. Ovlivnění hydrologického režimu (OHR) 

11. Podélná průchodnost koryta (PPK) 

II. Břehy a příbřežní zóna 

12. Upravenost břehu (UBR) 

13. Břehová vegetace (BVG) 

14. Využití příbřežní zóny (VPZ) 

III. Inundační území 

15. Využití údolní nivy (VNI) 

16. Průchodnost inundačního území (PIN) 

17. Stabilita břehu a boční migrace koryta (BMK) 
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Obr. 47) Mapovací formulář HEM 2014 [9] 
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Postup hodnocení 

Hodnocení je založeno na skórování všech 17 ukazatelů, ze kterého jsou vypočítány 

hodnoty pro nadřazené úrovně. Výpočet hodnocení se provádí po těchto krocích: 

1. Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů. 

2. Výpočet hydromorfologické kvality úseku. 

3. Klasifikace hydromorfologického stavu úseku. 

4. Výpočet hydromorfologické kvality vodního útvaru. 

5. Klasifikace hydromorfologické kvality vodního útvaru. 

 

Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů 

Skórování a popis ukazatelů je detailně uveden v metodice [9]. Princip hodnocení 

vychází ze směrnice Evropského parlamentu a jeho Rady (RSV), kdy tok odpovídající 

potenciálně přirozeným podmínkám, dosahuje nejvyšší hydromorfologické kvality. 

Skórování probíhá pro uvedené hodnotící ukazatele na základě klasifikačních postupů 

uvedených pro jednotlivé ukazatele buď univerzálně, nebo typově specificky. Jednotlivé 

ukazatele jsou bodově hodnoceny ve škále 1-5, přičemž 1 představuje nejlepší, 5 nejhorší 

hodnotu. 

Ukazatele, kde je monitoring prováděn odděleně pro pravý a levý břeh, jsou na obou 

březích hodnoceny odděleně, přičemž pro hodnocení je použita nejméně příznivá hodnota 

skóre, zjištěná na pravém, resp. levém břehu. 

Hodnoty bodového skóre pro jednotlivé ukazatele byly stanoveny na základě rešerše 

odborné literatury, zkušeností autorů s konstrukcí metodik hodnocení, terénního ověření a 

porovnání s dostupnými analogickými metodikami. 

Pro jednotlivé hodnocené parametry metodika popisuje zdrojová data, potřebná pro stanovení, 

princip hodnocení, postup skórování a uvádí skórovací matice, potřebné pro stanovení skóre. 

 

Výpočet hydromorfologické kvality úseku 

Kvalita hydromorfologického úseku se vypočítá jako vážený průměr skóre (Rovnice. 

1), které je vypočteno z jednotlivých ukazatelů na základě skórovacích tabulek. Váhy pro 

jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v tabulce 5. [9] 

Váhy k jednotlivým ukazatelům slouží k odlišení významu pro hydromorfologickou 

kvalitu toku v odlišných přírodních prostředích. [9] 

 

 

HMS = (TRA*ktra_typ+ VSK* kvsk_typ +VHL* kvhl_typ +VHP* kvhp_typ + 
DNS* kdns_typ + UDN* kudn_typ + MDK* kmdk_typ + STD* kstd_typ + PRO* 
kpro_typ + OHR* kohr_typ + PPK* kppk_typ + UBR* kubr_typ + BVG* kbvg_typ 
+ VPZ* kvpz_typ + VNI* kvni_typ + PIN* kpin_typ + BMK * kcpr_typ) / 4 

 (1) 

 

  



 

39 

Tab. 5)  Nastavení hodnot vah pro výpočet hydromorfologické kvality úseku pro 

hodnotící ukazatele a skupiny typů a toků 
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Klasifikace hydromorfologického stavu úseku 

Klasifikace hydromorfologického stavu je provedena přiřazením vypočtené hodnoty 

hydromorfologické kvality úseku do jedné z pěti tříd hydromorfologického stavu podle 

hraničních hodnot. Hodnoty pro klasifikaci jsou definovány dle ČSN EN 15843, které jsou 

uvedeny v tabulce 6. Jednotlivé toky zakresleny v mapě jsou potom barevně rozlišeny dle tříd 

(obr. 48). [9] 

Tab. 6)  Klasifikace hydromorfologického stavu na základě vypočtené hodnoty 

hydromorfologické kvality 

 

 

Obr. 48) Mapa zonálního členění typů vodních toků 

Výpočet hydromorfologické kvality vodního útvaru 

Hydromorfologická kvalita vodního útvaru je vypočtena jako vážený průměr vypočtené 

hodnoty hydromorfologického stavu jednotlivých hodnocených úseků, kde vahou je délka 

úseku (rovnice 2). [9] 

 

 𝐻𝑀𝐾𝑉𝑈 =
∑ 𝐻𝑀𝐾𝑖 ∗ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

  (2) 
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Kde HMKUV je výsledná hydromorfologická kvalita vodního útvaru, HMKi je 

hydrokmorfologická kvalita i-tého úseku, Li délka i-tého úseku a n je počet hodnocených úseků 

v rámci vodního útvaru. 

 

Klasifikace hydromorfologického stavu vodního útvaru 

Klasifikace hydromorfologického stavu je provedena přiřazením vypočtené hodnoty 

hydromorfologické kvality vodního útvaru do jedné z pěti tříd hydromorfologického stavu 

analogicky ke klasifikaci hydromorfologického stavu úseku dle tabulky 6. [9] 

 

6.2 Zhodnocení řešeného toku 

Řešený úsek byl pro hodnocení HEM analýzou rozdělen na tři úseky. První úsek 

hodnoceného toku se nachází v extravilánu mezi Starým Lískovcem a Bohunicemi. Druhá část 

úseku v intravilánu ve Starém Lískovci a poslední třetí úsek opět v extravilánu mezi 

Bosonohami a Starým Lískovcem. Celková délka hodnoceného úseku odpovídá délce toku 

řešeného v diplomové práci. Hodnoty vah pro výpočet byly zvoleny pro Tok pahorkatinný 

(TPK). Hodnoty vah jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Úsek hodnocení A – 3,797 – 4,391 km 

a) Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů 

Tab. 7)  Výsledné hodnoty skórování části 1 
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b) Výpočet hydromorfologické kvality toku 

HMS = (2*0,9 + 0,1 + 0,1 + 2∙0,1 + 2*0,1 + 0,1 + 2*0,15 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 2*0,4 + 

2*0,2 + 3*0,1 + 3*0,5 + 3*0,5 + 0,2 + 2*0,2) / 4 = 2,0625 

 

c) Klasifikace hydromorfologického stavu toku 

1,8125 ► (1,5-2,5) ► třída 2 ► slabě modifikovaný ► barva zelená ► stav dobrý 

 

Úsek hodnocení B – 4,391 – 5,619 km 

a) Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů 

Tab. 8)  Výsledné hodnoty skórování části 2 
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b) Výpočet hydromorfologické kvality toku 

HMS = (2*0,9 + 3*0,1 + 0,1 + 2∙0,1 + 3*0,1 + 2*0,1 + 2*0,15 + 0,1 + 2*0,15 + 2*0,1 

+ 3*0,4 + 3*0,2 + 0,1 + 5*0,5 + 5*0,5 + 4*0,2 + 2*0,2) / 4 = 2,85 

 

c) Klasifikace hydromorfologického stavu toku 

2,575 ► (2,5-3,5) ► třída 3 ► středně modifikovaný ► barva žlutá ► stav průměrný 

 

Úsek hodnocení C – 5,619 – 7,744 km 

a) Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů 

Tab. 9)  Výsledné hodnoty skórování části 3 
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b) Výpočet hydromorfologické kvality toku 

HMS = (0,9 + 0,1 + 0,1 + 2∙0,1 + 2*0,1 + 0,1 + 4*0,15 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 2*0,4 + 

2*0,2 + 4*0,1 + 3*0,5 + 2*0,5 + 0,2 + 0,2) / 4 = 1,7375 

 

c) Klasifikace hydromorfologického stavu toku 

1,7125 ► (1,5-2,5) ► třída 2 ► slabě modifikovaný ► barva zelená ► stav dobrý 

 

Celkový úsek 

a) Výpočet hydromorfologické kvality toku 

𝐻𝑀𝐾𝑉𝑈 = (2,0625*594 + 2,85*778 + 1,7375*2575) / 3947 = 2,005 

 

b) Klasifikace hydromorfologického stavu toku 

2,005 ► (1,5-2,5) ► třída 2 ► slabě modifikovaný ► barva zelená ► stav dobrý 

 

Závěr hodnocení: 

Po výpočtu jednotlivých hydromorfologických kvalit toku byl následně vypočten 

výsledný průměr pro daný tok podle odpovídajících délek. Dle výsledné hodnoty byl tok 

Leskava zařazena do 2. třídy, což značí dobrý stav. 
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7 METODY ŘEŠENÍ 

7.1 Teorie proudění vody 

Proudění kapaliny v korytě toku lze rozdělit na jednotlivá proudění: 

 Proudění ustálené (stacionární) – při ustáleném proudění jsou hydraulické veličiny, 

jako je rychlost proudu, celkový průtok a průtočná plocha funkcí polohy a v čase 

nedochází k jejich změně. [8] 

 Proudění neustálené (nestacionární) – u neustáleného proudění jsou hydraulické 

veličiny funkcí polohy a času. [8] 

 Rovnoměrné proudění – rovnoměrné proudění je zvláštním případem ustáleného 

pohybu, při kterém jsou průtočné průřezy na celém úseku konstantní. Protože je při 

ustáleném proudění konstantní i průtok, jsou průřezové rychlosti také konstantní, to 

nastává např. při konstantním sklonu dna koryta, neměnných příčných profilech a 

drsnostech. [8] 

 Nerovnoměrné proudění – při nerovnoměrném ustáleném proudění jsou hydraulické 

veličiny v čase konstantní, ale průřezová rychlost a průtočná plocha se mění po délce 

proudu, což je zapříčiněno např. proměnným sklonem dna koryta toku, proměnných 

příčných profilech, drsnostech atd. [8] 

7.2 Hydrodynamické modelování 

Modelování proudění povrchových vod je velmi složitý proces, kterým se zabývá spousta 

firem vyvíjejících výpočtové programy. V dnešní době již existují desítky výpočetních 

programů schopné řešit jednotlivé hydrodynamické modely a simulace proudění vod. Výsledné 

simulace těchto vymodelovaných výstupů, nám dokáží přiblížit, jak se bude tok vyvíjet při 

navržených průtocích v příštích několika letech. 

První softwary pracovaly s výpočty pouze 1D modelů, které se dále vyvíjely na 

modelování 2D a v dnešní době už je možné zpracovávat simulace třírozměrných modelů tedy 

3D. 

Modely používané pro řešené oblasti: 

 jednorozměrný model 1D, 

 a kombinace modelu 1D a 2D, 

 dvourozměrný model 2D  

 třírozměrný model 3D. 

7.3 Metoda po úsecích 

Pro numerické stanovení veličin se nejčastěji používá metoda po úsecích. Tato metoda 

vychází z Bernoulliho rovnice (3). V prvním kroku výpočtu je nutno stanovit směr výpočtu 

proudění. U říčního režimu proudění vody se vychází ze známé dolní hladiny vody a dále 

postupuje proti proudu. U bystřinného režimu proudění vody je naopak známa horní hladina 

vody a směr postupu je po proudu vody (obr. 49). 
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Obr. 49) Schéma pro výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění [8] 

 

Bernoulliho rovnice pro výpočet metody po úsecích 

 𝑖0𝑗∆L𝑗 + ℎ𝑖 +
𝛼𝑖𝑣𝑖

2

2𝑔
= ℎ𝑖+1 +

𝛼𝑖+1𝑣𝑖+1
2

2𝑔
+ ℎ𝑧𝑗,  (3) 

kde i je sklon dna v daném úseku, ∆Lj je délka úseku, hi a hi+1 jsou hloubky vody v daném 

profilu, α je Coriollisovo číslo, v je průřezová rychlost, g je gravitační zrychlení a hzj je celkový 

součet ztrát, který je určen dle rovnice (4): 

 ℎ𝑧𝑗 = ℎ𝑚𝑗 + ℎ𝑡𝑗,  (4) 

kde hzj je celkový součet ztrát, hmj jsou ztráty místní a htj jsou ztráty třením po délce. 

 

Ztráty místní hmj jsou vyjádřeny jako absolutní hodnota rozdílu rychlostních výšek, které 

jsou vynásobeny součinitelem místních ztrát ξ. Rovnice pro výpočet místních ztrát je: 

 ℎ𝑚𝑗 = 𝜉 ∗ |
𝛼𝑣𝑖+1

2 −𝛼𝑣𝑖
2

2𝑔
|.  (5) 

Ztráty třením po délce htj se vypočítají z délky řešeného úseku ∆Lj a průměrného sklonu 

čáry energie ipj. 

 ℎ𝑡𝑗 = 𝑖𝑝𝑗 ∗ ∆𝐿𝑗  (6) 

Sklon čáry energie je potom odvozen z Chézyho rovnice. 

 𝑄 = 𝑆𝑝𝑗 ∗ 𝐶𝑝𝑗 ∗ √𝑅𝑝𝑗 ∗ 𝑖𝑝𝑗,  (7) 

kde Q je průtok v daném úseku, Spj je průměrná hodnota průtočné plochy, Cpj je Chézyho 

rychlostní součinitel pro daný úsek, Rpj je průměrný hydraulický poloměr a ipj je průměrný 

sklon čáry energie. Po úpravě Chézyho rovnice můžeme vyjádřit ipj jako: 

  

 𝑖𝑝𝑗 =
𝑄2

𝑆𝑝𝑗
2 ∗𝐶𝑝𝑗

2 ∗𝑅𝑝𝑗
.  (8) 
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8 POUŽITÉ PROGRAMY 

Při práci bylo využito řady programů pro vytvoření modelu a poté pro následný 

hydrotechnický výpočet. 

8.1 HEC-RAS 

Program HEC-RAS byl vyvinut v roce 1964 armádou Spojených států amerických a jeho 

zkratka znamená Hydrologic Engineering Center – River Analysis System. Program je volně 

přístupný a používá se k analýze hydrologických a hydraulických dat. Program byl vyvinut pro 

hydraulický výpočet koryta toku v 1D, ale v posledních verzích nabízí již zdařilou metodu také 

2D simulace. Program jakožto americký software, používá při výpočtu Manningova součinitele 

drsnosti a uvádí také typické příklady pro dané drsnosti. Další výhodou programu je, že nabízí 

možnost importu vygenerovaných profilů toku do programu AutoCAD. [17] 

Výpočet 2D modelu umožňuje uvažovat s prouděním v mimo koryto toku. Pro samotný 

výpočet je však nutno zadat potřebné podmínky pro proudění, protože program nerozlišuje 

proudění vody s rozdílnou hloubkou. K řešení tohoto problému nabízí možnost vložení objekt 

levees, což zapříčiní, že výpočet bude probíhat pouze v navrženém korytě, dokud nedojde 

k navýšení hladiny vody. [17] 

Pro řešení proudění daného toku je potřeba zadat parametry jednotlivých zaměřených 

profilů toku (tvar, hloubka, sklony svahů, drsnost, podélný sklon koryta). Dalším krokem je 

stanovení okrajových podmínek pro daný tok. K tomu je potřeba znát jednotlivé m-denní a n-

roční průtoky a hloubky vody. 

8.2 QGIS 

Program QGIS je zkratka pro Quantum Geografic Information System, který vznikl 

v 2002, a první verze označená 1.0 byla uvedena v roce 2009. Mezi hlavní výhody programu 

patří rychlost vývoje programu, rozšiřování funkcionality a především umožňuje komerční 

použití softwaru. [16] 

Použití softwaru je možné na většině operačních systémech jako je MS Windows, Linux 

nebo OS X. Díky využití knihovny GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), která je 

určena pro práci s množstvím vektorových a rastrových formátů, je možné v programu pracovat 

s webovými službami OGC a jiných formátů. [16] 

Program nabízí širokou škálu nástrojů použití jako import, export, prohlížení, analýza a 

další funkce související úpravou mapových podkladů. [16] 
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9 POSTUP ŘEŠENÍ 

 

Obr. 50) Schématické zobrazení postupu řešení 

Nejprve byl vytvořen digitální model terénu (DMT) pomocí programu ArcGIS, který 

byl následně vyexportován do datového souboru, který umožňuje řadě programů práci s daty, 

které obsahují odkazy na jiné soubory, nebo projekty. 

Z podkladních dat [A1], [A2] byly v programu AutoCAD Civil 3D vyexportována dat 

obsahující osu toku a jednotlivé stopy zaměřených příčných profilů. Tato data byla následně 

importována do programu QGIS, kde byla provedena následná korekce příčných řezů před 

exportem do Shapefille. 

 

Vytvoření modelu terénu 

Model terénu potřebný pro výpočet byl vytvořen pomocí nástroje RAS Mapper. Byl 

zvolen rastrový model terénu, který byl připraven v programu ArchGIS. Dále byly načteny 

všechny digitální podklady, jako je osa taku a stopy příčných profilů (Obr. 51). Pro kontrolu 

správného umístění byl model podložen Ortofotomapou ČR. Ortofotomapa byla nahrána ze 

serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pomocí WMS. 

Z načtených dat byly převzaty údaje o výškovém umístění pro jednotlivé stopy příčných 

profilů (Obr. 52). Příčné profily byly dále upraveny podle skutečného zaměření (obr. 53). 
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Obr. 51) Import podkladů do RAS Mapperu 

 

Obr. 52) Příčný řez vygenerovaný z DMT 
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Obr. 53) Upravený příčný řez podle skutečného zaměření 

9.1 Práce v programu QGIS 

Pomocí programu QGIS byl vytvořen polygon, který určuje osu řešeného toku a dále 

stopy jednotlivých příčných profilů. Oba polygony byly vytvořeny na základě podkladních dat 

[A1] [A2]. Jako podkladní mapa byla použita základní mapa ČR a také Ortofotomapa. 

9.2 Práce v programu HEC-RAS 

Vytvořené polygony z programu QGIS byly exportovány do programu HEC-RAS 

pomocí „RAS Mapperu“. Dále byl exportován DMT z programu ArcGIS a pomocí serveru 

WMS připojena Ortofotomapa ČR. Z nahraných pokladů byla vytvořena geometrická data.  

Po vytvoření geometrických dat bylo nutno upravit jednotlivé profily dle skutečného 

zaměření. Profily byly upraveny ze skutečného zaměření z podkladů [A2]. Byly definovány 

břehové linie v jednotlivých příčných profilech. 

Dalším krokem bylo stanovení drsnosti, které proběhlo na základě pochůzky v řešeném 

úseku toku a také pomocí Ortofotomapy ČR. Při stanovování součinitele drsností byly použity 

informace z pořízených fotografií z pochůzky úseku. Výsledné stanovení bylo určeno 

porovnáním pořízených fotografií s fotografickým katalogem drsností.  

Hodnoty volených drsností jsou vypsány v tab. 10. 
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Tab. 10)  Tabulka použitých drsností [21] 

Povrch Minimální Zvolené Maximální 

Dno - Štěrkové, štěrkopísčité 0,04 0,05 0,055 

Dno - Betonové 0,02 0,023 0,025 

Dno - Polovegetační tvárnice 0,025 0,03 0,035 

Dno - Betonový torkret značně poškozený 0,02 0,026 0,032 

Břeh - Vegetační opevnění - udržované 0,04 0,047 0,055 

Břeh - Vegetační opevnění - zarostlé 0,035 0,051 0,055 

Břeh - Beton 0,02 0,023 0,025 

Břeh - Betonová nábřežní zeď 0,018 0,02 0,025 

Břeh - Zdivo z lomového kamene 0,025 0,03 0,038 

Berma 0,04 0,058 0,065 

Budovy 0,04 0,052 0,06 

Okrasný porost - Park 0,035 0,038 0,04 

Ovocný sad - Zahrada 0,045 0,048 0,05 

Louky, pastviny 0,032 0,035 0,038 

Půda s křovinatým porostem 0,04 0,042 0,05 

Lesní půda s keřovým patrem 0,08 0,082 0,085 

Lesní půda se stromy 0,065 0,066 0,07 

Silnice a dálnice - Asfalt 0,018 0,019 0,021 

Železniční násyp 0,035 0,036 0,04 

Polní cesty 0,039 0,04 0,045 

Dlážděné cesty 0,024 0,026 0,028 

Voda 0,01 0,015 0,016 

 

Pro výpočet byly nastaveny průtokové řady Q1, Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100. Okrajové 

podmínky pro výpočet proudění ve vytvořeném modelu byly zvoleny sklony dna na počátku a 

konci řešeného úseku. 
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10 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY STÁVAJÍCÍHO 

STAVU 

10.1 Popis simulace 

Celková délka řešeného úseku je 3,947 km. Začátek úseku je před městskou částí Brno-

Bohunice a konec úseku je před částí Bosonohy (obr. 54). 

 

Obr. 54) Situace zájmové lokality 

Na řešeném toku se nacházejí objekty, jako jsou silniční mosty, dálniční mosty, výpusti 

a lávky. Mostové konstrukce a lávky byly zaneseny v programu HEC-RAS a vypočteny. 

Jednotlivé výpusti a jejich umístění jsou zaneseny v příloze 3 - Podrobném podélném profilu a 

se změnou průtoku bylo při výpočtu počítáno. 

Při stanovování drsnosti v korytě toku a okolní nivě, bylo vycházeno z fotografií 

pořízených pochůzkou a satelitními snímky. Jednotlivé hodnoty drsností jsou uvedeny v tab. 

10. 

Výpočet byl proveden na základě jednotlivých průtoků Q1, Q5, Q10 ,Q20, Q50, Q100 a 

okrajových podmínek. Hodnoty jednotlivých průtoků jsou uvedeny v tab. 11. Okrajové 

podmínky byly nastaveny na základě skla dna toku na začátku a na konci řešeného úseku. 

Hodnota sklonu na začátku úseku byla vypočtena z přílohy 3 - Podrobného podélného profilu 

a činí 0,58 %. Sklon dna na konci úseku byl stanoven stejně a jeho hodnota je 1,1 %. 

Pro výpočet proudění v korytě bylo potřeba stanovit drsnosti odpovídající skutečnému 

stavu na toku. Stanovení hodnot drsností proběhlo na základě fotodokumentace toku 

s porovnáním z katalogu drsností. Výsledné drsnosti jsou uvedeny v tab. 10. 
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Tab. 11)  Tabulka N-letých průtoků na řešeném úseku toku Leskava [A1] 

Staničení [km] 
N-leté průtoky [m3/s] 

Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

7,744 0,45 1,6 2,7 4,5 8 12 

6,008 0,55 2 3,4 5,6 10 15 

5,226 0,75 2,7 4,4 7,5 13 19,5 

Tab. 12)  Tabulka objektů nacházejících se na řešeném toku 

Objekt Staničení [km] 

Most 7,427 

Dálniční most 1 6,706 

Dálniční most 2 5,644 

Silniční most 1 5,325 

Silniční most 2 5,108 

Silniční most 3 4,952 

Silniční most 4 4,870 

Silniční most 5 3,834 

 

10.2 Výsledky a vyhodnocení stávajícího stavu 

Po provedeném výpočtu stávajícího stavu, byla řešená část toku rozdělena na 4 úseky, 

rozdělení je zakresleno v příloze 2. 

 Úsek úpravy 1 – 6,706 km až 7,382 km. 

 Úsek úpravy 2 – 5,619 km až 6,557 km. 

 Úsek úpravy 3 - 4,391 km až 5,497 km. 

 Úsek úpravy 4 – 3,846 km až 4,391 km. 

 

Úsek úpravy 1 – 6,706 km až 7,382 km 

První úsek koryta toku se nachází za městskou částí Brno-Bosonohy. Koryto je kapacitní 

Q5, pří větších průtocích dochází k vybřežení na pravém břehu toku. Rozlivy na pravém břehu 

sahají až 100 metrů od osy koryta po délce 400 metrů. 

Koryto toku je zarostlé vysokou trávou a stromy (obr. 55). Na Pravém břehu dochází 

k rozlivům do zemědělských půd. Na levém břehu se nachází také zemědělské půdy. 
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Obr. 55) Obrázek koryta toku v úseku 1 

Úsek úpravy 2 – 5,619 km až 6,557 km 

Druhý úsek se nachází mezi dálničními mosty a dochází zde k velkým rozlivům na 

pravém břehu koryta toku. Kapacita koryta je menší než Q1. 

Průtok v korytě v tomto úseku je velmi ovlivněn vegetací. Koryto po celém délce toho 

úseku lemují stromy a vysoký travní porost. Na pravém břehu koryta, kde dochází k rozlivům, 

se nachází zemědělská půda (obr. 56). Na levém břehu toho úseku brání rozlivům svah, na 

kterém se nachází dálnice D1. 

 

Obr. 56) Ukázka okolí na pravém břehu koryta toku 

Úsek úpravy 3 - 4,391 km až 5,497 km 

Třetí úsek se nachází v městské části Starý Lískovec. Kapacita koryta toku odpovídá 

Q20, při větších průtocích dochází k zaplavování okolních budov a pozemků.  

Koryto je zpevněno vegetačním porostem bez dalšího opevnění. Na úseku 3 se nachází 

několik silničních mostů. Z provedeného výpočtu programem HEC-RAS, bylo zjištěno, že 

silniční mosty nejsou dostatečně kapacitní. K rozlivům dochází na obou březích koryta. Na 

levém i pravém břehu se nachází zahrádkářské kolonie a budovy po celé délce úseku (obr. 43). 
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Úsek úpravy 4 – 3,846 km až 4,391 km 

Poslední úsek koryta toku se nachází mezi městskými částmi Starý Lískovec a Brno-

Bohunice. Koryto je kapacitní pro 1 – letý průtok a při vyšších průtocích dochází k vybřežení 

na levém břehu koryta. 

Koryto toku je opevněno vegetačním porostem. Na pravém břehu koryta se nachází 

svah, na kterém vede železniční trať. Na levém břehu se nachází ochranná hráz, která zabraňuje 

nižším průtokům rozliv do okolí (obr. 57). 

 

Obr. 57) Ukázka ochranné hráze a okolí na levém břehu toku v úseku 4 
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11 NÁVRH ÚPRAVY 

Po výpočtu stávajícího stavu toku, bylo provedeno srovnání modelu s podkladními daty a 

navřen nový stav. Na stávajícím toku dochází na několika úsecích k vybřežení a zaplavení 

okolní nivy. Hlavním problémem bylo vybřežení vody v městské části Starý Lískovec, kde 

dochází vlivem stavu koryta a nekapacitním objektům na toku k negativnímu ovlivňování vodní 

hladiny. Vlivem těchto faktorů dochází k zaplavování a rozlivům do okolí.  

Řešením tohoto problémů je protipovodňová ochrana (PPO). PPO se dělí na strukturální 

(technická) a nestrukturální. 

11.1 Typy PPO 

Strukturální (technická) PPO 

Strukturální protipovodňová opatření zahrnují zejména úpravy vodních toků a jejich 

inundačních území. Jedná se například o zvýšení kapacity koryta, údržba a zvyšování stability 

dna a břehů koryta, transformaci povodňové vlny vlivem výstavby poldrů a nádrží, a zvýšením 

retenční schopnosti okolních niv a záplavových území. Tento způsob PPO má výhodu 

okamžitého projevu po jeho vybudování. 

 

Zvýšení kapacity koryta 

Zvýšení kapacity koryta může být docíleno například vhodnou úpravou sklonů svahů, 

prohloubení a vyčištěním koryta toku, zvýšením kapacity jednotlivých objektů nacházejících 

se na toku, návrhem zcela nového profilu koryta a jeho zvětšení. Mezi nejčastější a 

nejpoužívanější úpravy patří úprava jednoduchého lichoběžníkového koryta na koryto složené 

lichoběžníkové, kdy je koryto toku složeno z kynety, která je schopna přenášet malé průtoky, a 

berm (obr. 58). 

 

Obr. 58) Ukázka složeného lichoběžníkového koryta 

Ochranné hráze 

Další možností strukturální PPO je výstavba ochranných hrází, kdy jsou na březích toku 

a hranicích záplavového území vybudovány umělé hráze. Voda, která by bez těchto ochranných 

prvků zaplavila okolí je ponechána v korytě toku. Ochranné hráze mohou být homogenní a 

nehomogenní. Homogenní hráze jsou vybudovány z jednoho typu materiálu a nehomogenní 

hráze ze dvou a více typů materiálu. 

 

Povodňové zdi 

V městských částech se nejčastěji používá výstavba povodňových zdí a zídek. Účelem 

těchto prvků je jako u ochranných hrází udržení vody v korytě toku a zamezit dalším rozlivům 
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vody do okolí. Povodňové zdi se navrhují zejména v místech, kde není příliš prostoru na jiná 

opatření (městské zástavby, podél komunikací). Povodňové zdi mohou být: 

 Pevné (stabilní) povodňové zdi. 

 Mobilní povodňové zdi. 

Pevné povodňové zdi jsou nejčastěji monolitické betonové. V dnešní době se používají 

i gabionové konstrukce.  

 

Obr. 59) Ukázka pevné zídky v obci Staré Město pod Landštejnem na toku Pstruhovec 

Mobilní povodňové zdi se navrhují v místech, kde není možné vystavět stabilní 

povodňové zdi například z důvodu zajištění průchodů a průjezdů vozidel nebo narušení 

estetických hledisek úseků. 

 

Poldry a nádrže 

Voda, která přitéká do nádrže, je zde zadržována a dále vypouštěna dle manipulačního 

řádu. V případě suchých nádrží (poldrů), voda z prostoru odtéká podle kapacity spodních 

výpustí. 

 

Zvýšení retenční schopnosti území 

Zvýšení retenční schopnosti přispívá zejména vhodná výsadba flóry v okolí toku. 

Vegetační pokryv díky svým kořenům zvyšuje soudržnost půdy a zabraňuje tím vymílání 

zeminy vlivem stékající vody. Mezi další opatření, která zvyšují retenční schopnost území, patří 

například ochranné zalesnění, protierozní směr výsadby plodin, hrázkování a zatravnění mezi 

jednotlivými pozemky, nebo protierozní příkopy. 
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Nestrukturální PPO 

Nestrukturální protipovodňová opatření jsou vymezena vodním zákonem 254/2001 Sb. 

Jedná se především o přípravná opatření před hrozící povodní. Jednotlivá opatření se dají 

rozdělit do tří skupin: 

1. Opatření přípravná. 

2. Opatření prováděna při povodní. 

3. Opatření prováděna po povodni. 

Celková délka řešeného toku byla rozdělena na jednotlivé úseky, na kterých byl navržen 

návrh na úpravu. Na toku byly vymezeny celkem 4 úseky, na kterých byla navržena revitalizace 

toku, anebo protipovodňová ochrana. Při úpravě koryta toku bylo přihlíženo k plánům Odboru 

územního plánování a rozvoje pro město Brno. 

11.2  Návrh PPO na úseku 1 - 6,706 km až 7,382 km 

Úsek toku se nachází za částí města Brna-Bosonohy. Koryto v této části vycházelo 

kapacitní pro Q5 a při vyšších průtocích Q20 a Q100 docházelo k vybřežení na pravém břehu 

koryta. Podle mapových podkladů územního plánování a rozvoje se v této části nachází plochy 

vyhrazené pro dopravu.  

Úpravou toku byla navýšena kóta dna o 0,7 až 1,3 m a navržena stěhovavá kyneta 

s průtočnými tůňkami. Koryto toku bylo rozšířeno, bylo navrženo opevnění kamenným 

záhozem a došlo ke snížení levého břehu (příloha 8). Tato úprava přenese rozlivy z pravé břehu, 

kde se nacházejí ochranné pásma dopravy, na levý břeh, na kterém se nacházejí rekreační 

plochy. Koryto toku je po navržené úpravě kapacitní pro průtoky menší než Q5. Majetkoprávní 

vypořádání s majiteli pozemků, kterých by se rozlivy vlivem navržené úpravy týkali, nebyly 

předmětem řešení.  Pozemky, které budou zaplaveny z důsledku rozlivů na levém břehu, spadají 

do záplavového území a aktivních zón (obr. 60). 

 

Obr. 60) Ukázka pozemků spadajících do záplavového území a aktivních zón na úseku 1 

(žlutá-zvláštní plochy pro rekreaci, růžová-plochy pro dopravu, modrá výplň-

záplavová území) [23] 

V okolí vodního toku je navržena výsadba vhodných doprovodných dřevin. 
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11.3  Návrh PPO na úseku 2 - 5,619 km až 6,557 km 

Úsek číslo 2 se nachází mezi dvěma dálničními mosty před městskou částí Starý 

Lískovec. V této části docházelo k velkým rozlivům a původní koryto toku bylo kapacitní pro 

Q1. Při vyšších průtocích docházelo k zaplavování do okolní nivy na pravém břehu.  

Mezi dálničními mosty na úseku 5,619 – 6,557 km byla navržena změna profilu koryta, 

kdy byla provedena stejná úprava toku, jako na úseku 1. Dále byla navržena stěhovavá kyneta 

s průtočnými tůňkami, kdy kóta dna byla navýšena o 0,26 až 0,61 m a koryto bylo opevněno 

kamenným záhozem.  

Dále bylo navrženo snížení pravého břehu (příloha 8). Koryto odpovídá kapacitním 

průtokům menším než Q1. Následkem odtěžení velkého objemu zeminy při srovnávání pravého 

břehu, došlo ke snížení úrovně hladiny. Navrženou úpravou v tomto úseku je snížen rozsah 

rozlivů. Vlivem rozšíření koryta toku a zvýšením dna, dochází k proměnám ve výšce hladiny 

vody, které jsou uvedeny v příloze 10. 

Z mapových podkladů územního plánu města Brna vyplývá, že zaplavené pozemky, 

spadají do záplavového území a aktivní zóny záplavového území (obr. 61) [23]. 

 

Obr. 61) Ukázka pozemků spadajících do záplavového území a aktivních zón na úseku 2 

(modrá-vodohospodářské plochy, růžová- růžová-plochy pro dopravu, modrá výplň-

záplavová území) [23] 

V okolí vodního toku je navržena výsadba vhodných doprovodných dřevin. 

11.4  Návrh PPO na úseku 3 - 4,391 km až 5,497 km 

Tato část koryta toku protéká částí Starý Lískovec. Na této části toku se nachází velké 

množství zejména silničních mostů, které jsou nekapacitní pro dané průtoky vody. Vlivem této 

nedostatečné kapacity dochází v zaplavování do okolní zástavby podél koryta toku při 

průtocích větších než Q20. 
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Návrhem na úpravu této části bylo vytvoření ochranných zídek, které by udržely Q100 

v korytě toku (příloha 8). Výška navržených zídek se pohybuje od 0,25 m do 0,5 m 

s převýšením minimálně 0,3 m nad úroveň hladiny vody při průtoku Q100. V místech silničních 

mostů křížících tok bylo potřeba navrhnout mobilní hrazení jinak by docházelo k vybřežení.  

Na úseku se nachází mosty, které jsou přelévány a také rozdíl úrovní hladin a spodní 

části mostky je menší než 0,5 m [24]. Nekapacitní objekty na toku: 

 Silniční most 4,870 km. 

 Silniční most 4,952 km. 

 Silniční most 5,108 km. 

 Silniční most 5,325 km. 

11.5  Návrh PPO na úseku 4 – 3,846 km až 4,391 km 

Poslední upravovaný úsek koryta toku se nachází mezi částmi Starý Lískovec a 

Bohunice. Původní koryto je kapacitní pro Q1. Při vyšších průtocích dochází k rozlivům na 

levém břehu toku. Na levém břehu koryta toku vede stezka pro pěší a je zde vybudována zemní 

ochranná hrázka.  

Návrhem na poslední části řešeného toku, bylo rozšíření koryta a snížení levého břehu, 

které by odpovídalo kapacitě Q5. Vlivem této úpravy a urovnání levobřežní nivy byla snížena 

šířka zasaženého území rozlivem. 

Majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků, kterých by se rozlivy vlivem navržené 

úpravy týkali, nebyly předmětem řešení. Z mapových podkladů územního plánu města Brna 

[23] však vyplývá, že pozemky spadají do záplavového území a aktivní zóny záplavového 

území. Zaplavené pozemky jsou převážně plochy rekreace (obr. 62). V tomto úseku jsou 

vyznačeny i úseky, které by mohly v budoucnu sloužit jako stavební pozemky. V případě 

výstavby by bylo potřeba provést změnu návrhu PPO pro daný úsek tak, aby došlo k ochraně 

budov. 

 

Obr. 62) Ukázka pozemků spadajících do záplavového území a aktivních zón na úseku 2 

(zelená, žlutá- zvláštní plochy pro rekreaci, růžová-plochy pro dopravu, šedá- plochy 

pro výrobu, modrá výplň-záplavová území) 
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Pro břehy a záplavovou oblast byla navržena výsadba doprovodných dřevin a keřů, které 

by zvyšovaly retenční schopnost záplavového území. 

 

11.6  Návrh doprovodných dřevin v okolí revitalizovaných úseků 

toku 

S navrženými úpravami toku úzce souvisejí i doprovodné dřeviny v podobě stromů a 

keřů. Výsadbou těchto porostů v okolí toku je zabraňováno odpařování vody z vodní hladiny 

zejména v letních měsících, nebo vytvoření přirozeného prostředí a úkrytů pro živočichy, kteří 

se v daných oblastech vyskytují. 

Při volbě vhodných dřevin bylo vycházeno z plánovací dokumentace pro vytvoření 

Biokoridoru Heršpické Leskavy [22]. Některé z vhodných stromů a keřů byly zastiženy i 

v rámci pochůzky lokality (viz fotodokumentace v kap. 5.6). 

 

Seznam vhodných doprovodných stromů: 

 dub letní (Quercus robur), 

 habr obecný (Carpinus betulus), 

 jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

 javor babyka (Acer campestre), 

 javor mléč (Acer platanoides), 

 jeřáb břek (Sorbus torminalis), 

 jilm vaz nebo habrolistý (Ulmus laevis nebo U. minor), 

 lípa srdčitá (Tilia cordata), 

 střemcha hroznovitá (Prunus padus), 

 topol bílý nebo černý (Populus alba nebo P. nigra), 

 třešeň ptačí (Prunus avium). 

 

Seznam vhodných doprovodných keřů: 

 brslen evropský (Euonymus europaeus), 

 dřín obecný (Cornus mas), 

 hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), 

 kalina obecná (Viburnum opulus), 

 kalina tušalaj (Viburnum lantana), 

 líska obecná (Corylus avellana), 

 ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), 

 řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), 

 svída krvavá (Swida sanguinea), 

 zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum). 
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12 ZÁVĚR 

V diplomové práci byl na základě poskytnutých materiálů, osobní prohlídky a 

seznámením se s řešeným úsekem toku proveden hydraulický výpočet stávajícího stavu na řece 

Leskava při N-letých průtocích. Pro vytvoření výpočtového modelu byl použit DMR5G a 

zaměřené profily toku z podkladu [A2]. Při výpočtu byly použity okrajové podmínky pro 

ustálené nerovnoměrné proudění získané z podkladu [A1]. Z vypočtených hodnot hloubek 

vody byla stanovena kapacita koryta toku a vytvořena mapa rozlivů. 

V dalším kroku byla navržena úprava koryta toku spočívající v úpravě dna, rozšíření 

koryta, břehů včetně vytvoření stěhovavé kynety a navržena protipovodňová opatření pro 

městskou část Starý Lískovec. Pro tyto kroky byla řešená část rozdělena na 4 úseky podle 

rozlivů mezi jednotlivými kilometry: 

 Úsek úpravy 1 – 6,706 km až 7,382 km. 

 Úsek úpravy 2 – 5,619 km až 6,557 km. 

 Úsek úpravy 3 - 4,391 km až 5,497 km. 

 Úsek úpravy 4 – 3,846 km až 4,391 km. 

Úsek úpravy 1 – 6,706 km až 7,382 km 

Navrženou úpravou na úseku 1 bylo zvýšení kóty dna a převedení rozlivů z pravého 

břehu na levý. Úpravou levého břehu, na kterém byla část zeminy odtěžena, bylo docíleno 

převedení rozlivů z pravého břehu na levý. Upravené koryto toku kapacitně odpovídá Q1. 

Vlivem úpravy koryta a výsadby keřů a stromů dojde ke zlepšení hydromorfologických kvalit. 

 

Úsek úpravy 2 – 5,619 km až 6,557 km 

Úpravou toku došlo k navýšení kóty hladiny dna a navržena stěhovavá kyneta 

s průtočnými tůňkami. Upravené koryto toku kapacitně odpovídá Q1. Při vyšších průtocích 

dochází k široké záplavě území, která však odpovídá stanovenému záplavovému území (Obr. 

61). Vlivem úpravy koryta a výsadby keřů a stromů dojde ke zlepšení hydromorfologických 

kvalit. 

 

Úsek úpravy 3 - 4,391 km až 5,497 km 

Návrhem na úpravu této části bylo vytvoření ochranných zídek, které navýšily kapacitu 

koryta na Q100. Výška navržených zídek se pohybuje od 0,25 m do 0,5 m s převýšením 

minimálně 0,3 m od hladiny vody. V místech silničním mostů bylo navrženo mobilní hrazení, 

na které navazují zídky. Vlivem realizace ochranných zídek dojde k ochraně majetku a 

obyvatel. 

 

Úsek úpravy 4 – 3,846 km až 4,391 km 

Návrhem na poslední části řešeného toku byla úprava koryta kapacitní pro Q5 a dále 

umožněny rozlivy na levém břehu při vyšších průtocích. Oblast na levém břehu koryta toku 

umožňuje široký rozliv vody. 

Z mapových podkladů územního plánu města Brna vyplývá, že pozemky spadají do 

záplavového území a aktivní zóny záplavového území. V tomto úseku jsou vyznačeny i úseky, 

které by mohly v budoucnu sloužit jako stavební pozemky (Obr. 62). V případě takového 
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rozhodnutí by bylo nutné navrhnout jiné umístění PPO pro daný úsek. Vlivem úpravy koryta a 

výsadby keřů a stromů dojde ke zlepšení hydromorfologických kvalit. 

Dále bylo provedeno hydroekologické hodnocení daného toku metodou Jakuba 

Langhammera. K tomuto hodnocení byla řešená část toku rozdělena na 3 úseky, z nichž první 

a třetí úseku toku se nachází v extravilánu a druhý úsek protéká intravilánem Starého Lískovce. 

Hodnocení jednotlivých úseků je součástí přílohy 9. Z těchto dílčích hodnocení byla na základě 

délek úseků, stanovena průměrná hodnota hydroekologického hodnocení pro řešený tok. 

Výsledná hodnota byla zařazena do 2 třídy hodnocení – stav dobrý. Po navržených úpravách 

by došlo ke zlepšení jednotlivých dílčích hodnot zejména v oblastech břehové vegetace (BVG), 

upravenosti břehů (UBR) a využití příbřežní zóny (VPZ) a nivy (VNI). 

Příbřežní zóna a niva by mohla být mimo jiné využita k vybudování například 

cyklostezky a pěší podél nově navrženého toku, společně se zřízením naučné stezky. 

 

Celková úprava směrem k PBPPO bude mít pozitivní vliv na flóru a faunu v dané 

oblasti. V rámci návrhu je provedena výsadba vhodných dřevin, přizpůsobení toku Leskavy 

zlepší podmínky pro současné a případné nové vodní živočichy, ptactvo a další drobné 

živočichy (hlodavci, plazi, hmyz a další). Návrh samotný také koresponduje s plánem města 

Brna na zřízení biokoridoru v dané lokalitě. Navržená PBPPO současně uvažuje s ochranou 

intravilánu na průtok Q100 s rezervou 0,3 m, kde jsou navrženy opevnění koryta pomocí přírodě 

blízkých materiálů. Ochranné zídky jsou vytvořeny z ŽB s navrženou povrchovou úpravou 

pomocí kamenů. V místech silničních mostů však bylo nutné realizovat návrh mobilních 

hrazení. 
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