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1.  ÚVOD  

Bakalářská práce se zabývá úpravou toku řeky Svratky v Židlochovicích v zájmovém 

území ř. km 27,059 až ř. km 29,751.  

Židlochovice se dlouhodobě potýkají s problémy týkajících se povodňových stavů. 

Příčinou těchto stavů bývá v jarním období tání sněhu, v letním období dlouhotrvající deště. 

V zájmové lokalitě došlo v letech 1999 a 2006 k několika technickým zásahům do koryta za 

účelem zkapacitnění toku a zabránění případnému vniknutí povodňové vlny do zastavěného 

území Židlochovic. V rámci realizovaných opatření se skrze intravilán podél pravého břehu 

řeky Svratky budovaly sypané zemní hráze v kombinaci s betonovými tížnými zdmi a 

mobilním hrazením (odnímatelnými hradidly). Nad intravilánem Židlochovic bylo vybudováno 

inundační území za účelem retence vody při povodňových stavech. Tato retenční oblast se 

nachází na pravém břehu mezi Židlochovicemi a obcí Vojkovice. Realizovaná opatření byla 

navrhována na průtok Q20 = 293 m3 · s-1. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout protipovodňová opatření blízká přírodě v dané 

lokalitě. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné posoudit stávající stav koryta, objektů na toku a 

především stávající systém realizovaných protipovodňových opatření v řešené lokalitě. Na 

základě vyhodnocení stávají ochrany lze pokračovat v návrhu nového opatření.  

V současné době se preferují přírodě blízká protipovodňová opatření. Z hlediska vhodné 

volby nového návrhu opatření na toku se vychází z projektu "Strategie ochrany před 

negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními České republice“, 

který je zpracovaný pro Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Nově 

navržená opatření by měla být v souladu s tímto materiálem.  

Na základě tohoto materiálu by v zájmové lokalitě řeky Svratky měla být navržena 

přírodě blízká opatření, která budou plnit protipovodňovou funkci zaměřenou na retenci 

v nezastavěném území.  

 V rámci zastavěného území se pro zájmové území požadují opatření blízká přírodě, 

která budou cílena na ekologickou a architektonickou funkci toku.  

Při výběru přírodě blízkému opatření na toku je nutné uvažovat s majetkoprávními 

vztahy spojené se soukromými pozemky. V případě realizace nových opatření na toku by bylo 

potřeba provést nové a detailnější měření současného stavu koryta a hrází. Zároveň by bylo 

vhodné zhodnotit stav koryta, zda-li odpovídá požadavkům na přenesení návrhového průtoku 

Q20. 
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2. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA (PPO) 

Pojmem protipovodňových ochranných opatření se rozumí stavby, terénní úpravy nebo 

technická zařízení, která slouží jako zábrana proti vybřežení do chráněného území v případě 

zvýšených průtoků povrchových vod. [4] 

Jednotlivá PPO opatření jsou navržena na určité množství protékané vody v dané 

lokalitě. Jedná se o snahu usměrnit povodňovou vlnu tak, aby protékající voda neohrozila 

obyvatelstvo a také způsobila jejich minimální škody na majetku. [4] 

Velmi důležitou roli při navrhování protipovodňového ochranného opatření je prevence. 

Pro prevenci lze využít z map a plánů záplavových území například při výstavbě nových staveb. 

[9] 

Protipovodňová opatření lze rozdělit: 

• Podle konstrukční podstaty, které se dělí na technická a netechnická opatření. 

• Podle způsobu ochrany, které se dále třídí na technická opatření a přírodě blízká 

opatření. [9] 

2.1. DLE KONSTRUKČNÍ PODSTATY 

2.1.1. TECHNICKÁ OPATŘENÍ (STAVEBNÍ OPATŘENÍ) 

Opatření v ploše povodí: 

• vytváření protierozních a retenčních opatření, 

• usměrnění zemědělské činností v ploše povodí, 

• usměrnění velikosti rozsahu, a také druhové a věkové skladby lesů. [9] 

Opatření na vodních tocích: 

• udržování a průběžné čistění koryt, 

• snížení bočních a hloubkových erozí, 

• budování ochranných hrází, 

• retenční prostory v poldrech, 

• retenční prostory v údolních nádržích. [9] 

2.1.2. NETECHNICKÁ OPATŘENÍ 

• definování záplavových ploch, 

• výchova veřejnosti k odpovědnému počínání pro rizikových povodňových situacích, 

• varovné a předpovědní systémy rizikových povodňových situací. [9] 

 

http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
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2.2. DLE ZPŮSOBU OCHRANY 

2.2.1. TECHNICKÁ OPATŘENÍ 

• ohrazování vodních toků, 

• kapacitní úpravy vodních koryt, 

• budování rozměrnějších retenčních nádrží. [9] 

2.2.2. PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ 

Opatření v ploše povodí: 

• agrotechnická protierozní opatření, 

• biotechnická opatření, 

• organizační protierozní opatření. [9] 

Opatření na vodních tocích: 

• revitalizace technicky upravených koryt za účelem zpomalení postupu povodňových vln 

rozlivem do niv, 

• zadržování povodňových objemů do vhodně tvarovaných přírodě blízkých jam, 

• zadržování povodňových objemů pomocí poldrů, 

• kapacitní úprava koryta v zastavěném území, 

• vytváření složeného profilu koryta, 

• zřizování suchých nádrží, 

• obnova mokřadů, vlhkých luk a lužních lesů. [9] 

 

  

http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
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3. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY 

Tímto pojmem se vyjadřuje míra povodňového nebezpečí, která se váže na směrodatné 

limity. Zpravidla jimi bývají průtoky v hlásných profilech na tocích nebo mezní až kritické 

hodnoty v daném povodňovém plánu. Rozsah opatření řízení vykonávaných při povodňovém 

stavu se vyjadřuje 3 stupni. [11] Pro zájmové území lokality se uvažuje hlásný profil č. 383 – 

viz příloha A.1. 

3.1. I. SPA (STAV BDĚLOSTI) 

Začíná riziku přirozené povodně. Tento stav nastává na vodních dílech, když sledované 

jevy začnou směřovat ke vzniku povodně. [11] 

Hlavními činnostmi pro tento stav jsou: 

• Vyšší pozornost vodním tokům a případným dílčím zdrojům povodňového rizika, 

• zavedena hlídková služba, 

• zavedena hlásná povodňová služba. [11] 

3.2. II. SPA (STAV POHOTOVOSTI) 

Nastává v případě, že riziko přirozené povodně se stupňuje v povodeň a také v případě, 

když sledované jevy na vodních dílech překročí mezní hodnoty z hlediska bezpečnosti. [11] 

Hlavními činnostmi pro tento stav jsou: 

• Nastane aktivace povodňových orgánů, 

• zapojení do pohotovosti dalších účastníků pro ochranu před povodněmi, 

• zapojení do pohotovosti prostředků k pracím zajišťující bezpečnost, 

• zavádění opatření zmírňující povodně. [11] 

3.3. III. SPA (STAV OHROŽENÍ) 

Nastává při riziku vzniku většího rozsahu škod na majetku v záplavovém území, 

případně v nebezpečí ohrožení životů. Tento stav se také vyhlašuje, dojde-li k dosažení 

kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech. V současný moment dochází 

z bezpečnostního hlediska k zahájení nouzového režimu. [11] 

Hlavními činnostmi pro tento stav jsou: 

• Záchranné práce, 

• zabezpečovací práce, 

• evakuace. [11] 
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4. PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

(PBPO) 

V ploše povodí se přírodě blízkými opatřeními zejména rozumí protierozní opatření, 

které si klade za cíl zvýšení schopnosti krajiny zadržet a zpomalit povrchový odtok. Dílčí 

snahou je snížení projevů vodní eroze. [9] 

Smyslem přírodě blízkého protipovodňového opatření (PBPO) na vodních tocích, je 

vytvoření původní struktury profilu vodního toku, který bude zdržován tam, kde zvýšené 

množství vody nezpůsobí škody na majetku. U zadržované vody v nezastavěných území se 

bude zároveň uvažovat s pozitivní účinkem na ekologický stav vodních toků a niv. [9] [19] 

Postup výběru protipovodňových opatřeních je složen z několika etap, díky kterým lze 

navrhnout patřičná opatření a patřičné zásahy, které pomohou docílit k požadované 

protipovodňové ochraně. Zároveň se zajištěním PPO budou splněny požadavky na ochranu 

přírody. [19] 

4.1. NÁVRH 

Pro lepší efektivitu výsledného protipovodňového opatření je vhodné zkombinovat 

přírodě blízkou protipovodňovou ochranu s technickou protipovodňovou ochranou. 

Kombinace těchto dvou opatření by měla přinášet lepší výsledky z pohledu posílení ochrany 

zastavěného území před zvýšenými povodňovými průtoky. Současná kombinace vytvoří 

podmínky pro zlepšení morfologicko-ekologického stavu ve vodních tocích. [12] 

Snaha při návrhu přírodě blízkého protipovodňového opatření je zajištění fungujícího 

koryta jako biotopu pro organismy žijící ve vodním prostředí a zajistit daným návrhem vhodné 

podmínky pro život těchto organismů. [19] 

4.2. CÍLE 

K cílům přírodě blízkého protipovodňového opatření lze zařadit: 

• Docílení fungujícího protipovodňového opatření. 

• Docílení vhodných ekologických podmínek na vodním toku řeky Svratky. [19] 

 

 

 

 

 

http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
http://www.cs-povodne.eu/Protipovodnova-ochrana-a-povodne/Protipovodnova-opatreni
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4.3. CHARAKTER NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ  

Pro plánování nově navrhovaného opatření v rámci PBPO musí být splněny principy 

návrhu, které vyhází z katalogu přírodě blízkých protipovodňových opatření podle 

uveřejněných metodik Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Základními typy 

z hlediska funkce jsou: [19] 

1. PBPO v nezastavěném území, „snížení kapacity koryta revitalizací a formou zvýšení 

kapacity rozlivů do údolní nivy, které se podílí na transformaci povodňových průtoků.“ 

[20] 

2. PBPO v zastavěných oblastech, snaha urychlení odtoku, složený příčný profil se 

stěhovavou kynetou a revitalizovaným korytem, možnost ohrázování zastavěného 

území. Zvyšování kapacity koryta, stabilita pat, svahů a dna. [20]  

3. „PBPO transformací povodňové vlny suchých retenčních nádrží nebo poldrech a 

revitalizace toků a niv ve zdrži.“ [20] 

Suchá nádrž nesmí funkčními objekty nijak narušovat krajinný ráz, musí umožňovat 

pochod splavenin hrází. Suchá retenční nádrž musí být obousměrně migračně 

prostupná. [20] 

4. „Opatření na tocích zajišťující ekologické nebo architektonické funkce toku a nejsou 

přímou součástí potřebných povodňových opatření (např. v parcích a zastavěných 

oblastech, náhony).“ [20] 

Opatření na tocích netvoří přímou součást protipovodňového opatření. [19] 

5. Opatření zlepšující hydromorfologickou strukturu toků a niv, které zabezpečují ochrnu 

přirozených niv, toků a inundací v údolích. [19] 

6. Opatření kombinující typ č. 1 a č. 5. Opatření se zabývá zajištění kapacity profilů 

s mostními objekty. [20] 

 

 

 

 

  



16 
 

5. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 

5.1. POPIS LOKALITY 

Zájmová lokalita se nachází na řece Svratce v intravilánu města Židlochovice, které leží 

v okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. V zájmové území se nachází levobřežní přítok 

řeky Litavy na ř. km 28,961. Intravilánem města protéká Farský potok, jedná se o levobřežní 

přítok do Svratky na ř. km 28,388. [11] 

Řeka Svratka přitéká do zájmového území z obce Vojkovice, která leží severně nad 

Židlochovicemi. Tok Svratky v zájmovém úseku mírně mění směr a pokračuje jihovýchodním 

směrem do obce Nosislav. Napříč přes vodní koryto se klenou dva mostní objekty. Na ř. km 

28,078 se nachází ocelová lávka pro pěší a cyklisty. Na ř. km 28,507 se nachází zavěšený 

silniční Židlochovický most, který slouží jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší. 

Obr. 1.  Mapa zájmového území s přítoky Litavy a Farského potoku. [14] 
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Židlochovice se již dlouhodobě potýkají s povodněmi, které jsou způsobovány jarním 

táním sněhu. Na základě těchto aktivit bylo rozhodnuto o technickému zásahu do průtočného 

koryta za účelem vybudování protipovodňové ochrany. [11]  

5.1.1. REALIZOVANÁ OPATŘENÍ 

Cílem práce je navrhnout protipovodňová opatření blízká přírodě v dané lokalitě. 

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné popsat stávající systém realizovaných protipovodňových 

opatření v řešené lokalitě. Na základě vyhodnocení stávají ochrany lze pokračovat v návrhu 

nového opatření. V řešené lokalitě již došlo k technickému zásahu do průtočného koryta. 

Účelem zásahu bylo vybudování protipovodňové ochrany skládající se ze sypaných hrází 

a tížných betonových zdí, které jsou doplněny o mobilní hrazení (odnímatelnými hradidly), aby 

v případě povodňové vlny zabránily vniknutí vodní masy do zastavěné části města 

Židlochovice. Na katastrálním území obce Vojkovice, které sousedí s městem Židlochovice, 

byla zřízena oblast pro inundaci povodňových vod.  Vybudovaná protipovodňová ochrana je 

spravována městem Židlochovice. – viz příloha B.2. [11][8] 

Protipovodňová ochrana byla postavena ve 2 etapách: 

• I. etapa – v roce 1999, vlastníkem je město Židlochovice 

• II. etapa – v roce 2006, vlastníkem je Povodí Moravy, s.p. 

Protipovodňová ochrana - I. etapa 

První etapa byla vybudována za účelem protipovodňové ochrany intravilánu města 

Židlochovic, s územní částí obce Vojkovice a jímacími prameništi Hrušovany-Vojkovice. [11]  

Rozdělení na 3 stavební objekty: 

• SO 01 Úsek mezi Židlochovickým mostem a čistírnou odpadních vod. 

• SO 02 Úsek pravého břehu nad Židlochovickým mostem. 

• SO 03 Jímací území obce Vojkovice a inundační oblast. [11] 

Obr. 2.  PPO – I. Etapa, SO 01 zemní hráz mezi ČOV a Židlochovickým mostem, 

 ř. km 27,900 
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Obr. 3. PPO – I. Etapa, SO 03 zemní hráz a vlevo inundační území, ř. km 29,550 

Obr. 4. PPO – I. Etapa, SO 03 inundační území, ř. km 29,620 
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Protipovodňová ochrana - II. etapa 

Druhá etapa byla vybudována za účelem protipovodňové ochrany intravilánu města 

Židlochovic. Účelem vodního díla bylo vytvoření inundačního území, proti povodňovým 

nátokům ze Svratky mezi na úseku mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi – viz příloha B.2. [11] 

Rozdělení na 4 stavební objekty: 

• SO 01 Snížení nivelety silnice III/41619. 

• SO 02 Přidání zemních ochranných hrází. 

• SO 03 Přidání tížné betonové ochranné zdi. 

• SO 04 Přeložka optického kabelu. [11] 

Obr. 5. PPO – II. Etapa, SO 03 tížná betonová ochranná zeď na PB, 

 ř. km 28,570 

Obr. 6.  PPO – II. Etapa, SO 02 zemní ochranná hrázka  

na vnější straně záplavového území 
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Realizovaná protipovodňová opatření z I. a II. etapy na sebe vzájemně navazují. 

Kombinací zemních hrází a tížných betonových zdí je bylo docíleno celkové ochrany 

zastavěného území města Židlochovice, které se nachází na pravé straně (uvažováno se směru 

toku) řeky Svratky – viz příloha B.2.  

Obr. 7.   PPO opatření funkce I. a II. na PB řeky Svratky. [14] 

5.1.2. OHROŽENÉ OBJEKTY 

Pravobřežní zástavba řeky Svratky je po předchozích protipovodňových opatřeních 

z minulých let schopna při vhodné manipulaci s mobilním hrazením na ulici odolávat až Q100.  

Ohrožené objekty na území města Židlochovice se vyskytují zejména na levém břehu řeky 

Svratky, mezi které se řadí: 

• 7 RD na ul. Strejcův Sbor, 

• 12 RD na ul. Masarykova, 

• zahrádkářská oblast na Pastviskách, zahrádkářská oblast nad přítokem Litavy, 

• garáže u soutoku Litavy se Svratkou – viz příloha B.2. [11] 
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5.1.3. STRATEGIE NÁVRHU OPATŘENÍ 

Na základě projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními 

jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“, zpracovaného pro Ministerstvo 

zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, by měla být na řešeném úseku řeky Svratky 

navržena tato opatření: [15] 

• Na ř. km 27,059 – ř. km 29,002 (soutok Litavy a Svratky) by měla být navržena taková 

opaření na tocích, která zajišťují architektonické nebo ekologické funkce toku. [15] 

 

• Na ř. km 29,002 (soutok Litavy a Svratky) – ř. km 29,751 by mělo být navrženo přírodě 

blízké protipovodňové opatření v nezastavěném území, které by bude sloužit jako 

ochrana fungující retence záplavových území. [15] 

 

Obr. 8.  Mapa strategie návrhu ochrany před negativními dopady povodní + legenda [15] 
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5.2. SPRÁVNÍ ÚDAJE 

 

Název toku:    Svratka 

Kilometráž:    ř. km 27,0590 – ř. km 29,7510 

Plocha povodí:   7112,79 km2 

Katastrální území:   Židlochovice 

Kraj:     Jihomoravský kraj 

Okres:     Brno-venkov 

Správce:    povodí Moravy, s. p. 

       Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Hydrologické pořadí:   4-15-03-114 

Číslo vodohospodářské mapy:  24-34, 34-12 

5.2.1. SPRÁVNÍ ÚDAJE DÍLČÍCH TOKŮ (PŘÍTOKŮ) 

Název toku:    Litava 

ID toku:    10 100 046 

Délka toku:     58,554 km 

Správce:    povodí Moravy, s. p. 

     Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Hydrologické pořadí:   4-15-03-113, 4-15-03-111, 4-15-03-115, 

4-15-03-091 

Recipient:     Svratka     [11] 

Název toku:    Farský potok 

ID toku:    10 198 801 

Délka toku:     1,594 km 

Správce:    Lesy ČR, s.p. 

     Jezuitská 13, 602 00 Brno 

Recipient:     Svratka     [11] 
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5.3. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

Hydrologické údaje k zájmovému území řeky Svratky byly poskytnuty z dokumentu „Plánu 

dílčího povodí Dyje“. [16] Informace poskytnuté z „Plánu dílčího povodí Dyje“ byly 

zaznamenány v monitorovací stanici Židlochovice. N-leté průtoky jsou uvedeny – viz Tab. 1. 

Monitorovací stanice Židlochovice se nachází na pravém břehu Svratky, vzdálenost od 

Židlochovického mostu je přibližně 20 m. Dle staničení toku se stanice nachází na ř. km 28,534. 

[16] 

Obr. 9.  Monitorovací stanice Židlochovice, ř. km 28,534 

Tab. 1. N-leté průtoky QN [16]  

N-leté průtoky QN Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3 · s-1 117 208 250 293 353 400 
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5.4. KLIMATICKÉ POMĚRY 

Podle bonifikovaných půdně ekologických jednotek spadá území zájmového úseku řeky 

Svratky v Židlochovicích do nultého klimatického regionu. Na základě tohoto údaje lze danou 

lokalitu zařadit do teplé a suché oblasti (Obr. 6.). Tuto oblast lze definovat symbolem T1 (Obr. 

7.). Průměrná roční teplota v letech 1981 – 2010 byla v rozmezí 8-9 °C (Obr.8.).  

Obr. 10.   Mapa klimatických regionů + legenda [10] 

5.4.1. SRÁŽKY 

Atmosférické srážky mají kontinentální charakter. Hodnoty nejvyšších měsíčních úhrnů 

připadají na měsíce květen až srpen. Hodnoty nejnižších měsíčních úhrnů poté připadají 

měsícům únor a březen. [11] 

Vydatné krátkodobé deště se vyskytují v letních měsících. Jedná se o srážky bouřkového 

charakteru, které působí na menší ploše. Výskyty sněhové pokrývky v Židlochovicích se dá na 

základě průměrů výskytu uvažovat od poloviny prosince do poloviny dubna. [11] 

Z hlediska průměrných ročních úhrnů srážek z let 1981 – 2010 lze k této lokalitě 

přisoudit hodnotu 500 – 550 mm (Obr. 9.). [2] 

Obr. 11.  Charakteristika klimatických regionů [10] 
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Obr. 12. Průměrná roční teplota vzduchu za období 1981-2010 [°C] [3] 

 

Obr. 13.  Průměrný roční úhrn srážek 1981-2010 [mm] [3] 
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5.5. GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Horniny v zájmovém území řeky Svratky se zařazují do období holocénu, 

nejvýznamnější zastoupení zde tvoří složky nivních sedimentů, sprašů a sprašových hlín. 

Území spadá do soustavy na pomezí Českého masivu a Karpat. [5] 

 

Obr. 14.  Geologické poměry [6] 

Legenda: 

1  navážka, výsypka 

6  nivní sediment 

7  smíšený sediment 

16  spraš a sprašová hlína 

1821  vápnitý jíl (tégll), místy s polohami písků 

1824  vápnitý jíl (šlír), s polohami vápnitých písků a štěrků 

1951  pískovec, slepenec 
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6. CHARAKTERISTIKA TOKU 

Řeka Svratka pramení severně od Žďáru nad Sázavou ve výšce 823 m n. m. na úbočí 

Žákovy hory nedaleko obce Cikháj. Svratka teče severovýchodně až obce Borovnice. Následně 

teče jihovýchodním směrem k Brnu. Pod Brnem Svratka vtéká do nížinné oblasti Dyjsko-

svrateckého úvalu. [1]  

Na Svratce jsou vybudovány významné soustavy přehrad Vír I, Vír II a Brněnská 

přehrada. Svratka se vlévá do vodní nádrže Nové Mlýny. Považuje za největší levobřežní přítok 

řeky Dyje. [1] 

Z hlediska rybářského revíru spadá zájmová lokalita Svratka 2 do kategorie 

mimopstruhových revírů. Mimopstruhové revíry jsou typické středně až pomalu tekoucí vodou 

s tvrdším dnem. Tyto revíry se vyznačují průměrnou až nižší kvalitou vody. Zastoupení zde 

mají zejména kapři a štiky, míra štiky je v zájmovém území stanovena na 60 cm. [17]  

Obr. 15. Značení rybářského revíru, ř. km 29,000 

Tvar koryta v zájmovém území řeky Svratky není ucelený. Na základě budování 

zemních ochranných hrází za účelem protipovodňové ochrany, má koryto v rozmezí ř. km 

27,059 až ř. km 28,927 tvar složeného lichoběžníku s šířkou dna v rozmezí 20 m až 26 m, 

výškou koryta v rozmezí 3,5 m až 5,5 m. Šířka berem je proměnlivá a pohybuje se v rozmezí  

5 m až 12 m. V místě, kde koryto není podél břehu doprovázeno ochrannými hrázemi a podél 

inundačního území v rozmezí ř. km 29,002 až ř. km 29,751 se jedná o jednoduchý 

lichoběžníkový tvar. Průměrný podélný sklon zájmového území je 1,17‰. Sklon je spočítán 

na základě rozdílu nadmořských výšek ve dně prvního a posledního profilu v zájmovém území 

a délky úseku mezi PF62 na ř. km 27,059 a PF80 na ř.km 29,751. 

http://www.mrsbrno.cz/index.php/14-mimopstruhove-reviry/386-svratka-2
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6.1. OBJEKTY 

Na řešeném úseku ř. km 27,059 až ř. km 29,751 řeky Svratky se nacházejí dva mostní 

objekty. Jedná se o lávku pro pěší s cyklisty a dále silniční Židlochovický most.  

6.1.1. LÁVKA – L1 

Na ř. km 28,078 se nachází ocelová lávka – L1. Lávka slouží pro komunikaci cyklistů 

a chodců mezi pravým a levým břehem řeky Svratky. Lávka má rozpětí 60,30 m, šířka je 2,10 

m. Spodní hrana mostovky je umístěna ve výšce 183,20 m n. m. Horní hrana mostovky leží ve 

výšce 185,47 m n. m. Pod nášlapným prostorem lávky se nachází technický prostor. 

Technickým prostorem je vedena optická síť HDPE 25/20, která je uložena v ocelové chráničce 

DN100. Po pravé straně jsou vedeny dvě kanalizační sítě VAS, a.s. z litinového potrubí o 

DN200 a DN300. Přístup k inženýrským sítím zabezpečuje technická lávka o světlé šířce 0,73 

m. Technická lávka je opatřena bezpečnostním zábradlím, které je vysoké 0,90 m. 

Lávka z hlediska posouzení na průtok Q20 vychází, jako kapacitní. Mostní objekt 

zároveň splňuje požadavek minimálního převýšení 0,50 m mezi úrovní spodní části mostovky 

a úrovní hladiny vody dle normy ČSN 73 6201 [24]. Průběh hladin a rozdíl výšek mezi 

jednotlivými průtoky a spodní hranou mostovky je uveden – viz v příloze A.2. 

Obr. 16.  Lávka – L1, foceno z LB, ř. km 28,078 
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Obr. 17. Lávka – L1, technický prostor, ř. km 28,078  

6.1.2. SILNIČNÍ ŽIDLOCHOVICKÝ MOST – M1 

Na ř. km 28,507 se nachází zavěšený silniční Židlochovický most o délce 65,00 m a 

šířce 18,30 m. Most převádí silnici II/416, přičemž dva jízdní pruhy vedou na levý břeh a jeden 

jízdní pruh na pravý břeh (dle směru toku). Z obou stran komunikace jsou zřízeny chodníky pro 

pěší komunikaci. Vnější hrany mostovky jsou opatřeny ocelovým zábradlím o výšce 1,20 m. 

Most je opatřen 14 sloupy s veřejným osvětlením. Mostovka je tvořena z železobetonu a je 

zavěšena na dvojici šikmých ocelových pylonů, které sahají do výšky 23,00 m. Pylony a 

konstrukci mostovky spojuje celkem 28 ocelových lan chráněných v ocelových pouzdrech 

kruhových profilů. Ocelová lana jsou kotvena v chodníkovém prostoru. Kotevní místa jsou 

opatřeny 28 ocelovými rámy, které jsou umístěny na vnitřní hraně chodníku. Ocelové rámy 

slouží jako ochrana ocelových lan v případě vzniku dopravní nehody na pojízdné konstrukci 

mostu.  Spodní hrana mostovky je umístěna ve 183,68 m n. m. Horní hrana mostovky je ve 

výšce 184,75 m n. m Židlochovický most byl otevřen v 1993.  

Z hlediska posouzení na průtok Q20 vychází mostní objekt, jako kapacitní. Zároveň 

splňuje požadavek minimálního převýšení 0,50 m mezi úrovní spodní části mostovky a úrovní 

hladiny vody dle normy ČSN 73 6201 [24]. Průběh hladin a rozdíl výšek mezi jednotlivými 

průtoky a spodní hranou mostovky – viz v příloze A.2. 
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Obr. 18. Silniční Židlochovický most, foceno z LB po směru toku, ř. km 28,507 

Obr. 19. Silniční Židlochovický most, foceno z LB, ř. km 28,507 
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6.2. PŘÍTOKY 

6.2.1. LITAVA 

Na ř. km 28,9420 se nachází významný levostranný přítok řeky Litavy. Pramen řeky 

Litavy se nachází ve Zlínském kraji. Délka toku je 58,554 km. Litava dále teče jihozápadním 

směrem. Základní hydrologické údaje o toku byly převzaty z dokumentu „I. Charakteristiky 

dílčího povodí Dyje“ [16]. Plocha povodí Litavy v profilu nad Svratkou zabírá 798,76 km2. 

Řada N-letých průtoků – viz Tab. 3. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. [11] 

Tab. 2. N-leté průtoky QN Litavy nad Svratkou [16] 

N-leté průtoky QN Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3·s-1 12,5 25,9 33,0 41,0 52,7 62,5 

 

Obr. 20. Soutok Svratky s Litavou (vpravo), foceno proti směru toku, ř. km 29,002 
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6.2.2. FARSKÝ POTOK 

Na ř. km 28,388 se nachází soutok Svratky s Farským potokem. Jedná se o méně 

významný levostranný přítok. Délka toku je 1,594 km. Jedná se o drobný potok 

s nepravidelným průtokem. [11] 

Obr. 21. Přítok Farského potoka, foceno proti směru toku, ř. km 28,388 

6.3. OPEVNĚNÍ 

Svahy koryta řeky Svratky jsou v zájmovém území z velké části opevněny vegetačním 

opevněním v podobě travních porostů. Od ř. km 27,059 po ř. km 27,853 jsou svahy z převážné 

části zanesené náletovými dřevinami a keři. Pod monitorovací stanicí v blízkosti silničního 

Židlochovického mostu na pravém břehu Svratky jsou svahy zpevněny rovnaninou z lomového 

kamene, která je uložena do betonové směsi s cementovou výplní spár.  

Podle průzkumů z pochůzek po zájmové lokalitě bylo zjištěno, že paty svahů a dno 

nejsou opevněné.  Zastoupení velikosti zrn ve dně je velice různorodé. Dno řeky je zaneseno 

dnovými splaveninami, které jsou zastoupeny zejména štěrkem a kameny. 

Obr. 22. Dno koryta, ř. km 27,390 

https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/bezpecnost-obyvatel/povodnovy-plan-mesta-zidlochovice/2-2-vodni-toky.html
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Obr. 23. Nezpevněný LB svah, foceno proti směru toku, ř. km 27,400 

6.4. VEGETACE 

Koryto řeky je zarostlé trávou, křovinami a planými stromy. Podél toku mezi ř. km 

27,059 a ř. km 27,853 jsou vzrostlé stromy. V tomto zájmovém úseku není vegetační porost 

udržován. Převážné zastoupení v rozmezí tomto úseku tvoří: topol černý, javor mléč, jasan 

ztepilý a vrba bílá.   

Obr. 24. Topol černý 
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Obr. 25. Vrba bílá 

V oblasti intravilánu mezi ř. km 27,853 a ř. km 29,002 je vegetační porost udržován a 

zbavován případných náletových dřevin a křovin. Stromové patro zde převážně tvoří: dub letní, 

jasan úzkolistý, javor babyka, ořešák královský, olše lepkavá a lípa srdčitá.  

Obr. 26. Dub letní 

Zastoupení v oblasti keřového patra v zájmovém území tvoří převážně vrba celolistá, 

která je vysázená podél levého břehu v úseku mezi lávkou na ř. km 28,078 a soutokem Farského 

potoka s řekou Svratkou na ř. km 28,288. Podél pravého břehu se nachází hustě prorostlé 

křoviny v zastoupení bezu černého, hlohu obecného.  

Z hlediska travního porostu tvoří nejčastější zastoupení v celém zájmovém území 

kostřava červená a lipnice luční. 
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7. HYDRAULICKÉ VÝPOČTY 

Pro výpočet kapacity koryta a mostních objektů byl použit program HEC-RAS. 

7.1. HEC-RAS 

V Hydrologic Engineering Center, US Army Corps of Engineering byl vyvinut volně 

dostupný program, který se zabývá hydraulickým výpočtem v korytech o volné hladině. HEC-

RAS řeší 1D a 2D modely ustáleného a neustáleného proudění, rozdělení rychlostí a průtoků 

v daném korytě. Princip výpočtu je založen na metodě po úsecích, která vychází ze zákona 

zachování mechanické energie a Bernoulliho rovnice. [13] 

Program HEC-RAS umožňuje vymodelovat různé typy objektů, jako jsou například 

mosty, jezy a propustky, které se běžně vyskytují na tocích. Program následně umožňuje řešit 

jejich hydraulickou funkci v rámci výpočtu průběhu hladiny. 

7.2. USTÁLENÉ PROUDĚNÍ (STEADY FLOW) 

V rámci výpočtů, týkajících se ověřování kapacity stávajícího a následně i navrženého 

opatření na toku, byl využit model 1D programu HEC-RAS verze 5.0.6. 

7.3. POSTUP MODELOVÁNÍ 

1) Zadání geometrických dat – vložení příčných profilů, drsností a mostních objektů. 

2) Zadání okrajových podmínek. 

3) Interpolace profilů. 

4) Výpočet. 

7.4. GEOMETRICKÁ DATA 

Vstupní geometrická data řeky Svratky byla součástí poskytnutých podkladů při 

zahájení řešení bakalářské práce. Na základě těchto dat byly prováděny výpočty průběhů hladin 

v korytě a pod mostními mostních objekty. 

7.4.1. PROFILY 

Do modelu bylo zadáno 17 příčných profilů pro výpočet kapacity původního koryta pro 

zájmové území ř. km 27,059 – ř. km 29,751 – viz příloha B.4.  
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7.4.2. MOSTNÍ OBJEKTY 

V zájmovém území se nachází 2 mostní objekty:  

• L1 – lávka pro pěší a cyklisty 

• M1 – silniční Židlochovický most 

Zadání geometrických dat pro vymodelování mostních objektů bylo neúplné. Ve 

vstupních podkladech byly zadány nadmořské pouze výšky horních a spodních hran mostovek. 

Rozměry objektů musely být zpětně doměřeny po osobní pochůzce zájmového území.  

7.4.3. DRSNOSTI 

Drsnost dna nd byla vypočtena podle Stricklera na základě odebraných vzorků d90 a 

efektivního zrna def.. Velikost materiálu dna je převzata z „Návrhu metodiky stanovení 

součinitele drsnosti otevřených koryt“. [22] Vzorky pro určení drsnosti dna koryta byly 

odebrány z místa v blízkosti limnigrafické stanice na ř. km 28,540 toku Svratky pod silničním 

mostem. 

𝑛1 =
𝑑𝑒𝑓

1
6

21,11
   [21]  𝑛2 =

𝑑90
1
6

26
   [21]  𝑛𝑑 =

𝑛1+𝑛2

2
   [21] 

Tab. 3. Drsnost dna 

def d90 n1 n2 nd 

0,02 m 0,052 m 0,025 0,024 0,024 

7.5. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

• Horní okrajová podmínka – horní okrajovou podmínku tvoří hodnoty průtokové řady 

N-letých průtoků řeky Svratky – viz kapitola 5.3. Pro posuzování kapacity bylo počítáno 

s průtokem Q20 = 293 m3 · s-1.  

• Dolní okrajová podmínka – dolní okrajovou podmínkou je hloubka vody v profilu PF62 

na ř. km 27,059, která je vypočítána pro geometrii profilu a podélný sklon dny koryta 

1,17 ‰ v dolním úseku za předpokladu ustáleného rovnoměrného proudění. 

7.6. KAPACITA KORYTA 

Stávající stav a úprava koryta v zájmovém území od ř. km 27,059 – ř. km 29,002 je 

z hlediska protipovodňové ochrany relativně vyhovující. Koryto procházející intravilánem 

města je po předchozích protipovodňových úpravách z let 1999 a 2006 navrženo tak, aby 

dokázalo převést Q20 = 293 m3·s-1 a zabránilo tak vybřežení povodňové vlny do zastavěného 

území Židlochovic. 
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Výpočtem průběhu hladin bylo ověřeno, že s výjimkou několika úseků, ležících mimo 

intravilán města stávající navržené protipovodňové opatření koryta převede návrhový průtok 

Q20, průběhy hladin jednotlivých N-letých průtoků v řešených profilech – viz příloha A.2. 

 V horní části úseku mezi ř. km 29,3360 až ř. km 29,7510 dojde k vybřežení vody 

z koryta do zrealizovaného inundačního území již při překročení průtoku Q1 = 117 m3 · s-1. Na 

základě tohoto poznatku jsem se problematikou kapacitního průtoku Qkap zabýval primárně v 

území extravilánu Židlochovic mezi ř. km 27,059 až ř. km 27,853. 

PF77 ř. km 29,172 nevyhovuje návrhovému průtoku Q20 a dojde k LB vybřežení. 

Z hlediska ohrožených objektů se jedná o zmíněnou zahrádkářskou oblast, nikoliv o zastavěnou 

plochu/intravilán – viz kapitola 5.1.2, příloha B.2. Vybřežená voda se zastaví o vyvýšené těleso 

silnice II/425 a o vybudovanou zemní hráz, která vede podél přítoku Litavy. Tudíž nedojde 

k větším závažnějším škodám způsobeným vybřežením vody z koryta. V rozsahu této práce 

není v PF77 navrhnuto opatření vůči vybřežení. 

Na základě výpočtů průběhu hladin pro ověření kapacity koryta na průtoku Q20 v oblasti 

intravilánu (rozmezí ř. km 27,697 až ř. km 29,172) lze konstatovat, že je koryto kapacitní a 

průtok Q20 převede. 

 Qkap = 248 m3·s-1 pro nezastavěné území lze přiznat profilům PF62 na ř.km 27,059 a 

PF63 na ř. km 27,391. 

Z výpočtů kapacity stávajícího koryta bylo zjištěno, že ochranné zemní hráze, které byly 

vybudovány za účelem protipovodňové ochrany, splňují minimální výšku převýšení 0,3 m nad 

návrhový průtok Q20 dle §11 vyhlášky č. 590/2002Sb. o technických požadavcích pro vodní 

díla. [25] 

7.7. KAPACITA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 

Při posuzování kapacity mostních objektů na průtok Q20 = 293 m3·s-1 v programu HEC-

RAS, byl v obou případech brán zřetel na splnění požadavku minimálního převýšení 0,50 m 

mezi úrovní spodní části mostovky a úrovní hladiny vody dle normy ČSN 73 6201. [24] 

Na základě výpočtu kapacity ze zadaných geometrických dat vyšly oba mostní objekty 

kapacitní na průtok Q20. Oba mostní objekty zároveň splňují požadavky na minimální převýšení 

0,50 m dle normy ČSN 73 6201 [24], tudíž není potřeba navrhovat opatření týkající se 

zkapacitnění těchto mostních objektů – viz  v příloha A.2.  
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8. NÁVRH ÚPRAVY TOKU 

Dle kapitoly 5.1.3 – Strategie ochrany před negativními dopady povodněmi jsou  

 nově navržená opatření na toku v zájmovém území cíleně směřovány na typ úpravy blízké 

přírodě.  

Cílem navržených úprav je zlepšení průtokových poměrů v zájmovém území, zajištění 

PPO opatření blízkému přírodě, vymezení retenční oblasti v nezastavěném území v případě 

stavů se zvýšenou vodní hladinou. Dílčím cílem je také zajištění estetické atraktivity 

rekreačního potencionálu. 

Návrh opatření v řešeném úseku se dělí: 

• Návrh takových opatření na toku, která budou zajišťovat ekologické a architektonické 

funkce toku. Úprava bude směřovaná na oblast intravilánu v zájmovém území města 

Židlochovice. 

Vymezení úseku: ř. km 27,059 – ř. km 29,002  

Stavební objekty: SO1 – A, SO2 – B 

 

• Návrh takových opatření na toku, která budou plnit protipovodňovou funkci blízkou 

přírodě se zaměřením na retenci záplavových území. Úprava bude směřovaná na 

nezastavěné území, které se nachází mezi obcí Vojkovice a městem Židlochovice.  

Vymezení úseku: ř. km 29,002 – ř. km 29,751 

Stavební objekty: SO3 – C, SO4 – V 

8.1. VLIV OPATŘENÍ 

Nově navržená opatření nezhorší stávající odtokové poměry, průběh hladin v korytě a 

pod mostními objekty v zájmovém území – viz příloha A.2.  

Navržená opatření jsou přírodě blízkého rázu a nezpůsobí zhoršení ekologických 

poměrů v zájmové lokalitě i v oblastech pod řešenou lokalitou ve směru toku řeky Svratky. 

Při navrhování opatření je brán zřetel na vlastníky soukromých pozemků. Navržené 

úpravy se primárně týkají katastrálních pozemků města Židlochovice, a pozemků České 

republiky – Povodí Moravy, s.p. a obce Vojkovice – viz příloha B.3. [18] Při situování nových 

opatření na toku bylo ve snaze docílit co nejnižšího počtu zasažených soukromých pozemků, 

které mají ve vlastnictví fyzické a právnické osoby. 

8.2. TRASA 

Trasa toku v zájmovém úseku je mírně zvlněná. Navřenými opatřeními nedojde ke 

změně trasování. Osa toku zůstává zachována z důvodu procházení říčního koryta skrze 

intravilán města Židlochovice. Koryto je z velké části obklopeno jednotlivými soukromými 

pozemky, které nebude potřeba od případných majitelů vykupovat. 
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V případě výraznějšího zásahu do změny trasy toku v řešeném úseku, by bylo potřeba 

tuto problematiku řešit a zasažené pozemky od vlastníků vykupovat. [18] 

8.3. PODÉLNÝ SKLON 

Podélný sklon toku s navrženými úpravami není pozměněn. Pro řešené území se uvažuje 

jednotný podélný sklon 1,17 ‰, který zůstal po navržených úpravách zachován. Hodnota 

podélného sklonu je vypočítána na základě délky zájmového území řeky Svratky a 

nadmořských výšek ve dně mezi profilem PF62 na ř. km 27,059 a PF80 na ř. km 29,751. 

8.4. OBJEKTY 

Na řešené trase se nachází 2 mostní objekty. Silniční Židlochovický most – M1 na ř. km 

28,507 a lávka – L1 na ř. km 28,087. Úpravy úseku nemají z hlediska průtokových poměrů na 

mostní objekty negativní vliv. Navrženými opatřeními dochází při průběhu N-letých ke zvýšení 

rozdílu výšky mezi hladinou a spodní hranou mostovky. Konkrétní rozdíly průběhy hladin 

konkrétních N-letých průtoků vůči spodním hranám mostovek mostních objektů – viz příloha 

A.2. 

8.5. VEGETAČNÍ DOPROVOD 

Vzrostlé stromy ve stromovém patře se pokud možno zachovají a budou doplněny o 

další výsadbu.  

Na základě veřejné informační tabule zpracované Ing. Martinem Dratvou v zájmovém 

území, která se nachází na pravém břehu řeky Svratky v blízkosti do 50 metrů od lávky na ř. 

km 28,078, byly zjištěny informace, které se týkají otázky potencionální přirozené vegetace 

krajiny v území města Židlochovic. 

Na základě informací z výše zmíněného zdroje se zájmová lokalita nachází na území 

dubové jaseniny nižšího stupně. Tato území bývají v přirozených podmínkách zaplavována až 

30 dní v roce.  Převažujícím typem půdy je fluvizemě s kolísavou hladinou podzemní vody.  

Z hlediska návrhu výsadby potencionální přirozené vegetace je přihlíženo k volbě 

vlhkomilných druhů, mezi které lze zařadit například: dub letní, lípu srdčitou, jasan úzkolistý, 

jasan ztepilý, topol černý, topol bílý, jilm habrolistý, jilm vaz, javor babyka. [23] Při výsadbě 

doprovodných keřových a stromových porostů je nutné dbát na minimální vzdálenost od 

hranice pozemku. V případě keřových porostů se jedná o 1 m a v případě stromových porostů 

3 m. 

Do keřového patra jsou zařazeny: hloh obecný, brslen evropský, svída krvavá, bez 

černý, kalina obecná. 
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9. ROZDĚLENÍ ÚPRAV 

• STAVEBNÍ OBJEKT SO1 – A  (SO1 – A) 

• STAVEBNÍ OBJEKT SO2 – B  (SO2 – B) 

• STAVEBNÍ OBJEKT SO3 – C  (SO3 – C) 

• STAVEBNÍ OBJEKT SO4 – V  (SO4 – V) 

9.1. STAVEBNÍ OBJEKT SO1 – A  

SO1 – A, se zabývá úpravou průtočného profilu koryta, aby při dosažení průtoku Q20 

nedošlo k vybřežení vody a následnému vylití do centra města. Dílčím cílem navržené úpravy 

bylo umožnění bližšího přístupu veřejnosti k vodě. Tohoto záměru je docíleno díky 

přizpůsobeným břehovým úpravám, které vytváří při mimopovodňových stavech zónu 

vhodnou pro relaxaci a odpočinek. 

9.1.1. UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 

Vlastníci pozemků, na kterých je SO1 – A navržen, jsou Česká republika – Povodí 

Moravy s.p., město Židlochovice – viz příloha B.3. [18] 

SO1 – A je umístěn na dvou místech v intravilánu zájmového území.  

• ř. km 28,140 až ř. km 28,175 – délka objektu 35 m 

• ř. km 28,230 až ř. km 28,290 – délka objektu 60 m 

Obr. 27. SO1 – A, místo pro navrženou úpravu, foceno proti směru toku, ř. km 28,120 



41 
 

Obr. 28. SO1 – A, situace zájmového území – viz příloha C.6 

9.1.2. POPIS ÚPRAVY 

V rámci stavebního objektu SO1 – A je navržená nová kyneta s pochůznou bermou na 

levé straně řeky Svratky.  

KYNETA 

Pata pravého i levého svahu kynety je opevněna kamennou záhozovou patkou o 

hmotnosti kamenů v rozsahu od 80 do 220 kg. Pravý svah kynety je ohumusován a oset travním 

semenem ve složení: lipnice luční 60 %, jílek vytrvalý 20 %, kostřava červená 

10 %. Sklon pravého svahu kynety je v poměru 1:2. Levý svah kynety je vydlážděn z lomového 

kamene do ztuhlé betonové směsi. Spáry mezi lomovými kameny jsou vyplněny cementovou 

maltou. Velikosti lomového kamene jsou do 80 kg. V místě vzorového příčného řezu A je svah 

kynety odstupňován kamennými stupni o výšce 0,17 m a šířce 0,34 m.  Kamenné stupně 

zabezpečují bližší přístup veřejnosti k vodě. Půdorysná délka schodiště je 16,00 m. Kamenné 

stupně jsou uloženy do ztuhlé betonové směsi – viz příloha C.1 

 

Obr. 29. SO1 – A, schéma vzorového příčného řezu A v PF69, ř. km 28,260 
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BERMA 

Berma je navržena pouze na levé straně toku. Na bermě se nachází dlažba ve spádu 10‰ 

směrem ke kynetě. Dlažba je z lomového kamene do velikosti 80 kg. Kameny jsou uloženy do 

ztuhlé betonové směsi. Tato dlažba je napojena na kamenné stupně a svah kynety.  

Na bermě je usazena vysedávací schodišťová galerie z kamenných kvádrů o rozměrech 

0,70 m na šířku a 1,00 m na výšku a 1,00 m na délku. Ve stavebním objektu SO1 – A jsou 

navrženy 4 řady podél celých délek SO1 – A (35 m a 60 m). Vysedávací kamenné kvádry jsou 

od sebe navzájem odstupňované. Výškový rozdíl mezi horními hranami kamenných kvádrů je 

0,50 m. Kamenné kvádry jsou a uloženy 0,50 m pod terénem. Terén mezi kvádry je urovnán, 

ohumusován a oset travním semenem ve složení: lipnice luční 60 %, jílek vytrvalý 20 %, 

kostřava červená 10 %. Svah bermy je v poměru 1:2. Ohumusování a osetí je zřízeno stejnými 

druhy travních porostů i se stejným procentuálním zastoupením, jako svah kynety. V místě 

vzorového příčného řezu A je svah bermy odstupňován kamennými stupni o výšce 0,17 m a 

šířce 0,34 m. Půdorysná délka schodiště je 16,00 m. Kamenné stupně jsou uloženy do ztuhlé 

betonové směsi – viz příloha C.1. 

9.2. STAVEBNÍ OBJEKT SO2 – B 

SO2 – B je zřízen za stejným účelem a záměrem úpravy průtočného koryta, jako  

SO1 – A – viz kapitola 9.1. 

9.2.1. UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 

Vlastníci pozemků, na kterých je SO2 – B navržen, jsou Česká republika – Povodí 

Moravy s.p., město Židlochovice – viz příloha B.3. [18] 

SO2 – B je umístěn na dvou místech v intravilánu zájmového území. 

• ř. km 28,570 až ř. km 28,641 – délka objektu 71 m 

• ř. km 28,674 až ř. km 28,754 – délka objektu 80 m 

Obr. 30. SO2 – B, místo pro navrženou úpravu, foceno proti směru toku, ř. km 28,560 
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Obr. 31. SO2 – B, situace zájmového území – viz příloha C.6 

9.2.2. POPIS ÚPRAVY 

V rámci stavebního objektu SO2 – B je navržená nová kyneta s pochůznou bermou na 

levé straně řeky Svratky.  

KYNETA 

Kyneta SO2 – B je totožná s kynetou SO1 – A. Popis úpravy kynety  

– viz kapitola 9.1.2. 

Obr. 32. SO2 – B, schéma vzorového příčného řezu B v PF74, ř. km 28,791 

BERMA 

Berma SO2 – B je navržena na obdobném principu, jako berma v případě SO1 – A. 

Rozdíl mezi navrženými bermami spočívá v počtu navržených vysedávacích kamenných 

galerií. SO2 – B je navržen z důvodů stísněného prostoru, který je ohraničen soukromými 

pozemky. 
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Berma je navržena pouze na levé straně toku. Na bermě se nachází dlažba ve spádu 10‰ 

směrem ke kynetě. Dlažba je z lomového kamene do velikosti 80 kg. Kameny jsou uloženy do 

ztuhlé betonové směsi. Tato dlažba je napojena na kamenné stupně a svah kynety.  

Na bermě je usazena vysedávací schodišťová galerie z kamenných kvádrů o rozměrech 

0,70 m na šířku a 1,00 m na výšku a 1,00 m na délku. Ve stavebním objektu SO1 – A jsou 

navrženy 3 řady podél celých délek SO2 – B (71 m a 80 m). Vysedávací kamenné kvádry jsou 

od sebe navzájem odstupňované. Výškový rozdíl mezi horními hranami kamenných kvádrů je 

0,50 m. Kamenné kvádry jsou a uloženy 0,50 m pod terénem. Terén mezi kvádry je urovnán, 

ohumusován a oset travním semenem ve složení: lipnice luční 60 %, jílek vytrvalý 20 %, 

kostřava červená 10 %. Svah bermy je v poměru 1:2. Ohumusování a osetí je zřízeno stejnými 

druhy travních porostů i se stejným procentuálním zastoupením, jako svah kynety. V místě 

vzorového příčného řezu B je svah bermy odstupňován kamennými stupni o výšce 0,17 m a 

šířce 0,34 m. Půdorysná délka schodiště je 16,00 m. Kamenné stupně jsou uloženy do ztuhlé 

betonové směsi – viz příloha C.2. 

9.3. STAVEBNÍ OBJEKT SO3 – C  

SO3 – C, se zabývá návrhem zasahujícím do průtočného profilu koryta. Z hlediska 

nových opatření se jedná o nově navrženou kynetu s levostrannou bermou. Opatření v podobě 

stavebního objektu SO3 – C jsou situována do extravilánu města Židlochovic. Se stavebním 

objektem SO3 – C je z funkčního hlediska úzce spojen níže popisovaný stavební objekt 

SO4 – V. 

Nově navrhovaná opatření si kladou cíl, aby v případě překročení průtoku Q5 došlo 

k záměrnému retenčnímu rozlivu z nově navržené kynety do vymezené lokality v podobě 

přizpůsobené LB bermy, která zastává funkci inundačního území. 

V zájmové území na PB bylo v letech 1999 a 2006 zřizováno PPO opatření skládající 

se ze zemních hrází, tížných betonových zdí, provizorních hrazení. Tato opatření v extravilánu 

ohraničovala PB inundační území mezi městem Židlochovice a Vojkovice. 

 Nově navržená opatření z hlediska kapacity možného rozlivu příznivě podporují 

doposud navržená protipovodňová opatření v zrealizovaná z dřívějších let. Nově navržená 

opatření jsou posuzována na průtok Q20, kterému koryto vyhoví. Na LB je hranicí rozlivu 

vyvýšené těleso Silnice II/425, na PB je hranicí rozlivu zemní sypaná hráz z I. Etapy PPO 

opatření města Židlochovice  

9.3.1. UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 

Mezi vlastníci zasažených pozemků, na kterých je SO3 – C je navržen, 

 patří obec Vojkovice a Česká republika – Povodí Moravy s.p., SO3 – C je umístěn 

v extravilánu mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice – viz příloha B.3. [18] 

• ř. km 29,366 až ř. km 29,751 – délka objektu 385 m 
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Obr. 33. SO3 – C, kyneta, foceno po směru toku, ř. km 29,580 

 

Obr. 34. SO3 – C, vymezené místo pro LB inundační území, , 

 ř. km 29,400 
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Obr. 35. SO3 – C, situace zájmového území – viz příloha C.6 

9.3.2. POPIS ÚPRAVY 

KYNETA 

Pata pravého i levého svahu kynety je opevněna kamennou záhozovou patkou o 

hmotnosti kamenů v rozsahu od 80 do 220 kg. Pravý i levý svah kynety je ohumusován a oset 

travním semenem ve složení: lipnice luční 60 %, jílek vytrvalý 20 %, kostřava červená 

10 %. Sklony svahů kynety je v poměru 1:2. Na základě geometrických dat ze vstupních 

podkladů z podélného profilu je potřeba upravit výšku dna mezi profily PF78 ř. km 29,370 a 

PF80 ř. km 29,751. 

Na základě velkého výškového rozdílu ve dně původního koryta v PF79 ř. km 29,559 

oproti profilům PF78 a PF80 usuzuji, že nastala chyba v zaměřování stávajícího koryta. Pro 

případnou realizaci by bylo potřeba celé zájmové území detailněji zaměřit – viz příloha C.3. 

Obr. 36. SO3 – C, schéma vzorového příčného řezu C v PF78, ř. km 29,366 

BERMA 

Berma sloužící jako inundační území je ohumusována a oseta travním semenem ve 

složení: lipnice luční 60 %, jílek vytrvalý 20 %, kostřava červená 10 %. Sklon bermy je 0,5 % 

směrem k ose toku Svratky. Plocha inundačního území je přibližně 5,30 ha – viz příloha C.3. 
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9.4. STAVEBNÍ OBJEKT SO4 – V  

SO4 – V jedná se o objekt ochranného zemního valu. Svojí funkcí a situováním je velice 

důležitým opatřením pro správné fungovaní navržených úprav stavebního objektu  

SO3 – C. Ochranný zemní val slouží k ohraničení a usměrnění vybřežené vody nově 

navrženého inundačního území (SO3 – C) zpátky do koryta řeky Svratky.    

9.4.1. UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 

Vlastníkem pozemku p. č. 5005, na kterém je SO4 – V situován, je obec Židlochovice.  

SO4 – V je umístěn v extravilánu mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi – viz příloha B.3. [18] 

Obr. 37. SO4 – V, vymezené místo pro ochranný zemní val, č.p. 5005 

Obr. 38. SO4 – V, situace zájmové území – viz příloha C.6 
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9.4.2. POPIS ÚPRAVY 

Ochranný zemní val je vybudován do výšky 2,30 m tak, aby plynule navazoval na výšku 

tělesa silnice II/425. Svahy zemního valu jsou ve sklonu 1:8. Koruna má šířku 5,00 m. Těleso 

zemního valu je ohumusováno a oseto travním semenem ve složení: lipnice luční 60 %, jílek 

vytrvalý 20 %, kostřava červená 10 %. Z hlediska volby vhodného vegetačního doprovodu – 

viz. kapitola 8.5. 

 

Obr. 39. SO4 – V, schéma řezu ochranným zemním valem 

 

Obr. 40. SO4 – V, vyvýšená silnice II/425 
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10. HYDRAULICKÉ OVĚŘENÍ NÁVRHU 

Nově navržené úpravy na toku bylo nutné ověřit hydraulickým výpočtem, provedeným 

v programu HEC RAS.  

Do modelu stávajícího koryta byla vložena nová geometrická data s nově navrženými 

úpravami příčných profilů. Nový model vychází ze stávajícího stavu. Vzhledem k tomu, že 

nedošlo při návrhu opatření ke změně trasy toku, tak původní profily zůstávají a byla do nového 

modelu zapracována ta opatření. 

Na základě nového výpočtu byly získány nové průběhy hladin pro charakteristické 

průtoky. Při porovnání výstupních hodnot pro totožné profily lze potvrdit, že navržená opatření 

na toku nezhoršují průtokové poměry z hlediska posouzení kapacity hrází a mostních objektů. 

Hladiny N-letých průtoků při výpočtu průběhů hladin nového koryta jsou níže, než hladiny  

N–letých průtoků z výpočtu průběhů hladin stávajícího stavu – viz příloha A.2.  
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11. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení stávající stavu koryta včetně realizovaných 

protipovodňových opatření a dotčených objektů na průběh hladin N-leté průtokové řady. Na 

základě vyhodnocení stávající úpravy bylo možné navrhnout nové přírodě blízké opatření na 

v zájmovém území řeky Svratky v Židlochovicích na úseku ř. km 27,059 až 29,751.  

Realizovaná PPO z let 1999 a 2006 měla jako celek ochránit zastavěné území města 

Židlochovice před průtokem Q20. Na základě vyhodnocení stávajícího stavu opatření lze 

konstatovat, že realizované protipovodňové zásahy v intravilánu splňuji požadovanou kapacitu, 

na kterou byly prvotně navrhovány (Q20). Vybudované ochranné hráze podél toku na PB 

zabezpečují, že je koryto v intravilánu města kapacitní. Hráze byly vybudovány za účelem 

protipovodňové ochrany, zároveň splňují minimální výšku převýšení 0,30 m nad návrhový 

průtok Q20 dle §11 vyhlášky č. 590/2002Sb. o technických požadavcích pro vodní díla. Rozmezí 

převýšení hrázek nad hladinou na PB je od 0,40 do 0,50 m.  

Mostní objekty L1 a M1 při posudku průběhu hladin vyšly jako kapacitní. Zároveň splňují 

minimální převýšení spodní hrany mostovky nad návrhovým průtokem 0,50 m dle normy ČSN 

73 6201 vůči hladině průtoku Q20. 

Na základě vyhodnocení z průběhů hladin je možné navrhnout nová přírodě blízká 

opatření. V zájmovém území jsou navrženy dva hlavní typy úprav v souladu s doporučenými 

přírodě blízkými opatřeními dle projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní 

a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními České republice“.  

Na ř. km 27,059 až ř. km 29,002 v zastavěné oblasti zájmového území jsou navržena 

opatření SO1 – A; SO2 – B. Jedná se o nově navržené objekty, které slouží k bezpečnému 

převedení návrhového průtoku Q20 a zároveň zajišťují v mimopovodňových stavech 

architektonické a ekologické funkce na toku. Cílem úpravy je umožnit bližší přístup veřejnosti 

k vodě s možností odpočinku, rekreace a vytvořit veřejnosti esteticky atraktivní místo v podobě 

volně přístupného břehu řeky. 

Na ř. km 29,002 až ř. km 29,751 v nezastavěném území mezi Židlochovicemi a 

Vojkovicemi je navrženo opatření SO3 – C; SO4 – V. Jedná se o opatření, která plní funkci 

blízkou přírodě se zaměřením na retenci vody v záplavových území a případného usměrnění 

vodní masy zemním valem zpátky do koryta řeky. 

Navržená opatření jsou doplňujícími protipovodňovými opatřeními na již fungující 

zrealizovanou protipovodňovou ochranu. Úpravy mají kladný vliv na zlepšení průtokových 

poměrů v zájmovém území. Navržené objekty jsou v souladu s návrhy blízkých přírodě. 

 Při návrhu byl kladen zřetel na majetkosprávní vztahy soukromých majitelů. Snahou 

bylo navrhnout taková opatření, aby výkup pozemků byl co nejmenší. V případě realizace 

nových opatření na, by bylo vhodné provést detailnějším a hustějším zaměření koryta. 
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L1   –  lávka (mostní objekt) 

M1   –  silniční Židlochovický most (mostní objekt) 

ř. km   –  říční kilometr 

m n. m.   –  metrů nad mořem  

ČHMÚ  –  Český hydrometeorologický ústav 

Q  –  průtok [m3 · s-1] 

Qkap   –  kapacitní průtok [m3 · s-1] 

QN   –  N-letý průtok [m3 · s-1] 

Q1   –  jednoletý průtok [m3 · s-1] 

Q5   –  pětiletý průtok [m3 · s-1] 

Q10   –  desetiletý průtok [m3 · s-1]   

Q20   –  dvacetiletý průtok [m3 · s-1] 

Q100   –  stoletý průtok [m3 · s-1]  

n   –  Manningův součinitel drsnosti koryta [-] 

PB   –  pravobřežní  

LB   –   levobřežní  

PF   –  příčný profil 
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