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ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce bylo posouzení stávajícího stavu vodního toku Svratky 

protékající z velké části intravilánem městyse Jimramov, zejména přilehlými částmi 

Sedliště a Benátky a z menší části extravilánem pod obcí. Řešený úsek je dlouhý  

2,6 km se začátkem v ř. km 131,10 a koncem v ř. km 133,70. Dále bylo provedeno 

posouzení kapacity toku a objektů na toku (mosty, jez, stupně apod.) a s tím spojené 

stanovení průběhu hladin návrhových průtoků pomocí 1D matematického modelu 

HEC-RAS. Součástí bylo zjištění současného stupně protipovodňové ochrany na toku, 

které bylo provedeno na základě vlastní pochůzky a pořízení veškeré 

fotodokumentace. Diplomová práce byla dále doplněna o stávající hydroekologický 

monitoring vodního toku (HEM analýzu 2014). Závěrečná fáze práce se zabývá 

ideovým návrhem přírodě blízkého protipovodňového opatření na zvýšení ochrany 

přilehlého území a zlepšení stavu vodního toku. Průběhy jednotlivých N-letých 

průtoků a některých vybraných navržených opatření jsou podloženy hydrotechnickými 

výpočty.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Jimramov, vodní tok Svratka, HEC-RAS, přírodě blízké protipovodňové opatření, 

výpočet hladin, kapacita koryta, HEM analýza, povodně. 

ABSTRACT  

The main aim of the diploma thesis was an assessment of the current state of the 

Svratka watercourse flowing largely through the urban area of the town of Jimramov, 

especially the adjacent parts of Sedliště and Benátky, and to a lesser extent through the 

suburban area below the municipality. The given section is 2,6 km long with the 

beginning in the river kilometer 131,10 and the end in the river kilometer 133,70. The 

capacity of flows and objels in the given period has been assessed (bridges, weirs, 

steps, etc.). Calculation water surface profiles have been made by usage of the  

1D mathematical model HEC-RAS. Part of the work was to determine the current level 

of flood protection on the stream. The assessment is based on personal visit and photos 

taken as rekord. The thesis was complemented with hydroecological monitoring of the 

stream channel – the HEM analysis 2014. The final phase of the work deals with the 

conceptual design of a nature-friendly flood control measure to increase the protection 

of the adjacent area and improve the condition of the watercourse. Progress of 

individual levels and measures are based on hydrotechnical calculations. 

KEYWORDS  

Jimramov, watercourse Svratka, HEC-RAS, flood protection measures near to nature, 

calculation of surface, capacity of the channel, HEM analysis, floods. 
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1 ÚVOD 

Přírodě blízká protipovodňová ochrana by neměla být chápána jako protiklad 

protipovodňové ochrany technické, ale naopak by se měly ve skutečnosti setkávat, 

vhodně kombinovat, a tak přinášet co nejefektivnější výsledky v zajištění ochrany 

zastavěných území před povodněmi a pro zlepšování morfologicko-ekologického stavu 

vodních toků. 

Řeka Svratka, která spadá pod správu Povodí Moravy, s.p., prochází v řešené 

lokalitě o délce 2,6 km intravilánem i extravilánem území městyse Jimramova, 

konkrétně částmi Sedliště a Benátky. Název osady Benátky je odvozen od častých 

záplav, které se zde už od nepaměti vyskytují. 

Po významných povodních, především v letech 1997, došlo ke značným 

rekonstrukcím stávajících opatření a ke zvyšování protipovodňové ochrany zejména 

v zastavěných částech lokality. V současné době se klade důraz především na návrh 

přírodě blízké protipovodňové ochrany, kde je snaha o vytvoření meandrů a začlenění 

toků do krajiny.  

Z hlediska ochrany lidských životů a majetku proti velkým vodám je potřeba na 

řešeném území navrhnout optimální kombinaci opatření. Zástavba v Jimramově je dle 

záplavového území ohrožována již při průtocích Q5. Je nutné provést odpovídající 

opatření ke zvýšení stupně protipovodňové ochrany. Z hlediska míry ohrožení jsou 

netechnická opatření v řešené lokalitě nedostačující, proto je žádoucí návrh 

technických opatření. Pro stanovení vyhovující míry ochrany je nezbytně nutné 

vypočítat průběhy hladin návrhových průtoků a jednotlivé protipovodňové opatření 

ověřit hydrotechnickými výpočty.  
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2 CÍL PRÁCE 

Primárním úkolem diplomové práce je posouzení odtokových poměrů, stupně 

protipovodňové ochrany a návrh přírodě blízkého protipovodňového opatření na 

vodním toku Svratka protékající územím městyse Jimramova. Řešený úsek je dlouhý 

2,6 km a nachází se v ř. km 131,10 – 133,70. Součástí práce je výpočet průběhu hladin 

pro N-leté průtoky Q1, Q5, Q20 a Q100. 

Cílem práce je zvýšení průtočné kapacity koryta, ochrana soukromých 

pozemků a staveb, zajištění stability koryta a zlepšení hydrologických a ekologických 

podmínek v toku a jeho okolí. 

Dílčí cíle diplomové práce: 

• posouzení stavu vodního toku v řešené lokalitě, 

• posouzení kapacity toku a objektů na toku (mosty, jezy, lávky apod.), 

• stanovení průběhu hladin velkých vod, 

• posouzení současného stupně protipovodňové ochrany, 

• základní terminologie o protipovodňové ochraně, 

• hydroekologický monitoring vodního toku, 

• ideový návrh opatření na zvýšení ochrany přilehlého území a zlepšení stavu 

vodního toku, 

• vyřešení majetkoprávních vztahů, 

• stanovení přibližných finančních nákladů stavby. 

Podklady pro zpracování diplomové práce se skládají především z geodeticky 

zaměřených příčných a podélných profilů a hydrologických dat získaných z hlásných 

profilů na řece Svratce a Fryšávce. Pro vyhodnocení posouzení odtokových poměrů 

byla provedena osobní pochůzka s pořízením potřebné fotodokumentace.  
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3 PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ 

OPATŘENÍ 

3.1 Princip PBPO 

Vychází ze zadržení vody tam, kde nezpůsobí žádnou škodu a ochrany 

majetku, který se vzhledem k historickému vývoji nachází v zátopovém území. 

K dosažení zmíněných cílů se používají kombinace následujících opatření: 

• Zadržení odtoku vody z povodí pomocí krajiny mimo zastavěná území: 

o agroenvironmentální opatření, 

o úprava hospodaření v lesích, 

o obnova a ochrana rozlivů, 

o optimalizace splaveninového režimu. 

• Zvýšení přirozeného retenčního potenciálu krajiny vodohospodářskými 

stavbami: 

o suché retenční nádrže a poldry, 

o odsazené hrázové systémy. 

• Urychlení odtoku kapacitními koryty z prostoru historicky zastavěného území: 

o složené profily se stěhovavou kynetou, 

o hrázové systémy s povodňovými parky. 

• Respektování zátopových ploch ve strategických a koncepčních plánech. 

 

Přírodě blízká protipovodňová úprava je úzce spjata s protipovodňovou 

ochrannou technickou. Jde o vytvoření společné vazby mezi nimi vhodnou kombinací, 

a tím zajištění nejlepšího a nejspolehlivějšího efektu jak pro posílení ochrany 

zastavěných území před povodněmi, tak pro zlepšení morfologicko-ekologického stavu 

toku. 

Základním principem je ochrana a podpora přirozeného zadržování vody 

v krajině, zpomalování odtoků vody z krajiny, a tím zmenšování postupových rychlostí 

a kulminačních úrovní povodní. Hlavním úkolem je podpora rozlivů do nezastavěných 

území v zájmu mírnějších rozlivů do zastavěných částí obcí a měst. 

Cílem návrhu PBPO je využití revitalizačních zásahů do koryta vodního toku, 

aby za běžných hydrologických událostí byl umožněn přírodě blízký stav koryta. 
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Hlavní rozdíl mezi revitalizací vodních toků a PBPO spočívá ve sledovaných cílech, 

a tím vhodně vybranému zásahu a provedených opatření na vodních tocích. 

• U revitalizace je hlavní složkou sledování zlepšení ekologického stavu 

vodního toku a jeho okolí. 

• U PBPO jsou primárně sledovány protipovodňové funkce vodního toku při 

vytvoření příznivých podmínek pro život vodních organismů v korytě: 

o zajištění účinného rozlivu v extravilánu, 

o bezpečné provedení povodňových průtoků intravilánem, 

o transformaci povodňových vln pomocí poldrů a suchých nádrží pro 

zajištění neškodného průtoku kritickým místem v chráněném intravilánu. 

3.2 Zásady návrhu opatření 

• Ochrana spočívá především v hydrotechnickém návrhu úpravy průtočného 

profilu koryta s dosažením přijatelného stavu vodního ekosystému i při 

nízkých průtocích. 

• Nedílnou součástí opatření je maximální využití všech dostupných možností 

retence povodňových průtoků s ohledem na snížení kulminačního průtoku 

velké vody. 

• Návrh přírodě blízkých opatření v extravilánu by měl být založen na dosažení 

průtočné kapacity koryta, jež odpovídá korytotvornému průtoku (Q30d až Q1) a 

na vzniku rozlivu zvýšených průtoků do přilehlé nivy nebo do inundačního 

území podél vodního toku. 

• V intravilánu je ochrana založena na složeném průtočném profilu, kde spodní 

část profilu má stále průtočnou kapacitu, odpovídající korytotvornému 

průtoku (Q30d až Q1) a vyšší průtoky jsou převáděny horní částí profilu, který 

je dle místních poměrů a náležitostí řádně zabezpečen. 

• Zásadním úkolem úpravy nebo revitalizace vodního toku je vytvoření 

morfologicky členitého průtočného profilu, splňující požadavky vodního 

ekosystému daného toku. Změna půdorysného vedení, popř. obnova 

meandrování vodního toku je až druhořadým úkolem. 
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3.3 Terminologie povodní 

3.3.1 Povodeň 

Termín povodeň označuje přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

nebo jiných povrchových vod, při kterém vodní hladina vybočuje mimo své koryto. 

Jedná se o hydrologický jev, jehož příčinnou bývají zpravidla dlouhotrvající intenzivní 

srážky, tání sněhu, chodem ledů nebo jinými vlivy, například poruchou vodního díla, 

která může vést až k jeho havárii. Negativní účinek těchto faktorů se projevuje 

především zaplavováním blízkého okolí vodního toku a ohrožováním životů a 

majetků. Povodní se rozumí také stav, kdy voda působí škody tím, že z daného území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, 

případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [5] 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a 

končí odvoláním třetího stupně, není-li v době odvolání třetího stupně vyhlášen stupeň 

druhý. [6] 

3.3.2 Dělení povodní 

A. Přirozená povodeň 

Vzniká za pomocí přírodních jevů, tj. situací, při kterých hrozí zaplavení území 

nebo situací označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, 

při dosažení limitního ukazatele vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci, příp. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, 

očekávaném náhlém tání sněhové nebo ledové pokrývky, nežádoucím chodem ledů 

nebo při vzniku nebezpečných ledových zátarasů a nápěchů.  

• Letní povodně – vznikají zpravidla regionálními srážkami trvajícími 

nepřetržitě několik dní za sebou, často se opakujícími cykly v rozmezí dnů až 

týdnů. Letní povodně se nejčastěji projevují na středních a větších vodních 

tocích. 

• Přívalové letní povodně – zasahují obvykle velmi malé území (několik 

málo km2) s výraznou srážkovou intenzitou. Vznikají převážně na malých 

tocích, kdekoli na území České republiky. Jsou charakteristické extrémní 

nebezpečností, poněvadž nástup povodňové vlny bývá velmi rychlý a predikce 

výskytu dané povodně je často velmi nejistá a problematická. Často se 

označují termínem „bleskové povodně“. 
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• Zimní a jarní povodně – vznikají v důsledku rychlého tání sněhové pokrývky, 

často doprovázené s deštěm.  

• Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy – vznikají při nárůstu 

venkovní teploty v místech, kde dochází k ledovým zácpám při chodu 

ledových ker. Výskyt se neřídí velikostí vodního toku.  

B. Zvláštní povodeň 

Vzniká v důsledku uměle vytvořených vlivů, tj. situací, které mohou nastat při 

výstavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo jsou schopna 

vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího díla, poruše hradících 

konstrukcí výpustných zařízení nebo nouzovém řešení kritických situací.  

C. Pravděpodobná maximální 

Povodeň vyvolána extrémními odtokovými poměry v povodí, určená 

maximálním průtokem nebo maximálním objemem na základě reálné superpozice 

příčinných jevů (příčinné srážky a jejich trvání, nasycenost, infiltrační a retenční 

kapacita povodí apod.) 

3.3.3 Aktivní zóna záplavového území 

Dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. jsou záplavová území administrativně 

určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. 

Rozsah záplavového území navrhuje správce dotčeného vodního toku. Stanoví se 

hydraulickým výpočtem nejvyšších hladin vody pro průtoky s různou dobou 

opakování.  

Aktivní zóna se stanoví dle nebezpečnosti povodňového průtoku na základě 

zpracování map povodňového ohrožení. Jedná se o zónu, v níž se nesmí umisťovat, 

povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, sloužící k úpravě vodního toku, 

převádění povodňových průtoků, provádění opatření na ochranu před povodněmi nebo 

ke zlepšení odtokových poměrů. [29] 

3.3.4 Protipovodňová opatření 

Jedná se o přípravné opatření před povodní, opatření prováděná v průběhu 

nebezpečí povodně a opatření prováděná po povodni. [6] 

• Prevence – minimalizace škod způsobených povodňovou aktivitou díky 

vhodnému výběru a umístění staveb, přizpůsobení staveb povodňovým 
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podmínkám a vhodnému využití daného území ve spolupráci se zemědělskými 

a lesohospodářskými činnostmi.  

• Ochrana – využívá strukturních i nestrukturních opatření k protipovodňové 

ochraně, optimalizuje pravděpodobnosti a dopady záplavy. 

• Připravenost – snaha o největší informovanost obyvatelstva o 

protipovodňovém opatření, povodňovém riziku a správnému chování 

v průběhu ohrožení.  

• Záchranné akce – vytvoření záchranných plánů pro nouzový případ povodně.  

Přípravná opatření před povodní jsou: 

a) stanovení záplavových území, 

b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, 

c) povodňové plány, 

d) povodňové prohlídky, 

e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, 

f) organizační a technická příprava, 

g) vytváření hmotných povodňových rezerv, 

h) příprava účastníků povodňové ochrany. 

Opatření prováděná v průběhu nebezpečí povodně: 

a) činnost předpovědní povodňové služby, 

b) činnost hlásné povodňové služby, 

c) varování při nebezpečí povodně, 

d) zřízení a činnost hlídkové služby, 

e) vyklizení záplavových území, 

f) řízené ovlivňování odtokových poměrů, 

g) povodňové zabezpečovací práce, 

h) povodňové záchranné práce, 

i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 

Opatření prováděná po povodni: 

a) evidence a dokumentace práce, 

b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, 

c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni. 
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3.4 Tlumení průběhu velkých vod 

V zastavěných územích obcí nebo v blízkosti objektů a ploch, které musí být 

chráněny, je nezbytně nutné soustředit povodňový průtok do kapacitního koryta a 

omezit tím rozliv mimo něj. Hlavním úkolem revitalizace je obnova povodňového 

rozlivu v úsecích mimo zastavěná území a zpomalení průběhu povodňové vlny. [13] 

S vyšší hydraulicky hladkou cestou v korytě stoupá riziko vyššího a rychlejšího 

postupu povodňové vlny. Především u krátkodobých povodní, u nichž nedochází 

k dlouhodobému zaplavení ploch, rozhoduje o škodách právě prudkost nástupu a výška 

kulminace. [13] 

Zbytečná ochrana pozemků, které to nepotřebují, např. neobhospodařovaných 

nebo jen extenzívně obhospodařovaných niv, stupňuje nároky na protipovodňovou 

ochranu v místech, kde je to skutečně potřeba, zejména v zastavěných územích obcí 

nebo intenzivních zemědělských kultur. [13] 

Z hlediska protipovodňové ochrany je přínosnější revitalizace drobného 

vodního toku v úseku nad územím, které má být chráněno. Využívá se zejména 

zdrsnění a změlčení koryta, které jednak zpomaluje proudění, tak podporuje rozliv do 

nivy. Rozložením povodňového průtoku do nivního pásu nutně dochází ke zpomalení a 

k jisté krátkodobé retenci vody. [13] 

Mimo jiné se u zvětšování průtočné kapacity koryta uplatní revitalizační 

podpora členitosti koryta. Nejjednodušším příkladem revitalizačních opatření tohoto 

druhu je sklopení a rozčlenění břehů upraveného koryta, tedy vytvoření široce 

mísovitého koryta s alespoň mírně rozvlněnými břehovými čarami. [13] 

3.5 Ochranné hráze 

Návrhem a realizací ochranných hrází a povodňových zdí je snaha o 

soustředění vysokých průtoků do mezihrází, a tím optimalizace zaplavování 

využívaného území v zahrází až do potřebného návrhového průtoku. Využívají se 

v případech, kdy nelze danému korytu toku zajistit potřebnou kapacitu, 

odpovídajícímu požadovanému navrhovanému průtoku z technických, 

environmentálních či ekonomických důvodů.  

Ochranné vodohospodářské hráze patří k nejstarším vodovodním dílům. První 

dochovanou zmínku lze nalézt ve významných centrech starověké kultury, zejména ve 

starověkém Egyptě, Indii nebo Číně.  
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V současné době s vyvíjejícím se nadhledem na budování hrází se přihlíží na 

ochranu neurbanizovaných ploch, jako jsou lesní a luční porosty nebo zemědělsky 

obdělávaná půda. Hráze oddělují přirozené záplavové území od vodního toku a snižují 

retenční schopnost území. Soustava ochranných hrází musí být navržena komplexně 

s přihlédnutím k funkci souvisejících vodních děl a s ohledem na navazující úseky 

toku a jejich ochranu před povodněmi.  

Nejdůležitějším požadavkem pro realizaci ochranných hrází je jejich vysoká 

bezpečnost a spolehlivost. Dopady rizika vyplývají z počtu potenciálně zasažených 

obyvatel a rozsahu materiálních škod v území v zahrází.  

Hráze se z hlediska materiálového složení navrhují jako homogenní nebo 

nehomogenní. V případě homogenní hráze se používá pouze jeden typ materiálu na 

celou výstavbu, tj. část stabilizační a těsnící. U nehomogenní je použito více druhů 

zemin, zejména pro těsnící prvek, který bývá tvořen z materiálu s minimální 

propustností. 

3.5.1 Materiály hrází 

Nejčastější materiály používané pro výstavbu protipovodňových hrází: 

• soudržné zeminy – jíly, 

o pro výstavbu tělesa homogenní hráze, 

o u nehomogenních hrází slouží jako těsnění, 

• nesoudržné zeminy – štěrky a písky, 

o plní funkci stabilizační, filtrační nebo drenážní, 

• jílocementové směsi, 

o používají se na těsnění hráze a podloží a pro zlepšení základové půdy, 

• zemní beton, 

o využívá se k těsnění hráze a ochraně svahů tělesa proti erozi, 

• asfalt, 

o používá se jako plášťové těsnění tělesa hráze, 

• železobeton, 

o nejčastěji pro povodňové, opěrné a těsnící konstrukce, 

• geotextílie, geosítě, geomříže, 

o slouží k doplnění hrázového tělesa, plní funkci protierozní, separaci 

materiálu, těsnící, stabilizační a často bývají součástí filtrů a drenáží. 
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3.5.2 Dělení hrází 

• Hlavní – ochranná hráz s ochranou, která je dimenzována na velké a extrémní 

povodně. [DIN 19712] 

• Letní – sloužící pro ochranu především proti menším a středním povodním, 

které se pravidelně opakují. Obvykle chrání zemědělsky využívané plochy a 

může být za určitých podmínek přelévaná. [ČSN 73 6512]  

• Mrtvá (záložní) – hráz, která v důsledku úprav toku, morfologických změn 

nebo úpravy linie protipovodňové ochrany ztratila svou funkci, ale může být 

zachována jako sekundární. [ČSN 73 6512a] 

• Napojovací – je napojena na obou koncích na výše položený terén. 

• Nouzová – ochranná hráz zřizovaná jako okamžité, akutní a nouzové ochranné 

opatření proti zaplavení. [DIN 19712] 

• Obvodová – obklopuje chráněné území ze všech stran. [DIN 19712] 

• Oddálená – hráz sloužící ke zvýšení kapacity koryta umělého nebo 

přirozeného toku, je vybudována v určité vzdálenosti od toku. [DIN 19712] 

• Otevřená – je napojena na výše položený terén pouze na horním konci, na 

dolním konci může být vystavena zpětnému vzdutí, a to jak ze strany 

návodního, tak i vzdušného líce. [DIN 19712]  

• Pobřežní (přilehlá) – sloužící k vytvoření koryta umělého toku nebo ke 

zvýšení břehu přirozeného toku a tím ke zvětšení kapacity jeho koryta. [ČSN 

75 0121] 

• Primární – hráz, která je navržena na ochranu před velkými a mimořádnými 

povodněmi. [DIN 19712] 

• S částečnou ochranou – hráz, která zpravidla chrání zemědělsky využívané 

plochy před poměrně častými malými a středními povodněmi. [DIN 19712] 

• Sekundární – funguje jako druhá hrázová linie, která je obvykle odsazená za 

primární hrází a zajišťuje vyšší ochranu vzdálenějšího zahrází. [DIN 19712] 

• Usměrňovací – ochranná hráz, usměrňující povodňový průtok daným směrem. 

[DIN 19712] 

• Uzavřená (napojovací) – ochranná hráz, která je zavázána na obou svých 

koncích na výše položený terén. [DIN 19712] 
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• Vnitřní – hráz, která dělí poldr od ostatního zahrází tak, aby se omezily škody 

při přelití či porušení primární ochranné hráze. [DIN 19712] 

• Zavazovací (křídlová) – část hráze, která spojuje hrázový úsek s výše 

položeným terénem. [DIN 19712] 

• Zpětná – hráz prodloužená ve směru proti toku přítoku ohrazovaného toku. 

Zajišťuje ochranu před vlivem zpětného vzdutí. [ČSN 75 0121] 

3.5.3 Návrh ochranných hrází 

Při navrhování ochranných hrází je důležité vedle technických aspektů také 

správně zvolit a zohlednit zásahy do krajiny, jež mohou mít významné dopady na 

přilehlou faunu a flóru. Je-li v nadjezí hladina stálého vzdutí výše než okolní terén, řeší 

se ochranné hráze jako hráze malých vodních nádrží dle ČSN 75 2410 s uvažováním 

trvalého vzdutí vody. 

Volba uspořádaní ochranných hrází vychází dle místních podmínek, a to 

zejména morfologických, mírou urbanizace území a jiné. V místě neurbanizovaných 

ploch je třeba návrh přizpůsobit povrchu území, typu a bonitě zemědělské půdy, 

převážně prvkům infrastruktury nacházejícím se v území. 

Určení výškové kóty koruny hráze vychází z polohy hladiny při návrhové 

povodni se zvýšením o potřebné převýšení nebo jako hodnota polohy hladiny při 

kontrolní povodňové vlně. Návrhová povodeň se stanoví jako průtok se zvolenou  

N-letostí, kde N je doba opakování kulminačního průtoku dána v době a místě návrhu.  

Z doporučení dle vyhlášky 590/2002 Sb. v platném znění a ČSN 75 2101 je 

vhodné volit převýšení koruny hráze v rozmezí 0,3 až 1,0 m při ochraně území pro 

návrhový průtok Q100, při nižších průtocích pak lze převýšení snížit na hodnotu 0,5 m. 

Sklony svahů je vhodné navrhovat mírnější, nejčastěji 1:2 a více.  

3.6 Protipovodňové zdi 

Podobně jako hráze mají povodňové zdi za úkol soustředit vysoké průtoky, 

zejména v čase povodní, do prostoru mezi zdmi. Navrhují se především tam, kde není 

možné většího záboru ploch, tzn. ve stísněných podmínkách, ať už kvůli zástavbě, 

soukromých pozemků, komunikací aj. Konstrukce bývá především železobetonová a 

vetknutá do únosného podloží nebo mělce založená úhlová zeď. V místech s dobrými 

geologickými podmínkami je možné doplnit zeď o vertikální prvek, zajišťující 

odolnost zdi proti průsakovým vodám, jakým je například štětová stěna.  
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V místech potřeby zajištění průchodu nebo průjezdu přes ochrannou 

protipovodňovou linii se navrhuje mobilní protipovodňová opatření. Jedná se zejména 

o pytle a vaky s pískem, tandemové pytle, zábrany z betonových dílců, pryžové textilní 

vaky, hrázové systémy, komůrkové zábrany, šikmé deskové systémy, hrazení plněná 

vodou nebo interním materiálem, gabionové systémy (drátokoše), velkoobjemové vaky 

a další. [9] 

Výhodou mobilního opatření je vysoká úspora místa, demontovatelnost, 

možnost opětovného využití a značná výška konstrukce. Mezi nevýhody patří 

především vysoká pořizovací cena, časová náročnost montáže a potřeba skladovacích 

prostor.  

Tab. 1 Návrhové průtoky pro předběžné stanovení míry ochrany 

Druh pozemků Návrhový průtok 

Historická zástavba ≥ Q100 

Veřejné komunikace Q20 až Q100 

Souvislá zástavba, významné průmyslové areály Q100 

Větší sídliště, výrobní objekty Q50 až Q100 

Menší sídliště Q20 až Q50 

Účelové komunikace Q10 až Q50 

Sady, zahrady, chmelnice Q10 

Orná půda Q5 

Louky, lesy, pastviny Q30d až Q1 

3.7 Další prvky ochrany proti povodním 

3.7.1 Protitankové zátarasy 

Princip použití spočívá v sestavování různých konstrukcí bariér. Musí být často 

doplněny o další dostupný materiál z místních zdrojů (písek, zemina apod.), eventuálně 

v kombinaci s bedněním z prken, fošen nebo palet. Hlavní výhodou použití je 

jednoduchá manipulativnost, nenáročnost na potřebu lidí při sestavování či nízkou 

potřebu na mechanizační prostředky. [11] 

Většinou se jedná o identické prefabrikované železobetonové dílce, které jsou 

vytvářeny přibližně do tvaru písmene „X“. Jednotlivé dílce se zasunutím spojují do 

sebe ve dvou kolmých rovinách. Pevné spojení je zajištěno provlečením montážních 

tyčí, sloužících k manipulaci. [11] 

Využívají se nejčastěji pro vojenské účely, v menší míře pro nevojenské. 
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Vojenské použití: 

• protipěchotní zátarasy, 

• protidopravní zátarasy, 

• protitankové zátarasy, 

• protivýsadkové zátarasy a jiné. 

Nevojenské použití: 

• protipovodňové překážky a zábrany (ochrana mostních podpěr a meandrů), 

• zátarasy pro ochranu území a míst se zvláštním režimem ostrahy. 

3.7.2 Kanalizační ucpávky, uzávěry a těsnící vaky 

Používají se pro izolaci vody přitékající z kanalizačních vpustí, potrubí či stok. 

Velmi dobře chrání objekty nebo celá území proti vrchní vodě, avšak za jistých 

okolností mohou způsobit značné nebezpečí vodou, která útočí zezadu, zevnitř nebo 

zespoda. Existuje celá řada kombinací systémů s širokou variabilitou různých 

modifikací. [11] 

• Kanalizační ucpávka jednorázová – pro utěsnění kanalizačních vpustí a 

velkých otvorů v nádržích. Jedná se o vyztuženou plastickou desku s velkou 

přilnavostí, která po namočení přilne na mokrý, mastný a rezavý povrch. 

Nevýhodou je, že je určená pouze k havarijním účelům – aktivní délka použití 

max. 48 hodin. Materiál je netoxický. 

• Kanalizační rychloucpávka pro opakované použití – elastická deska vysoké 

hustoty a přilnavostí, která slouží pro rychlé uzavření kanalizačních vpustí při 

havarijních situacích nebo pro krátkodobé preventivní uzavření. Materiál je 

netoxický a zdravotně nezávadný.  

• Kanalizační uzávěry potrubí a těsnící vaky – své využití naleznou zejména 

v rychlém a spolehlivém utěsnění nebo uzavření kanálů, potrubí, stok a vpustí 

nebo při provádění zkoušek vodotěsnosti. Uzávěru tvoří vzdušnice z kvalitní 

pryže vyztužená tkaninou. Dalším typem jsou těsnící vaky průtočné, které 

zvětšují svůj objem plněním vodou, tudíž se uplatňují zejména při povodních. 

[11] 

3.7.3 Rekultivace břehů a svahů pomocí gabionů 

Drátokoše a drátomatrace jsou lehce a rychle sestavitelné bloky. Konstrukci 

tvoří drátěná pletená klec vyplněná kamenem, která je vhodná pro jakoukoli krajinnou 

úpravu. Po montáži prvků se plní lokální kamennou výplní dle specifických 
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požadavků. Používají se ve vodním hospodářství, dopravním stavitelství nebo jako 

ochranné sítě před padajícím kamením. [11] 

Gabion – drátokamenný prvek v různých tvarech (nejčastěji krychle nebo 

kvádr), který se vyrábí z drátěné sítě se šestiúhelníkovými oky vyplněnými přírodním 

kamenem, případně vhodným recyklátem. [11] 

3.8 Mokřady a tůně 

Budování tůní je jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu 

biologické rozmanitosti v krajině. Jedná se o uměle vytvořené nebo zrevitalizované 

terénní prohlubně zaplněné vodou. Nejsou vypustitelné a nejsou vytvořeny 

vzdouvacím účinkem hráze. [30] 

Základem pro správné fungování mokřadu a tůní je zajištění dostatku vody a 

přirozených hydrologických poměrů. V nivách toků nebo v těsné blízkosti vodních 

nádrží jsou tůně a mokřady dotovány hlavně podzemní vodou. Kolísání vodní hladiny 

v přilehlém toku je zpravidla odpovídající kolísání hladiny v tůních. Tento způsob 

zásobování vodou je šetrnější k životnímu prostředí a méně riskantní na kontaminaci 

škodlivými látkami a nadbytkem živin. Hlavním účelem budování mokřadů a tůní 

poblíž vodních toků je schopnost akumulovat rozlivy při zvýšených průtocích. [30]  

3.8.1 Funkce mokřadů 

Mokřady se navrhují jako prohloubené terénní úpravy, v nichž hladina vody 

vystupuje k terénu a nad terén s hloubkou vody nepřesahující 0,6 m. 

Hlavní funkce mokřadů v krajině jsou: 

• významné zvýšení místní biodiverzity, 

• zadržení vody v krajině, 

• fixování a odbourávání znečištění v krajině (nutrienty, organické znečištění), 

• podpora a stabilizace vodního zdroje, 

• produkční, zdroj rákosí nebo proutí pro tradiční druhy výroby. 

3.8.2 Typy a funkce tůní 

Hlavní typy tůní: 

• průtočné, 

• neprůtočné, 

• občasně průtočné, 
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• mikrotůně v korytě drobného toku, 

• postranní tůně spojené s korytem toku, 

• tůně mimo koryto toku, 

• revitalizované zavodněné jámy, 

• částečně zavodněné sníženiny v nivách. 

 

Funkce tůní v krajině a v korytě vodního toku: 

• útočiště pro živočichy a rostliny, 

• podpora retenční kapacity území, 

• estetické obohacení krajiny, 

• zadržení a zvýšení množství vody v korytě, 

• prostor pro zachycování usazenin, 

• tlumení vymílacích účinků proudu v korytě. 

3.9 Migrace a její prostupnost 

Úpravy vodních toků respektují především požadavky a hlediska  

technicko-vodohospodářská, bohužel až na výjimky nekladou žádný důraz na 

biologickou a ekologickou funkci vody v naší kulturní krajině. Tato skutečnost se 

projeví negativním dopadem na rybářské osídlení řek a následně i na jejich rybářské 

využití. [12] 

Jednou z hlavních příčin oslabování populace vodních organismů, zejména 

mihulí a ryb jsou překážky v toku, které trvale omezují jejich pohyb. V konečném 

důsledku může dojít až k úplnému vymizení z říční sítě. Jednotlivé překážky velmi 

často izolují unikátní úseky řek v místech, kde se ryby rozmnožují a odkud se následně 

šíří oběma směry do celého povodí. K nejznámějším zástupcům zcela vytlačených 

z životního prostoru patří losos, pstruh obecný, jeseter velký, placka pomořanská, síh 

severní a další.  

Hlavní nástroj pro obnovu funkce toku je výstavba rybích přechodů. Obnova 

biokoridorů pro migrující organismy je v současnosti chápána jako jeden z kulturních 

projevů společnosti a zároveň přispívá k vysoké úrovni státní ekologie.  

3.9.1 Migrační potřebnost 

Termín vystihující potřebu změny biotopu v průběhu roku nebo v různých 

vývojových fázích života ryby. Je závislá na abiotických a biologických faktorech a je 

rozmanitá u jednotlivých jedinců a druhů ryb. [4] 
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3.9.2 Migrační výkonnost 

Schopnost jedince vyvinout potřebnou rychlost pro překonání rychlosti proudu 

proti směru migrace plaváním, nebo schopnost ryby překonat migrační překážku určité 

výšky skokem. Výkonnost je druhově specifická, úměrná velikosti jedince a jeho 

schopnostem. Zásadní roli zaujímá také teplota vody, hloubka koryta, turbulence a 

motivační migrace. [4] 

3.9.3 Rybí přechod 

Rybí přechod je umělá stavba na vodním toku, jejíž hlavním účelem je rybám 

umožnit bezpečný průchod migrační bariérou a proplouvat z části vodního toku pod 

překážkou do části vodního toku nad překážkou a opačně, a tím zajistit jejich přirozený 

pohyb při migraci.  

Přechody se staví jako součást různých vodních děl umístěným na toku (jezy, 

hráze, přehrady, malé vodní elektrárny, plavební komory a jiné). 

Původně se rybí přechody budovaly pro salmonidy (hlavně lososy) a teprve 

poté se ukázaly jako vhodné a potřebné i pro nároky dalších rybích druhů. První 

zmínky jsou známé z evropských severských klidných řek právě pro umožnění tahu 

lososů. [13] 

Nejdůležitějším parametrem pro návrh nového rybího přechodu je známost 

zastoupení místních ryb a zákonitosti jejich migrací spolu s nároky na průchodnost 

toku. Už v návrhu se přizpůsobuje hydrologickým podmínkám, které jednotlivé ryby 

potřebují (výška hladiny, rychlost proudění, podélný sklon dna, rozdíl hladin atd.).  

3.9.4 Rozdělení rybích přechodů 

• Přírodě blízké: 

o bypassy (obtokové) – trasa přechodu je vedena v břehu, obchází migrační 

bariéru a spojuje podjezí s nadjezím (speciální jsou tůňové RP), 

o tůňové – koryto, ve kterém jsou uměle vytvořené tůňky, pomocí velkých 

kamenů nebo balvanů, 

o dnová peřej – uměle vybudovaný peřejnatý úsek v celé šířce toku, typ 

vhodný pro menší toky, pro překonání nízkých výškových rozdílů, 

o migrační rampa – součást jezového tělesa, soustava příčných kamenných 

přepážek ukotvených do betonového podkladu s mírným podélným 
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sklonem nebo shluky balvanů a kamenů zakotvených v části jezového 

tělesa. 

• Technické: 

o štěrbinový – uměle vytvořený žlab, který je rozdělený štěrbinami 

(varianty s jednou nebo dvěma štěrbinami), výhodou je zabránění 

zanášení, 

o Denilův lamelový – žlab s různými příčkami, má charakter vzniku 

vysokých rychlostí – vhodné pro lososovité ryby. Nevýhodou je časté 

zanášení a nutnost ryb překonat přechod v celé délce bez možnosti 

odpočinku, 

o komůrkový – nejstarší typ RP, výskyt nejčastěji na velkých tocích, jedná 

se o žlábek rozdělený příčnými stěnami se dvěma otvory, 

o propustkový – použití jen zřídka, obtížné zdrsnění dna, uplatnění 

nejčastěji při stavbě nových komunikací, 

o rybí komory a zdviže – ryby jsou pomocí lákacího proudu navedeny do 

kontejneru, který jim znemožní zpětné odplutí, po naplnění vodou je 

zdviž vyzvednuta ze spodní vody do horní, kam jsou ryby vypuštěny. 

• Kombinované (kombinace prvků obou předchozích). 

3.9.5 Vstup do rybího přechodu 

Nachází se u spodní vody, tzn. část, která je pod jezem. Doporučené umístění je 

v místě s větším průtokem a mírnějším prouděním z důvodu poranění ryby. 

Nejefektivnější úhel vstupu z koryta do rybího přechodu je 45°. Při migraci je nutné 

dodržet rychlost proudění mezi 0,8 – 2,0 m/s. Z požadavku na nejmenší rychlosti 

paprsku vyplývají značné nároky na prostorové řešení vstupů a množství vábící vody, 

neboť se zvyšováním hladiny dolní vody při nárůstu průtoků se zvětšuje i průtočný 

profil na vstupu. [10] 

Pro lepší nalákání ryb se doporučuje, aby proudění z RP bylo vyšší než okolní 

proudění. Sklon dna na vstupu se volí okolo 1:1,5.  

V případě vodní elektrárny se obvykle vstup zřizuje v těsné blízkosti ústí jejích 

savek, případně jako vstupní sběrná galerie. Z konstrukčního hlediska se jedná o 

samostatný žlab se vstupními hrazenými otvory nad savkami a potrubím nebo kanálem 

přídavné vody s difuzory, které zajišťují přepouštění potřebného vábícího průtoku do 

jednotlivých vstupů podle výšky dolní vody. [10] 
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3.9.6 Výstup z rybího přechodu 

Umisťuje se zpravidla tam, kde rybám nehrozí zpětné nasátí proudem pod jez 

nebo do hydraulických obvodů vodních elektráren a čerpacích stanic. Hloubky a 

struktury dna na výstupu by měly poskytnout úkryty malým rybám, zejména před 

predátory. 

Důležitou podmínkou návrhu je zabránění možnosti vniku splavených 

předmětů a dřevní hmoty do tělesa RP. Pro možnost odstavení přechodu, z důvodu 

revizí a údržby, je vhodné na výstupu osadit např. drážky provizorního hrazení.  
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4 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

4.1 Obecné informace 

Řešená lokalita se nachází v městyse Jimramov, staršími názvy též Ingramycz, 

Gymramow nebo německy Ingrowitz, která tvoří východní hranici CHKO Žďárských 

vrchů a stoupá do výše 495 m n. m. Území náleží okresu Žďár nad Sázavou a kraji 

Vysočina.  

Zajímavostí je, že jádrová část městyse Jimramova a přilehlá část Ubušína se 

nachází na území Moravy, části Benátky, Trhonice a Sedliště spadají do území Čech. 

Střed městyse je vyhlášenou městskou památkovou zónou. [14] 

 

Obr. 1 Městys Jimramov [14] 

Žije zde 1 147 obyvatel (datováno k roku 2020) a s postupným trendem toto 

osídlení klesá. Za zhruba sto let se populace zredukovala na polovinu. Obcí protéká 

řeka Svratka, do které se vlévá vodní tok Fryšávka. Jedná se o oblíbené letní i zimní 

rekreační a sportovní středisko. Poloha městečka a bohaté značení turistických tras 

vybízí horské nadšence k pěší turistice. [15]  
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4.2 Správce toku 

Řeka Svratka spadá pod správu Povodí Moravy s.p., konkrétně Závodu Dyje, 

který má svou působnost od roku 1966, kdy byly otevřeny dílčí provozy v Blansku, 

Brně, Bystřici nad Pernštejnem, Dačicích, Jihlavě, Náměšti nad Oslavou a Znojmě. 

Povodí Moravy spravuje území o rozloze 8 923 km2 na území čtyř krajů: 

Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Jihočeského a Pardubického kraje. [16] 

4.3 Popis toku Svratky a povodí 

Tok nese název Svratka a jedná se o levobřežní přítok Dyje. Pramení severně 

od Žďáru nad Sázavou u malebné obce Cikháj na jihozápadním úbočí Žákovy hory ve 

výšce 770 m n. m. Odtud protéká severovýchodním směrem obcí Herálec, Svratka, 

Křižánky, Krásné až po obec Borovnice, kde se nadále ubírá jihovýchodním směrem 

až k Brnu. K Veverské Bítýšce protéká koryto toku většinou úzkým údolím 

s vysokými úbočími, kde údolní dno nepřesahuje šířku několika set metrů.  

Tab. 2 Charakteristika toku Svratky 

ID toku 10100010 

ČHP 4-15-01-001 

Kategorie řeka 

Nadmořská výška (m n. m.) 163-770 

Plocha povodí (km2) 7221,79 

Délka toku (km) 173,9 

 

Na toku jsou vybudovány dvě významné přehradní nádrže, vírská a brněnská. 

Vírská přehrada vznikla za účelem regulace průtoků vody v řece Svratce, 

zabránění velkým povodním a za účelem energetického využití. [4] Výstavba brněnské 

přehrady, dříve Kníničské, byla zahájena v roce 1936. Hlavním důvodem výstavby 

byla možnost regulace nestabilního toku, získávání zdroje vody pro město Brno, 

k budoucí rekreaci a řízení velikosti průtoku řeky pod přehradou. [18] 

Pravostranné přítoky: Břímovka, Brušovecký potok, Holcovský potok, Kyšperský 

potok, Studený potok, Černý potok, Záleský potok, Krásenský potok, Spělkovský 

potok, Fryšávka, Věcovský potok, Loučka, Janovický potok, Bystřice, Lesoňovciký 

potok, Nedvědička, Kalský potok, Pejškovský potok, Bílý potok, Bobrava a Jihlava. 

Levostranné přítoky: Svratouch, Cikánecký potok, Hlučál, Telecký potok, Žlebský 

potok, Bílý potok, Sedlišťský potok, Trhonický potok, Hrabovec, Hodonínka, 

Čepenka, Chlébský potok, Besének, Lubě, Svitava a Litava. 
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Průběžně se do toku vlévá i mnoho dalších malých potůčků a bystřin. Řeka 

Svratka je v horní části toku specifická hlubokým zalesněným údolím, místy 

lučinatým. Koryto řeky je úzké, místy zarostlé, přesto se zde v místech s větším 

spádem vyskytují peřeje. V dolní části toku má koryto charakter říčního proudění 

s mírným spádem až k brněnské přehradě, kde je tok klidný a následně regulovaný 

odtéká Dyjskosvrateckým úvalem až ke svému ústí do řeky Dyje. [19] 

4.4 Klimatické údaje  

Dle mapy klimatických oblastí Československa, Quitta [1] se řešené území 

nachází v chladné klimatické oblasti CH 7, vyznačující se velmi krátkým až krátkým, 

mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným 

jarem a mírným podzimem a dlouhou, mírnou, mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním 

sněhové pokrývky.  

Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 °C. Nejteplejším měsícem se 

vyznačuje červenec s průměrnou teplotou 15-16 °C, nejchladnějším měsícem bývá 

leden s průměrnou teplotou -3–4 °C. 

Roční úhrn srážek dosahuje v dlouhodobém průměru cca hodnot 700 mm. 

Nejvíce srážek spadne v létě (červen-srpen), nejméně v druhé polovině zimy  

(leden-březen).  

Charakteristiky proudění vzduchu nejsou v blízkém okolí sledovány žádnou 

větroměrnou stanicí, obecně však lze říct, že díky složité morfologii reliéfu, je 

proudění místně značně proměnlivé. Údolní polohy jsou specifické výskytem 

teplotních inverzí, zejména v chladném období roku doprovázenými mlhami. [20] 

Tab. 3 Charakteristika oblasti CH 7 [21] 

Počet letních dnů:  10-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:  120-140 

Počet mrazových dnů:  140-160 

Počet ledových dnů:  50-60 

Průměrná teplota v lednu (°C):  (-3) - (-4) 

Průměrná teplota v dubnu (°C):  4-6 

Průměrná teplota v červenci (°C):  15-16 

Průměrná teplota v říjnu (°C):  6-7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:  120-130 

Průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období (mm):  500-600 

Průměrný srážkový úhrn v zimním období (mm):  350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:  100-120 

Počet jasných dnů:  150-160 

Počet zatažených dnů:  40-50 
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4.5 Hydrologické údaje  

Dílčí povodí Dyje patří k úmoří Černého moře, do kterého se veškerá voda 

z povodí odvádí stejnojmennou řekou Dyje. Hlavní pramennou oblast představuje 

východní a jižní část Českomoravské vrchoviny. Povodí má charakter vějířovitého 

tvaru. Západní část Dyjsko-svrateckého úvalu se vyznačuje jednou z nejnižších hustot 

říční sítě v celé ČR. Důležitou roli pro zadržení vody v krajině mají rašeliniště a 

rašelinné louky podél rozvodnice. Z velké části přispívají k retenci také vodní nádrže 

vybudované na většině řek stékajících z Českomoravské vrchoviny, soustava vodních 

nádrží u Nových Mlýnů, vodní nádrže u Dalešic a značné množství rybníků na jižní 

Moravě. [16] 

Nejvýznamnějším vodním tokem v dílčím povodí je řeka Dyje. Má několik 

hlavních přítoků, z nichž největší jsou řeky Svratka a Jihlava. V horní části povodí je 

vybudována na řece Dyji přehradní nádrž Vranov, sloužící k energetickým a 

vodárenským účelům. [16] 

Největším levobřežním přítokem je řeka Svratka, která nad městysem 

Jimramov sbírá vodu z území Českomoravské vrchoviny. Zájmovým územím 

Jimramova protéká v délce 5,8 km. Na 132,953 říčním kilometru (dále jen ř. km) se do 

Svratky vlévá pravostranný přítok Fryšávka. Na 133,544 ř. km se nachází levostranný 

přítok s názvem Sedlišťský potok, a zhruba po dvou kilometrech po proudu leží 

levostranný přítok s názvem Trhonický potok.  

Přirozené vodní nádrže nejsou v řešeném území zastoupeny. Umělé vodní 

nádrže jsou reprezentovány několika drobnými rybníčky a větším Novým rybníkem 

v nivě Svratky v jižní části území Jimramova. Koloběh podzemních vod je vzhledem 

k místním hydrogeologickým podmínkám vázán zejména na polohy propustných 

sedimentů a na zvětralinový plášť a pukliny krystalických hornin. [20] 

4.5.1 Hlásné profily 

Na řešeném úseku se nenachází žádný hlásný profil. Ke zjištění N-letých 

průtoků na toku bylo využito hodnot z evidenčního listu hlásného profilu č. 369, který 

se nachází zhruba 7,5 km proti proudu nad zájmovým územím v obci Borovnice.  

Tab. 4 N-leté průtoky, profil Borovnice [22] 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3/s 18,5 33 42 54 72 90 

Jedná se o stanici kategorie A. Průměrný roční stav hladiny dosahuje do výše 

97 cm s průměrným ročním průtokem 1,46 m3/s. [22] 
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Obr. 2 Hlásný profil č.369 – Borovnice 

V 132,953 ř. km se do řeky Svratky vlévá z pravé strany řeka Fryšávka, tudíž 

pro zpracování výpočtů průběhů hladin bylo zapotřebí připočíst ke stávajícím N-letým 

průtokům N-leté průtoky řeky Fryšávky, které byly převzaty z hlásného profilu, 

nacházející se necelý kilometr nad vtokem do řeky Svratky.   

Tab. 5 N-leté průtoky, profil Fryšávka 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m3/s 6,7 16 23 31 47 62 

Kategorie hlásných profilů: 

Základní hlásné profily kategorie A – jsou vybrané profily s vodoměrnými 

stanicemi na významných vodních tocích. Výběr profilů provádí regionální pracoviště 

ČHMÚ spolu se správcem povodí. Pravidelně se pozorují za normální situace i během 

povodně. Informace z těchto profilů jsou nutné pro řízení opatření k ochraně před 

povodněmi na národní úrovni nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou 

službu. Spolu s hlásnými profily kategorie A jsou zpracovány tzv. evidenční listy, ve 

kterých lze nalézt základní hydrologické údaje, jako např. staničení, plocha povodí, 

ČHP, stupeň povodňové aktivity atd. [23] 

Doplňkové hlásné profily kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které 

jsou nutné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské – regionální 

úrovni. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. [23] 

Pomocné hlásné profily kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, 

které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 
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Minimálním doporučeným vybavením profilu kategorie C bývá zpravidla vodočetná 

lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů odpovídajících směrodatným limitům pro 

SPA s barevným rozlišením. [23] 

4.6 Geologické a pedologické poměry 

Celé území povodí Dyje zasahuje z hlediska regionální geologie do obou 

základních geologických jednotek České republiky – Českého masivu a Vnějších 

Západních Karpat. Nachází se zde především oblast moldanubická, která zaujímá 

západní část území, ve střední a severní části nalezneme oblast moravskoslezskou a  

kutnohorsko-svrateckou. Jednotlivé geologické skupiny jsou zastoupeny především 

biolitickými a dvojslídnými pararulami, krystalickými vápenci, dolomity, granulity a 

dalšími menšími metamorfovanými horninami. [16] 

Konkrétně správní území Jimramova leží v geomorfologickém celku 

Hornosvratecká vrchovina, jež se dělí na Žďárské vrchy a Nedvědickou vrchovinu, 

jejichž společnou hranici tvoří údolí řeky Svratky. 

Z morfologického hlediska je území charakterizováno značnou členitostí 

(mnoho rozdílných nadmořských výšek na malém území). Díky protáhlým 

nepravidelným hřbetům s jednotlivými vrcholy jsou údolí vodních toků navzájem 

oddělena, tím vynikají hluboce zahloubená údolí řek Svratky a Fryšávky. Na některých 

vrcholech se místy nacházejí tvary mrazového zvětrávání a odnosu. Zvláštním prvkem 

oproti ostatním členitým partiím reliéfu je rovina údolní nivy Svratky. [20] 

Území se celoplošně zakládá na starohorních krystalických břidlicích – 

zejména pararulách, svorech a migmatitech s významnými vložkami amfibolitů, 

krystalických vápenců, erlanů, žulorul a leptynitů. Dno údolí je vytvořeno díky 

naplaveným vrstvám sedimentů (podložních štěrků a písků a nadložních hlín). [20] 

Z pedologického hlediska na území převládá kambizemě na kyselých 

podkladech krystalických břidlic, které se vyskytují přibližně na polovině rozlohy 

z celkové plochy, dále černozemě, hnědozemě, fluvizemě a ve stále zamokřených 

dnech údolí podél vodních toků se vytvořily typické gleje. Dle zrnitosti lze půdy 

charakterizovat jako půdy lehké až střední. [20] 

• Kambizemě – převážně na středních svazích, se všemi možnými expozicemi 

a celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně teplém, vlhkém 

klimatickém regionu a velmi málo produkční. [25] 
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• Černozemě – nejúrodnější mírně vápnitý půdní typ ležící na sprašových 

pokryvech nížin a má nasycený sorpční komplex. Nachází se v nížinách 

s teplejším podnebím a menším množství srážek. [26] 

• Hnědozemě – typický typ půdy pro rovinaté či mírně zvlněné oblasti, kde se 

dříve vyskytovaly spraše či sprašové hlíny. V současnosti se jedná o široce 

využívanou zemědělskou půdu. Nachází se nejčastěji v nadmořských výškách 

okolo 300 m n. m. s průměrnými srážkami 600–700 mm. [26] 

• Fluvizemě – vznikají v údolích – nivách vodních toků vlivem četných záplav. 

Půdní profil má zpravidla různé složení, závisející na charakteru náplav 

(písčité nebo jílovité). [26] 

• Gleje – půda zcela prosycená vodou, redukují se v ní sloučeniny železa, což 

má za následek vyvolání typické skvrnitosti půdy. [26] 

 

Dle bonitované půdně ekologické jednotky [24] celé území spadá do osmého 

klimatického regionu – mírně chladný, vlhký, jež zahrnuje všechny podhůří 

v nadmořské výšce zpravidla nad 550 m. Části tohoto klimatického regionu 

v severovýchodní Moravě nejsou zejména srážkově sjednocené jako ostatní části 

(značně vyšší humidita).  

4.7 Ochrana přírody a krajiny 

Zájmové území je přírodovědecky a esteticky velmi významné. Většina rozlohy 

jimramovského katastru spadá do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, se 

začátky z roku 1970. Hranici CHKO v katastru tvoří silnice II/357 ve směru na 

Borovnici a silnice II/360 ve směru na Věcov a Jimramovské Pavlovice. [20] 

Metody a způsoby ochrany území CHKO jsou rozděleny do čtyř zón, z nichž 

největší a nejpřísnější režim zaujímá I. zóna, která je v jimramovském katastru 

zastoupena dvěma cennýma mokřady v nivě Fryšávky v západní části katastru a část 

skalnatého svahu údolí Fryšávky s významnými lesními a skalními společenstvy. 

Maloplošná chráněná území v řešených lokalitách nejsou zastoupena. [20] 

4.8 Flóra a fauna 

Původní lesní vegetací ve vyšších polohách byly smrkové bučiny, zastoupeny 

bukem lesním (Fagus sylvatica), smrkem ztepilým (Picea abies) a jedlí bělokorou 

(Abies alba). V nižších polohách na odlesněných plochách vznikly přírodě blízká až 

přirozená nelesní společenstva, se zástupci pobřežních rákosin, ostřic, pastvin a 
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vřesovišť. Poblíž vodních ploch se ojediněle vyskytuje leknín bělostný (Nymphaea 

candida) a stulík žlutý (Nuphar lutea). [27] 

Zástupci horské lesní fauny se převážně vyskytují ve vyšších a klimaticky 

drsnějších centrálních částí oblasti. Ve srovnání s okolním územím je pro CHKO 

typické zastoupení tyrfofilních a tyrfobiontních druhů rostlin, jejichž primárním 

zázemím bývá rašeliniště. [27] 

V důsledku novodobého odvodňování krajiny se vyhrazená fauna rašelinišť a 

rašelinných luk značně zmenšila, která je domovem především pro žluťáska 

borůvkového nebo modráska stříbroskvrnného. Celá oblast tekoucích vod spadá do 

pstruhového pásma, pod Jimramovem se nachází typicky vyvinuté pásmo lipanové. 

[27] 

Významní zástupci živočichů: 

• mihule potoční (Lampetra planeri), 

• ježek západní (Erinaceus europaeus), 

• hraboš mokřadní (Microtus agrestis), 

• rejsek horský (Sorex alpinus), 

• netopýr severní (Eptesicus nilssoni), 

• hýl rudý (Carpodacus erythrinus), 

• čečetka zimní (Carduelis flammea), 

• mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), 

• ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), 

• slepýš křehký (Anguis fragilis). 

Dalšími cennými biotopy z hlediska výskytu živočichů jsou vlhké rašelinné 

louky s různorodou dřevinnou vegetací a vřesovišti, vodní biotopy s doprovodnými 

břehovými porosty a na ně navazujícími mokřady. Z hlediska myslivosti je zde velmi 

významný výskyt původní populace jelena evropského (Cervus elaphus). [27] 

4.9 Vegetační stupňovitost 

Lokalita se nachází v 5. jedlobukovém vegetačním stupni, který lze označit 

jako horský z důvodu pravidelného výskytu montánních druhů vegetace. Podíl druhů 

boreálního a subboreálního geoelementu je menší než zastoupení druhů 

středoevropského listnatého lesa. Tento vegetační stupeň se obvykle vyskytuje ve 
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všech vyšších hraničních hercynských pohořích ČR. Jedlobukový stupeň zaujímá 

celkem 12,9 % území ČR. [7] 

Hlavním zástupcem dřevin je především buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle 

bělokorá (Abies alba). Se stoupající nadmořskou výškou přibývá také smrk (Picea 

abies). Na území se skalnatým podložím se vyskytují zejména společenstva reliktních 

borů, kde společně s borovici lesní (Pinus sylvestris) roste bříza bělokorá (Betula 

pendula). V potočních nivách a na prameništích je významně zastoupena olše šedá 

(Alnus incana), na rašeliništích a zrašeliněných půdách je hojná vrba pětimužná (Salix 

pentandra).  

V dnešní době je vegetace silně změněna lesním hospodářstvím. Převažují 

rozsáhlé plochy smrkových kultur, postihovaných větrnými a sněhovými kalamitami. 

Ovšem i uměle vysazené smrkové porosty se velmi dobře přirozeně zmlazují. 

V hercynské části ČR se jen vzácně zachovaly zbytky porostů s převahou buku, které 

jsou zařazeny do zvláště chráněných oblastí. [7] 

4.10 Biogeografické členění krajiny 

Lokalita je dle Biogeografického členění České republiky [2] součástí 

hercynské podprovincie biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, 

v přechodné kontaktní zóně Sýkořského a Žďárského bioregionu. 

Přirozenou vegetaci v zájmovém území tvoří dle Mapy potenciální přirozené 

vegetace České republiky vydané Akademií věd České republiky [3] především 

květnaté strdivkové bučiny a acidofilní bikové bučiny.  

 

Obr. 3 Přirozená vegetace podél toku Svratky 
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5 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚSEKU 

Tok v řešeném úseku protéká městysem Jimramov, konkrétně částmi Sedliště a 

Benátky. Okolí toku zde není nijak významně využíváno, slouží především 

k estetickým a zemědělským činnostem. Na začátku se podél řeky tyčí hora Kabačka 

s výškou 570 m n. m., následuje hora Hora s výškou 643 m n. m. a konec úseku 

uzavírá hora Žákův kopec s výškou 546 m n. m. 

5.1 Současný stav toku 

Tok je po celé své délce různorodý. Zkoumaný úsek je dlouhý 2,6 km se 

staničením od 131,10 ř. km po směru proudu až do 133,70 ř. km. Z hlediska 

přehlednosti a lepší orientace je řešený úsek rozdělen do čtyř dílčích úseků v bodech, 

ve kterých tok přechází z proudění extravilánem do proudění v intravilánu nebo 

v bodech, kde má tok přirozený vývoj koryta a naopak, kde je uměle upraven. Výškové 

uspořádání jednotlivých objektů na toku, zejména výustí a odběrů, nebylo součástí 

geodetického zaměření. 

V rámci zpracování diplomové práce byla provedena osobní pochůzka terénem, 

ve které byly zjištěny potřebné informace a následně pořízena veškerá 

fotodokumentace. 

5.1.1 Úsek č. 1 

Řešený úsek je dlouhý 0,876 km se začátkem na 131,10 ř. km ve výšce 495 m 

n. m. a koncem na 131,976 ř. km ve výšce 492 m n. m., z čehož vyplývá, že díky 

nízkému podélnému sklonu má tekoucí voda charakter proudění říčního, konkrétně 

typu slapového, peřejnatého a lehce klouzavého proudu. Po celé své délce má přímou 

trasu toku. Dno koryta je čistě přírodního původu. V trase toku jsou umístěny tři nízké 

stupně nepřesahující 0,3 m.  

Průměrná šířka koryta je 13,5 m. Sklony svahů jsou především 1:2, místně 1:3. 

Dno koryta je tvořeno převážně většími různorodými kameny frakce 64 mm, ojediněle 

až 256 mm. Břehy jsou povětšinou velmi nízké, nepřesahující 1-2 m. Vzhledem 

k lokalitě území je značná část toku bez známek úprav. Levý břeh lemuje liniová 

břehová vegetace, hospodářský les a trávobylinná vegetace. Příbřežní zóna toku je 

využívána zejména pro osobní účely, jako např. lesy, louky a pastviny.   
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Na 131,648 ř. km je na pravém břehu v oblouku vybudována betonová 

ochranná zeď z důvodu zajištění stability přilehlé silnice. Délka ochranné zdi činí 

114,4 m.  

 

Obr. 4 Dolní část toku – ochranná zeď 

Při zvýšených průtocích má voda tendenci vylévat se z koryta na levé 

inundační území, které má ve svém nejširším bodě okolo 34 m. Nejohroženějším 

objektem je zde místní ČOV, která se nachází v inundačním prostoru a bývá zpravidla 

zaplavována už 20letou vodou. 

 

Obr. 5 Pohled na levé inundační území 1. úseku 
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5.1.2 Úsek č. 2 

Řešený úsek č. 2 začíná v těsné blízkosti silničního mostu vedoucího přes řeku 

Svratku, spojujícího obecní části západní Jimramov a Benátky a končí nedaleko 

betonového silničního mostu na 132,669 ř. km. Zaujímá délku 693 m. Šířka mostu je  

8 m. Tvar koryta je rovněž přímý.  

 

Obr. 6 Silniční most Jimramov 

Levý břeh koryta je od počátku ponechán beze změn. Na začátku úseku se 

nachází inundační území o šířce 22 m s občasně se vyskytujícími jednotlivými stromy 

a přerušovanými pásy vegetace. Zhruba v polovině úseku má levý břeh charakter 

skalního typu. Svah je velmi strmý a nachází se na něm přirozená lesní vegetace. 

Stabilita levého břehu je bez známek nátrží a koryto bez známek akumulace materiálu. 

 

Obr. 7 Skalní levý břeh 2. úseku 
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Podél pravého břehu je vybudována sypaná zemní ochranná hráz v délce 

zhruba 560 m, která ochrání přilehlé území do Q20. Stávající protipovodňová úprava 

koryta řeky slouží pro ochranu přilehlé roztroušené zástavby a intravilánu pouze 

částečně. Při průtocích větších než Q20 dochází k vybřežení a zaplavování území 

zejména tam, kde se ochranné hráze nevyskytují. 

 

Obr. 8 Zemní ochranná hráz 2. úseku 

Na konci řešeného úseku vedle silničního mostu se nachází výust 

z odlehčovacího ramene, jehož tok je soustředěn vlastním korytem, který se do Svratky 

vlévá až po 105 m. Účelem náhonu je v dnešní době především převádění poměrně 

vyšších částí vodních stavů, a také saturace inundačního území výše. 

 
Obr. 9 Výust z odlehčovacího ramene 

V těsné blízkosti za mostem je výust oddělena od koryta Svratky kamennou 

hrází, jejíž výška nepřesahuje 1 m. Hráz je tvořena velkými plochými kameny 
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ukládány na sebe. Koruna hráze je z části osázena rostlými stromy a zpevněna 

bylinnou vegetací. Z migračního hlediska je v nižších částech hráz zcela prostupná. 

Odtokové koryto náhonu není součástí hlavního toku, ale při zvýšených průtocích je 

využito jako inundační území, které chrání přilehlou městskou zástavbu před 

zaplavením.  

 
Obr. 10 Soustředěný odtok z náhonu 

 

Obr. 11 Hrázka mezi korytem a náhonem 

Zastoupení stromového porostu v úseku č. 2 je mnohem rozmanitější než 

v úseku č. 1, a to z důvodu, že tento úsek protéká větší mírou intravilánem, kde je 

kladen důraz především na estetický vzhled krajiny. Největší zastoupení má v daném 

úseku přirozený les, a to zejména na levém břehu. Pravý břeh je lemován liniovou 
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vegetací. Významnými zástupci břehového porostu jsou zde především javor mleč 

(Acer platanoides), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix grafilis) a další. 

5.1.3 Úsek č. 3 

Zkoumaná lokalita navazuje na předešlý úsek č. 2 a začíná za betonovým 

silničním mostem Jimramov, který má šířku 11 m a spojuje západní část Jimramova se 

sousední částí Trhonice. Délka úseku činí 505 m a po celé své trase prochází 

intravilánem městyse. Končí u roztroušené zástavby na 133,174 ř. km. Stejně jako 

v minulosti si zde koryto ponechává svůj přírodní charakter. 

Šířka koryta je po délce různorodá, od nejužšího místa 6 m až po nejširší 16 m. 

Ze 40 % je zde variabilita zahloubení koryta v podélném profilu v rozmezí od 2-4 m. 

Převážná část toku je ponechána bez úprav. 

Zhruba po 140 m od začátku řešeného úseku se nachází pevný jez s náhonem 

pro odlehčovací rameno a dříve využívaný vodní mlýn. Jez není opatřen rybím 

přechodem.  

 

Obr. 12 Pevný jez – Jimramov 

Součástí pevného jezu je náhon, jehož historickým účelem bylo přivádět vodu 

k místnímu mlýnu, později k výrobě elektrické energie. V současnosti slouží 

především jako odlehčovací rameno při převádění vyšších vodních stavů.  
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Obr. 13 Vtok do náhonu, náhon 

 

Obr. 14 Pravobřežní náhon 

Na 132,953 ř. km se do řeky Svratky vlévá z pravé strany řeka Fryšávka. 

Pramenní v nedaleké obci Fryšava pod Žákovou horou v okolí Hudecké skalky ve 

výšce 750 m n. m. a její celková délka je 22 km. Průměrný roční průtok se pohybuje 

zhruba okolo 0,680 m3/s. V důsledku povodní je podél řeky Fryšávky menší počet 

ohrožených nemovitostí než u Svratky. K vybřežení dochází zejména v období jarního 

tání sněhové pokrývky. Jedná se o pstruhovou říčku. V současné době je kvalita a 

čistota vody výrazně lepší než v minulosti. 
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Obr. 15 Soutok Svratky s Fryšávkou 

V místě soutoku Svratky a Fryšávky je vybudována nízká ochranná hrázka, 

která chrání přilehlé soukromé pozemky před vyššími průtoky. Je tvořena záhozovým 

kamenem o velikosti cca 0,4 m s délkou zhruba 60 m. Šířka v koruně hrázky je 3 m a 

výška je necelých 0,4 m, na hrázce se vyskytuje břehová vegetace a travní porost. 

 

Obr. 16 Ochranná hrázka u soutoku s Fryšávkou 

Koryto má ve značné míře dostatek inundačních území. V horní části úseku 

dochází k vybřežení už při dosažení hladiny 5leté vody. Při dosažení vodní hladiny 

20leté vody jsou okolní pozemky a nemovitosti ohroženy. Střední a spodní část úseku 

je schopna 20letou vodu převést bez sebemenších problémů. Při vyšších průtocích 

hladina vody přesahuje stávající ochranné opatření a voda zaplavuje okolní pozemky. 

V běžných případech je inundační území využíváno zejména pro hospodářské účely 

jako louky, pastviny a zemědělské plochy.  
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Obr. 17 Inundační území 3. úseku 

V horní části úseku se podél toku nachází roztroušená zástavba a intravilán, 

který je z důvodu velmi nízkých břehů značně ohrožen. Už při dosažení vodního stavu 

5leté vody se okolní pozemky, zejména parkoviště, skleníky a stodoly místních 

obyvatel zaplavují. Při průtoku 20leté vody je na levé straně toku koryto plně rozlito 

do inundačního území o celkové šířce 113 m a na pravé straně vodní hladina dosahuje 

až k rodinným domům.  

 
Obr. 18 Ohrožená zástavba v 3. úseku 

Podél toku se nachází stromové patro zastoupeno zejména olší lepkavou, 

jasanem ztepilým, javorem či autochtonními druhy vrb. Na nekosených vlhkých 

místech převažují tužebníkové lady nebo porosty vysokých ostřic.  
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Obr. 19 Doprovodná vegetace 3. úseku 

 

Obr. 20 Zvýšená vodní hladina v 3. úseku – červenec 2020 

5.1.4 Úsek č. 4 

Úsek začíná roztroušenou zástavbou na 133,174 ř. km, zaujímá délku 526 m a 

končí na hranici pěší lávky na 133,70 ř. km. Tvar koryta je přímý a po celé své délce je 

přírodního charakteru.  

Šířka koryta (cca 12 m) je povětšinou stejná v celé své trase. Dno i břehy jsou 

ponechány bez známek úprav. Proudění je klidné, z velké části se jedná o klouzavý 

proud. Na řešeném úseku se nenachází žádná překážka znemožňující migrační 

průchodnost.  

Příbřežní zóny jsou využity převážně jako louky, pastviny a zemědělské 

plochy. Tok je obklopen z největší části liniovou vegetací, hospodářským lesem a 

místně jednotlivými stromy a keři.  
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Na 133,544 ř. km se do Svratky vlévá levostranný přítok s názvem Sedlišťský 

potok. Celková délka potoku je 1,7 km s nedalekým pramenem pod horou Bezděk ve 

výšce 590 m n. m. 

Na 133,631 ř. km se nachází pěší lávka, která spojuje západní část Jimramova 

s částí Sedliště. Při vyšších průtocích lávku nelze použít, z toho důvodu je výše 

vybudován ocelový mostek, který lze využít jak pro pěší, tak pro silniční dopravu.  

 
Obr. 21 Sedlišťský most 

Při vydatných srážkách, v tomto úseku, voda neohrožuje žádné okolní pozemky 

či osobní vlastnictví. U dosažení vodní hladiny 5leté vody a více se zaplavují pouze 

bezpečné inundační území.   

 

Obr. 22 Zvýšená vodní hladina ve 4. úseku 
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5.2 Objekty na toku 

Řešený úsek řeky Svratky je dlouhý 2,6 km se začátkem na 131,10 ř. km a 

koncem na 133,70 ř. km.  

Na celé své délce jsou umístěny různé druhy objektů. Nachází se zde 

především sloupy elektrického vedení, výusti, zaústění, silniční mosty, ochranné zdi a 

hráze, pěší lávka, přítok, náhony, stupně, prahy a jez. 

Tab. 6 Přehled objektů v řešené lokalitě 

Typ objektu Břeh Ř. km Výška  Šířka Tloušťka DN 

[-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] 

ochranná zeď PB 131,365 – 131,648 2400 500  -  - 

výust ČOV LB 131,402  -  -  - 500 

křížení podzemní sítě LB 131,499  -  -  -  - 

soutok s Trhonickým 

potokem LB 131,551  -  -  -  - 

práh  - 131,565 <300  -  -  - 

opěrná silniční zeď PB 131,648 – 131,743 2400 500  -  - 

výust LB 131,743  -  -  - 600 

výust LB 131,756  -  -  - 800 

spádový stupeň  - 131,768 <300  -  -  - 

výust PB 131,778 300 300     

práh  -  131,803 <300  -  -  - 

práh  -  131,859 <300  -  -  - 

výust LB 131,860  -  -  - 800 

výust PB 131,944  -  -  - 1000 

silniční most Jimramov  - 131,980  - 8000 670  - 

spádový stupeň  - 132,362 <300  -  -  - 

zaústění náhonu PB 132,427  -  -  -  - 

zaústění náhonu PB 132,627  -  -  -  - 

přítok LB 132,669  -  -  -  - 

bet. silniční most 

Jimramov  - 132,675  - 11000 940  - 

pevný jez Jimramov  - 132,817  - 7000  -  - 

odbočení náhonu PB 132,820  -  -  -  - 

přítok řeky Fryšávka PB 132,953  -  -  -  - 

přítok Sedlišťského 

potoka LB 133,544  -  -  -  - 

pěší lávka  - 133,631  - 9500 300  - 
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5.3 Významné objekty ohrožené při vyšších průtocích 

V řešené lokalitě se nachází několik významných budov a objektů, jež jsou po 

dobu zvýšených průtoků na řece Svratce opakovaně zaplavovány a ohrožovány. 

V největší míře se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví místních obyvatel. 

V Tab. 7 lze vidět, že většina objektů je ohrožena už při dosažení hladiny 5letého 

průtoku. 

Tab. 7 Ohrožené objekty v řešené lokalitě 

Typ objektu Umístění Účel Ohrožení při 

zahrady RD PB zemědělství Q5 

RD PB obytné budovy Q20 

RD LB obytné budovy Q5 

obecní park Bludník PB rekreace Q5 

bývalý mlýn PB průmysl Q5 

pozemky obecního úřadu PB administrativa Q100 

areál soukromé firmy LB průmysl Q5 

budova ČOV LB infrastruktura Q20 
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6 HYDROEKOLOGICKÝ MONITORING 

Součástí diplomové práce bylo posouzení a zpracování hydroekologického 

monitoringu (dále jen HEM) daného úseku řeky Svratky. Monitoring probíhal formou 

terénního mapování jednotlivých hydromorfologických ukazatelů toku a údolní nivy. 

Hodnocení bylo průběžně zaznamenáváno do mapovacího formuláře a následně 

vyhodnoceno. Následující text vychází z metodiky monitoringu hydromorfologických 

ukazatelů ekologické kvality vodních toků (Langhammer, 2014), jež byla schválena 

Ministerstvem životního prostředí České republiky.  

6.4 Úvod 

Monitoring zmíněných charakteristik vodních toků představuje součást systému 

monitoringu složek ekologického stavu vodních útvarů pro splnění požadavků 

vycházející z Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES (ES 2000, dále 

RSV). 

Metodika HEM 2014 představuje původní metodický postup pro monitoring, 

respektuje základní východiska daná požadavky legislativy ČR i EU. Současná podoba 

metodiky vychází z předchozí verze HEM (Langhammer, 2007), přičemž zachovává 

zpětnou kompatibilitu hodnocení. 

6.5 Východiska 

• Soulad s požadavky Rámcové směrnice ES o vodní politice 2000/60/ES a 

Zákona o vodách č. 254/2001, soulad s evropskou i českou normou ČSN EN 

14614 – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik toků. 

• Soulad s evropskou i českou normou ČSN EN 15843 – Jakost vod – Návod 

pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek. 

• Návaznost na stávající legislativní předpisy a metodické přístupy aplikované 

v ČR a EU, zejména Vyhláška č. 98/2011 Sb. o hodnocení stavu útvarů 

povrchových vod. 

• Praktická aplikovatelnost v rámci programů monitoringu v ČR. 

6.6 Strategie sledování 

Norma definuje jednotvárný přístup k hodnocení toků, přičemž povodí je 

děleno na říční typy, ty následně na úseky a v rámci jednotlivých úseků jsou vymezeny 
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sledované jednotky, na kterých probíhá monitoring. Norma ČSN EN 14614 

doporučuje interval mezi sledováním maximálně 10 let. Pro monitoring kvality 

metodikou HEM je doporučen interval maximálně 6 let.  

6.7 Rozsah sledování 

Metodika HEM se provádí pro vodní útvary v kategorii páteřních toků vodních 

útvarů. Monitoring zahrnuje kontinuálně celý vodní útvar, tedy všechny úseky 

vymezené v rámci řešeného útvaru. Upřednostňovány by měly být vodní toky, u 

kterých se předpokládá dosažení velmi dobrého stavu, které jsou významné pro 

celkové hodnocení ekologického stavu, a dále vodní útvary na nejvýznamnějších 

vodních tocích ČR. 

6.8 Spolehlivost stanovení ukazatelů 

Mimo jiné, ke stanovení ukazatelů je v mapovacím formuláři připojena 

informace o spolehlivosti stanovení ve stupních A, B a C. 

Stupeň spolehlivosti A – stanovení s jistotou. 

Jednotlivé ukazatele byly v korytě toku stanoveny broděním, případně s jistotou 

z břehu. V případě distančního hodnocení poskytují velmi spolehlivou informaci 

k rozlišení kategorií. 

Stupeň spolehlivosti B – stanovení s částečnou nejistotou. 

Jedná se o stanovení z břehu, kdy např. díky břehové nebo doprovodné vegetaci nebylo 

možné určit všechny prvky s absolutní jistotou, ale míra spolehlivosti zůstává vysoká. 

V případě distančního hodnocení poskytují dostatečnou informaci k rozlišení kategorií, 

ale zatíženou částečnou nejistotou nebo nepřesností. 

Stupeň spolehlivosti C – stanovení odhadem. 

Jsou to situace, kdy v případě terénního mapování nelze žádným způsobem určit 

hodnotu ukazatele, a tudíž je určena expertním odhadem mapovatele. V případě 

distančního hodnocení jde také o stanovení hodnoty ukazatele expertním odhadem, 

kdy přesné rozlišení, např. díky nedostatečnému podkladu není možné, ale charakter 

dat a hodnoceného prostředí dává předpoklad, že kvalifikovaný odhad nebude 

významně odchýlen od skutečnosti. 
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6.9 Monitoring jednotlivých zón 

V rámci řešeného úseku toku jsou monitorovány ukazatele hydromorfologické 

kvality ve třech zónách říčního prostředí: 

• koryto, 

• říční břehy/příbřežní zóna,  

o hodnoty ukazatele jsou stanoveny odděleně pro pravý a levý břeh toku, 

o příbřežní zóna (riparian zone) je vymezena jako pás údolního dna do 

vzdálenosti 50 m od koryta toku na levém, resp. pravém břehu, 

• inundační území, 

o je prováděno v celém rozsahu údolní nivy. 

6.9.1 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 dna (UDN) 

7. Mrtvé dřevo v korytě (MDK) 

8. Struktura dna (STD) 

9. Charakter proudění (PRO) 

10. Ovlivnění hydrologického režimu (OHR) 

11. Podélná průchodnost koryta (PPK) 

6.9.2 Říční břehy/příbřežní zóna 

12. Upravenost břehu (UBR) 

13. Břehová vegetace (BVG) 

14. Využití příbřežní zóny (VPZ) 

6.9.3 Inundační území 

15. Využití údolní nivy (VNI) 

16. Průchodnost inundačního území (PIN) 

17. Stabilita břehu a boční migrace koryta (BMK) 
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6.10 Podklady pro mapování 

Pro zjištění jednotlivých hodnot ukazatelů slouží jako základní metoda terénní 

mapování, avšak dle charakteru daného toku a přístupnosti je možné část ukazatelů 

vyhodnotit na základě distančních podkladů. Obě metody jsou z hlediska využití a 

hodnocení dat rovnocenné. Důležité podklady pro terénní mapování: 

• mapa – zakreslení hranic úseků včetně kódu úseku, 

• přístroje – GPS, dálkoměr (šířka koryta a nivy, délka úseku aj.), 

• fotoaparát – fotodokumentace řešeného úseku. 

6.11 Postup při mapování a zpracování dat 

1. vymezení hranic monitorovaného úseku, 

2. zákres hranic úseku do podkladové mapy včetně ID vodního útvaru, 

3. záznam charakteristik sledovaných parametrů do formuláře včetně 

fotodokumentace, poznámek a zpřesňování záznamu z distančních dat na 

základě aktuálního stavu v terénu, 

4. zjištění a zpřesnění doplňujících informací, 

5. digitalizace údajů z mapovacího formuláře, 

6. propojení databázových dat s úseky v programu GIS, 

7. vyhodnocení výsledků. 

Terénní měření vodního toku Svratky za účelem vypracování HEM pro 

diplomovou práci bylo provedeno dne 30. června 2020 v dopoledních hodinách. 

V tento den se střídala jasná obloha s ojedinělými mraky. Okolní teplota se pohybovala 

okolo 25 °C. Hladina vodního toku byla zvýšena z důvodů předešlých dlouhotrvajících 

srážkových úhrnů.  

Následně po zpracování údajů z terénního měření byl mapový formulář 

doplněn o chybějící a nepřesné údaje z distančních podkladů (ZABAGED, Ortofoto 

ČR, historické mapy a další online mapové a obrazové služby). Po zkompletování se 

provedlo vyhodnocení jednotlivých úseků dle Metodiky typově specifického 

hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků 

(Langhammer, 2014), schválené Ministerstvem životního prostředí České republiky.  
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6.12 Postup vlastního hodnocení 

Pro vypočtení hodnot nadřazených funkčních nebo prostorových 

hierarchických úrovní se využívá skórování jednotlivých ukazatelů v následujících 

krocích: 

a) skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů, 

b) výpočet hydromorfologické kvality úseku, 

c) klasifikace hydromorfologického stavu úseku, 

d) výpočet hydromorfologické kvality vodního útvaru, 

e) klasifikace hydromorfologické kvality vodního útvaru. 

a) Skórování hydromorfologické kvality hodnocených ukazatelů 

Vychází ze základních požadavků RSV, kdy nejpříznivější kvalita je dosažena 

tehdy, pokud stav toku vykazuje potenciálně přirozené podmínky při nejvyšší 

variabilitě daného prostředí. Pro uvedené hodnotící ukazatele skórování probíhá na 

základě klasifikačních postupů buď univerzálně, nebo typově specificky. Jednotlivé 

ukazatele jsou bodově hodnoceny na stupnici 1–5, přičemž nejlepší hodnota je 1 a 

nejhorší 5. Ukazatele, kde je monitoring prováděn pro pravý a levý břeh, jsou 

jednotlivé břehy hodnoceny odděleně, přičemž pro výsledné hodnocení je použita 

nejméně příznivá hodnota skóre, zjištěná na pravém, resp. levém břehu.  

b) Výpočet hydromorfologické kvality úseku 

Určí se jako vážený průměr skóre, který je vypočten pro jednotlivé ukazatele, 

vycházející ze skórovacích tabulek, platných pro jednotlivé ukazatele a skupiny typů. 

Váhy slouží k postižení typově specifické odlišnosti jejich významu pro 

hydromorfologickou kvalitu toku v odlišných přírodních prostředích. Hodnoty vah 

jsou odlišné v závislosti na typu monitorovaného vodního toku. Řeka Svratka, ve 

zkoumané lokalitě, odpovídá toku pahorkatinnému (TPA) s charakteristickým kódem 

3-2-1-2. 

Tab. 8 Typové zařazení řeky Svratky 

Úmoří: 3 Černé moře 

Nadmořská výška: 2 495 m n. m. 

Geologie: 1 krystalinikum a vulkanity 

Řád toku dle Strahlera: 2 řád 5 (říčky) 

Pro lepší interpretaci výsledků jsou hodnoty skóre jednotlivých ukazatelů 

uchovány odděleně. Pro výpočet hydromorfologické kvality úseku je použit vzorec: 
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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 * kbmk_typ) / 4 

Tab. 9 Hodnoty vah hydromorfologické kvality úseku 

Typ 
toku 

Koryto a trasa toku 
Břeh a 

příbřežní zóna  
Inundační 

území 

TPA TRA VSK VHL VHP DNS UDN MDK STD PRO OHR PPK UBR BVG VPZ VNI PIN BMK 

  0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 

Ʃ 
2,3 0,8 0,9 

4 

c) Klasifikace hydromorfologického stavu úseku 

Je provedena na základě přiřazení vypočtené hodnoty hydromorfologické 

kvality úseku do jedné z pěti tříd hydromorfologického stavu podle hraničních hodnot, 

odpovídající intervalům, definovaným ČSN EN 15843. V mapovém zobrazení jsou 

jednotlivé stavy odlišeny barevnou škálou dle výsledných hodnot skórování.  

Tab. 10 Klasifikace hydromorfologického stavu  

Skóre 
Třída Hydromorfologický stav Barva na mapě 

≥ < 

1,0 1,5 1 Přírodě blízký Modrá 

1,5 2,5 2 Slabě modifikovaný Zelená 

2,5 3,5 3 Středně modifikovaný Žlutá 

3,5 4,5 4 Značně modifikovaný Oranžová 

4,5 5,0 5 Silně modifikovaný Červená 

d) Výpočet hydromorfologické kvality vodního útvaru 

Stanoví se jako vážený průměr, zaokrouhlený nahoru, na základě vypočtené 

hodnoty hydromorfologického stavu jednotlivých hodnocených úseků, kde váhou je 

délka úseku. 

Pro výpočet se používá vzorec ve tvaru:  

𝐻𝑀𝐾𝑉𝑈 =
∑ 𝐻𝑀𝐾𝑖

𝑛
𝑖=1 ∗  𝐿𝑖

∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

 

kde: HMKVU … výsledná hydromorfologická kvalita vodního útvaru, 

 HMKi … hydromorfologická kvalita i-tého úseku, 

 Li … délka i-tého úseku, 

 n … počet hodnocených úseků v rámci vodního útvaru. 
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e) Klasifikace hydromorfologické kvality 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, viz Tab. 10. 

6.13 Výsledky mapování řešených úseků  

Po celé své délce ve zkoumaném území má vodní tok Svratka charakter 

pahorkatinný. Nadále se řadí do podskupiny malý tok na sedimentech v pahorkatinách. 

Představuje střední toky a tvoří páteřní toky odtoku v pahorkatinách, do nichž se 

vlévají toky předchozích skupin. Celková řešená délka toku je 2,6 km, která byla 

následně rozdělena na čtyři dílčí úseky z důvodu přesnějšího lokálního ohodnocení 

skórování pro jednotlivé skupiny v mapovacím formuláři. 

Tab. 11 Charakteristiky řešených úseků 

Kód toku: TPA – tok pahorkatinný  
Skupina typů: malý tok na sedimentech v pahorkatinách 

        

Délka 1. úseku: 0,876 km   

Délka 2. úseku: 0,693 km   

Délka 3. úseku: 0,505 km  

Délka 4. úseku: 0,526 km   
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6.13.1 Úsek č. 1 

Tab. 12 Výsledky skórování úseku č. 1 

Ukazatel Hodnota Hodnota vah   Výsledné číslo 

I. Koryto 

TRA 1 0,9   0,9 

VSK 1 0,1   0,1 

VHL 1 0,1   0,1 

VHP 2 0,1   0,2 

DNS 1 0,1   0,1 

UDN 2 0,15   0,3 

MDK 2 0,1   0,2 

STD 2 0,15   0,3 

PRO 1 0,1   0,1 

OHR 3 0,1   0,3 

PPK 2 0,4   0,8 

   Ʃ =  3,4 

     

II. Říčný břehy/příbřežní zóna 

UBR 1 0,2   0,2 

BVG 4 0,1   0,4 

VPZ 5 0,5   2,5 

   Ʃ =  3,1 

     

III. Inundační území 

VNI 4 0,5   2 

PIN 3 0,2   0,6 

BMK 3 0,2   0,6 

   Ʃ =  3,2 

 

Hydromorfologická kvalita úseku HMS → (3,4 + 3,1 + 3,2) / 4 = 2,43. 

Klasifikace hydromorfologického stavu úseku: 

• třída → 3 

• hydrologický stav → středně modifikovaný 

• barva na mapě → žlutá. 
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6.13.2  Úsek č. 2 

Tab. 13 Výsledky skórování úseku č. 2 

Ukazatel Hodnota Hodnota vah   Výsledné číslo 

I. Koryto 

TRA 1 0,9   0,9 

VSK 1 0,1   0,1 

VHL 3 0,1   0,3 

VHP 2 0,1   0,2 

DNS 1 0,1   0,1 

UDN 1 0,15   0,15 

MDK 2 0,1   0,2 

STD 2 0,15   0,3 

PRO 1 0,1   0,1 

OHR 2 0,1   0,2 

PPK 1 0,4   0,4 

   Ʃ =  2,95 

     

II. Říčný břehy/příbřežní zóna 

UBR 1 0,2   0,2 

BVG 4 0,1   0,4 

VPZ 5 0,5   2,5 

   Ʃ =  3,1 

     

III. Inundační území 

VNI 5 0,5   2,5 

PIN 5 0,2   1 

BMK 5 0,2   1 

   Ʃ =  4,5 

 

Hydromorfologická kvalita úseku HMS → (2,95 + 3,1 + 4,5) / 4 = 2,64. 

Klasifikace hydromorfologického stavu úseku: 

• třída → 3 

• hydrologický stav → středně modifikovaný 

• barva na mapě → žlutá. 
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6.13.3 Úsek č. 3 

Tab. 14 Výsledky skórování úseku č. 3 

Ukazatel Hodnota Hodnota vah   Výsledné číslo 

I. Koryto 

TRA 1 0,9   0,9 

VSK 1 0,1   0,1 

VHL 1 0,1   0,1 

VHP 2 0,1   0,2 

DNS 1 0,1   0,1 

UDN 1 0,15   0,15 

MDK 2 0,1   0,2 

STD 2 0,15   0,3 

PRO 1 0,1   0,1 

OHR 3 0,1   0,3 

PPK 3 0,4   1,2 

   Ʃ =  3,65 

      

II. Říčný břehy/příbřežní zóna 

UBR 2 0,2   0,4 

BVG 3 0,1   0,3 

VPZ 5 0,5   2,5 

   Ʃ =  3,2 

     

III. Inundační území 

VNI 5 0,5   2,5 

PIN 4 0,2   0,8 

BMK 4 0,2   0,8 

   Ʃ =  4,1 

 

Hydromorfologická kvalita úseku HMS → (3,65 + 3,2 + 4,1) / 4 = 2,74. 

Klasifikace hydromorfologického stavu úseku: 

• třída → 3 

• hydrologický stav → středně modifikovaný 

• barva na mapě → žlutá. 
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6.13.4  Úsek č. 4 

Tab. 15 Výsledky skórování úseku č. 4 

Ukazatel Hodnota Hodnota vah   Výsledné číslo 

I. Koryto 

TRA 1 0,9   0,9 

VSK 1 0,1   0,1 

VHL 1 0,1   0,1 

VHP 2 0,1   0,2 

DNS 1 0,1   0,1 

UDN 1 0,15   0,15 

MDK 2 0,1   0,2 

STD 2 0,15   0,3 

PRO 1 0,1   0,1 

OHR 1 0,1   0,1 

PPK 1 0,4   0,4 

   Ʃ =  2,65 

     

II. Říčný břehy/příbřežní zóna 

UBR 1 0,2   0,2 

BVG 3 0,1   0,3 

VPZ 3 0,5   1,5 

   Ʃ =  2 

     

III. Inundační území 

VNI 3 0,5   1,5 

PIN 1 0,2   0,2 

BMK 1 0,2   0,2 

   Ʃ =  1,9 

 

Hydromorfologická kvalita úseku HMS → (2,65 + 2,0 + 1,9) / 4 = 1,64. 

Klasifikace hydromorfologického stavu úseku: 

• třída → 2 

• hydrologický stav → slabě modifikovaný 

• barva na mapě → zelená. 
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6.14 Celkové zhodnocení HEM 

Dle výsledků v Graf č. 1 lze vidět, že variabilita hodnotících ukazatelů, 

zejména v oblasti koryta, je neměnná. Největší rozdíly jsou zaznamenány v příbřežních 

zónách a inundačních územích jednotlivých úseků. 

 

Graf č. 1 Skórování hydromorfologické kvality ukazatelů 

6.14.1  Výpočet celkové hydromorfologické kvality úseku 

𝐻𝑀𝐾𝑉𝑈 =
∑ 𝐻𝑀𝐾𝑖

𝑛
𝑖=1 ∗ 𝐿𝑖

∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

 = 
2,43∗0,876+2,64∗ 0,693+2,74∗0,505+1,64∗0,526 

2,6
 = 2,38 

 

Graf č. 2 Hydromorfologická kvalita vodního útvaru 

Klasifikace hydromorfologického stavu toku: 

• třída → 2 

• hydrologický stav → slabě modifikovaný 

• barva na mapě → zelená. 
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7 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Hydrotechnickými výpočty byly stanoveny průtoky koryta a průběhy hladin pro 

stanovené N-leté průtoky se zahrnutím stávajících objektů na toku a vypočteny 

parametry pro návrh rybího přechodu. 

7.1 Program HEC-RAS  

Model HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center´s – River Analysis System) 

je 1D matematický model, který řeší výpočet průběhu hladin pro ustálené a neustálené 

proudění v otevřených korytech na přirozených i umělých tocích.  

Pro určení hladinového režimu využívá program HEC-RAS metodu  

„po úsecích“. Jednotlivé úseky jsou voleny dle charakteru proudění. Program řeší 

odděleně hydraulické režimy říčního a bystřinného proudění. 

Tvorba modelu se skládá z: 

• geometrických dat koryta a objektů na toku, 

• okrajových podmínek, 

• výpočtu průběhu hladin při ustáleném proudění. 

Úkolem hydrotechnických výpočtů bylo zjistit a posoudit stávající stav koryta 

řeky Svratky v řešeném úseku dlouhém 2,6 km, jež se nachází na území městyse 

Jimramov. Na základě výsledků byl proveden návrh přírodě blízkých 

protipovodňových opatření.  

7.2 Vstupní data 

Před samotným výpočtem bylo nutné zajistit potřebné podklady: 

• hydrologické poměry, 

• geodetické zaměření, poskytnuto Povodím Moravy, s.p., 

• situace M 1:5000, 

• podélný profil toku M 1:2000/100, 

• poznámky z osobní pochůzky, 

• vlastní fotodokumentace. 
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7.2.1 Geometrická data – Geometric Data 

Pro stanovení průběhu jednotlivých hladin N-letých průtoků bylo použito 19 

příčných profilů, zaměřených v roce 1999 Geodetickou a softwarovou kanceláří 

v Brně, a 16 vložených mezi-profilů, jež byly zhotoveny na základě morfologických 

poměrů, vrstevnic a osobní pochůzky.  

Součástí geometrických dat jsou i zaměřené objekty (stupně, prahy, sloupy 

elektrických vedení, výusti, náhony, mosty, pevný jez, opěrná silniční zeď…) viz  

kap. 5.2. 

Pro výpočet průběhu hladin v programu HEC-RAS byly použity drsnosti dle 

charakteru materiálu dna, svahů, inundace a ostatních: 

• zatravněné svahy koryta    0,040  

• svahy zarostlé keři    0,045 – 0,060 

• dno koryta     0,028 

• inundační území (křoviny / stromy)  0,060 / 0,040 

• betonový povrch (mosty)   0,017 

• kamenivo     0,030 

Zdrojem pro stanovení hodnot stupňů jednotlivých drsností byla odborná literatura. [8] 

7.2.2 Okrajová data – Flow Data 

Po celé své délce má řešený úsek charakter proudění říčního. Okrajovými 

podmínkami byly stanoveny výšky hladin, vypočítané za předpokladu ustáleného 

rovnoměrného proudění tvaru příčného profilu a podélného sklonu dna dolního úseku 

toku s hodnotou 2,69 ‰. 

7.3 Ověření stávající kapacity koryta 

Ověření kapacity stávajícího koryta toku Svratky na území městyse Jimramova 

proběhlo v programu HEC-RAS 5.0.7, kde bylo použito 19 geodeticky zaměřených a  

16 vložených příčných profilů.  

Výpočet průběhů hladin byl proveden pro N-leté průtoky Q1, Q5 a Q20. 

V následujícím textu jsou uvedeny výsledné tabulky znázorňující výšky vodního stavu 

při jednotlivých průtocích.  

Vysvětlivky: 

  vybřežení N-letého průtoku 
    

  navržené protipovodňové opatření  
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7.3.1 Průběh hladin – stávající stav 

Tab. 16 Průběh hladin pro kapacitní průtok Q1 – stávající stav 

Staničení Příčný profil Dno v ose toku Hladina Levý břeh Pravý břeh 

 [ř. km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] 

SVRATKA S FRYŠÁVKOU – Q1 = 25,2 m3/s 

131,114 220 486,74 487,89 488,49 488,72 

131,150 220a 487,06 488,03 488,49 489,04 

131,203 221 487,03 488,27 488,46 488,80 

131,292 221a 487,02 488,45 489,18 488,80 

131,365 222 486,87 488,54 489,15 491,31 

131,458 222a 487,60 488,70 489,98 491,33 

131,634 223 488,19 489,27 490,10 491,35 

131,725 223a 488,11 489,49 490,47 491,22 

131,756 224 487,96 489,53 490,83 491,09 

131,804 224a 488,18 489,59 491,24 491,15 

131,858 225 488,44 489,69 491,61 491,64 

131,911 225a 488,63 489,78 492,15 491,64 

131,976 226 488,68 490,29 493,12 493,11 

132,005 226a 488,65 490,30 492,25 492,26 

132,048 227 488,64 490,34 492,18 492,17 

132,103 227a 488,93 490,36 492,22 491,86 

132,163 228 489,31 490,37 490,73 492,31 

132,226 228a 489,81 490,49 493,42 492,34 

132,315 229 489,59 490,70 492,40 492,53 

132,381 229a 489,42 490,75 492,42 491,86 

132,427 230 489,68 490,80 492,55 490,98 

132,502 230a 489,79 491,05 493,18 491,53 

132,574 231 489,95 491,25 493,31 491,47 

132,612 231a 490,06 491,37 493,56 491,47 

132,669 232 490,75 491,56 494,92 493,29 

132,728 232a 490,10 491,57 495,11 492,49 

132,764 233 489,98 491,79 495,42 492,64 

132,817 234 493,20 493,87 493,94 493,78 

132,946 301 492,50 493,98 494,24 494,40 

SVRATKA – Q1 = 18,5 m3/s  

133,085 301a 492,26 494,24 494,61 494,48 

133,174 302 491,99 494,28 494,54 494,42 

133,261 302a 492,12 494,31 494,75 494,63 

133,356 303 492,00 494,40 494,71 494,66 

133,482 303a 492,89 494,48 494,87 495,12 

133,631 304 493,39 494,94 494,91 495,25 
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Tab. 17 Průběh hladin pro kapacitní průtok Q5 – stávající stav 

Staničení Příčný profil Dno v ose toku Hladina Levý břeh Pravý břeh 

 [ř. km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] 

SVRATKA S FRYŠÁVKOU – Q5 = 49,0 m3/s 

131,114 220 486,74 488,37 488,49 488,72 

131,150 220a 487,06 488,53 488,49 489,04 

131,203 221 487,03 488,69 488,46 488,80 

131,292 221a 487,02 488,94 489,18 488,80 

131,365 222 486,87 489,05 489,15 491,31 

131,458 222a 487,60 489,30 489,98 491,33 

131,634 223 488,19 489,84 490,10 491,35 

131,725 223a 488,11 490,08 490,47 491,22 

131,756 224 487,96 490,12 490,83 491,09 

131,804 224a 488,18 490,18 491,24 491,15 

131,858 225 488,44 490,29 491,61 491,64 

131,911 225a 488,63 490,39 492,15 491,64 

131,976 226 488,68 490,93 493,12 493,11 

132,005 226a 488,65 490,95 492,25 492,26 

132,048 227 488,64 491,01 492,18 492,17 

132,103 227a 488,93 491,04 492,22 491,86 

132,163 228 489,31 491,07 490,73 492,31 

132,226 228a 489,81 491,12 493,42 492,34 

132,315 229 489,59 491,28 492,40 492,53 

132,381 229a 489,42 491,40 492,42 491,86 

132,427 230 489,68 491,42 492,55 490,98 

132,502 230a 489,79 491,60 493,18 491,53 

132,574 231 489,95 491,79 493,31 491,47 

132,612 231a 490,06 491,93 493,56 491,47 

132,669 232 490,75 492,12 494,92 493,29 

132,728 232a 490,10 492,14 495,11 492,49 

132,764 233 489,98 492,41 495,42 492,64 

132,817 234 493,20 494,22 493,94 493,78 

132,946 301 492,50 494,23 494,24 494,40 

SVRATKA – Q5 = 33,0 m3/s  

133,085 301a 492,26 494,78 494,61 494,48 

133,174 302 491,99 494,83 494,54 494,42 

133,261 302a 492,12 494,87 494,75 494,63 

133,356 303 492,00 495,02 494,71 494,66 

133,482 303a 492,89 495,19 494,87 495,12 

133,631 304 493,39 495,47 494,91 495,25 
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Tab. 18 Průběh hladin pro kapacitní průtok Q20 – stávající stav 

Staničení Příčný profil Dno v ose toku Hladina Levý břeh Pravý břeh 

 [ř. km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] 

SVRATKA S FRYŠÁVKOU – Q20 = 85,0 m3/s 

131,114 220 486,74 488,59 488,49 488,72 

131,150 220a 487,06 488,76 488,49 489,04 

131,203 221 487,03 488,80 488,46 488,80 

131,292 221a 487,02 489,34 489,18 488,80 

131,365 222 486,87 489,48 489,15 491,31 

131,458 222a 487,60 489,79 489,98 491,33 

131,634 223 488,19 490,44 490,10 491,35 

131,725 223a 488,11 490,70 490,47 491,22 

131,756 224 487,96 490,73 490,83 491,09 

131,804 224a 488,18 490,79 491,24 491,15 

131,858 225 488,44 490,90 491,61 491,64 

131,911 225a 488,63 490,96 492,15 491,64 

131,976 226 488,68 491,61 493,12 493,11 

132,005 226a 488,65 491,63 492,25 492,26 

132,048 227 488,64 491,73 492,18 492,17 

132,103 227a 488,93 491,76 492,22 491,86 

132,163 228 489,31 491,77 490,73 492,31 

132,226 228a 489,81 491,80 493,42 492,34 

132,315 229 489,59 491,95 492,40 492,53 

132,381 229a 489,42 491,96 492,42 491,86 

132,427 230 489,68 491,97 492,55 490,98 

132,502 230a 489,79 492,25 493,18 491,53 

132,574 231 489,95 492,38 493,31 491,47 

132,612 231a 490,06 492,52 493,56 491,47 

132,669 232 490,75 492,61 494,92 493,29 

132,728 232a 490,10 492,74 495,11 492,49 

132,764 233 489,98 492,93 495,42 492,64 

132,817 234 493,20 494,67 493,94 493,78 

132,946 301 492,50 494,71 494,24 494,40 

SVRATKA – Q20 = 54,0 m3/s  

133,085 301a 492,26 495,49 494,61 494,48 

133,174 302 491,99 495,55 494,54 494,42 

133,261 302a 492,12 495,57 494,75 494,63 

133,356 303 492,00 495,76 494,71 494,66 

133,482 303a 492,89 495,86 494,87 495,12 

133,631 304 493,39 496,04 494,91 495,25 
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7.4 Ověření kapacity koryta po navržení opatření 

7.4.1 Průběhy hladin pro finální kombinaci úpravy 

Následující stavy vodních hladin pro průtoky Q20 a částečně Q100 jsou po 

navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření: 

• Zemní sypaná hrázka – ochrana ČOV (Q100). 

• Zemní sypaná hráz – ochrana odpočinkové zóny (Q20). 

• Rekonstrukce a navýšení stávající hrázky (Q20). 

• ŽB ochranná zeď s kamennou patkou (Q20). 

• Přírodní protipovodňový val (Q20). 
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Tab. 19 Průběh hladin pro kapacitní průtok Q20 – po úpravě 

Staničení Příčný profil Dno v ose toku Hladina Levý břeh Pravý břeh 

 [ř. km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] 

SVRATKA S FRYŠÁVKOU – Q20 = 85,0 m3/s 

131,114 220 486,74 488,59 488,49 488,72 

131,150 220a 487,06 488,76 488,49 489,04 

131,203 221 487,03 488,80 488,46 488,80 

131,292 221a 487,02 489,34 489,18 488,80 

131,365 222 486,87 489,57 490,54 491,31 

131,458 222a 487,60 489,90 490,98 491,33 

131,634 223 488,19 490,51 490,89 491,35 

131,725 223a 488,11 490,75 491,15 491,22 

131,756 224 487,96 490,85 491,17 491,09 

131,804 224a 488,18 490,95 491,48 491,15 

131,858 225 488,44 491,06 491,61 491,64 

131,911 225a 488,63 491,13 492,15 491,64 

131,976 226 488,68 491,61 493,12 493,11 

132,005 226a 488,65 491,63 492,25 492,26 

132,048 227 488,64 491,73 492,18 492,17 

132,103 227a 488,93 491,76 492,22 491,86 

132,163 228 489,31 491,77 490,73 492,31 

132,226 228a 489,81 491,80 493,42 492,34 

132,315 229 489,59 491,95 492,40 492,53 

132,381 229a 489,42 491,96 492,42 491,86 

132,427 230 489,68 491,97 492,55 490,98 

132,502 230a 489,79 492,25 493,18 491,53 

132,574 231 489,95 492,38 493,31 491,47 

132,612 231a 490,06 492,52 493,56 491,47 

132,669 232 490,75 492,61 494,92 493,29 

132,728 232a 490,10 492,74 495,11 492,49 

132,764 233 489,98 492,93 495,42 492,64 

132,817 234 493,20 494,67 493,94 493,78 

132,946 301 492,50 494,78 494,24 495,10 

SVRATKA – Q20 = 54,0 m3/s  

133,085 301a 492,26 495,50 494,61 495,86 

133,174 302 491,99 495,57 494,54 494,42 

133,261 302a 492,12 495,62 494,75 495,95 

133,356 303 492,00 495,76 494,71 494,66 

133,482 303a 492,89 495,86 494,87 495,12 

133,631 304 493,39 496,04 494,91 495,25 
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Tab. 20 Průběh hladin pro kapacitní průtok Q100 – po úpravě 

Staničení Příčný profil Dno v ose toku Hladina Levý břeh Pravý břeh 

 [ř. km]  [-] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.] 

SVRATKA S FRYŠÁVKOU – Q100 = 152,0 m3/s 

131,114 220 486,74 488,86 488,49 488,72 

131,150 220a 487,06 489,03 488,49 489,04 

131,203 221 487,03 489,14 488,46 488,80 

131,292 221a 487,02 489,34 489,18 488,80 

131,365 222 486,87 490,21 490,54 491,31 

131,458 222a 487,60 490,66 490,98 491,33 

131,634 223 488,19 491,03 490,89 491,35 

 

• Protipovodňové opatření „Zemní sypaná hrázka – ochrana ČOV“ bylo 

dimenzováno na návrhový průtok Q100, tudíž jsou v Tab. 20 uvedeny pouze 

hodnoty stavu vodní hladiny, na nichž se opatření nachází.  
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8 NÁVRH OPATŘENÍ 

V této části práce se věnuji ideovému návrhu přírodě blízkého opatření. 

Z provedených výpočtů vyplývá, že dochází k poměrně značnému vybřežení již při 

nízkých průtocích, avšak z velké části se jedná o neškodné vybřežení do inundačních 

prostorů. Na ostatních částech zejména v zastavěném území je navrženo odpovídající 

opatření. V řešené lokalitě se nachází migrační překážka, z čehož vyplývá, že bylo 

vhodné navrhnout opatření, které vyřeší problém migrační prostupnosti ve formě 

rybího přechodu. Pro větší atraktivitu a využití přilehlých území jsou navrženy také 

sportovní, rekreační a odpočinkové zóny. Návrh opatření vychází z provedeného 

posouzení protipovodňové ochrany a stavu objektů. 

Pro lepší přehlednost a orientaci byl řešený úsek rozdělen na 4 dílčí úseky, 

které byly jednotlivě posouzeny a následně v nich navrženo opatření zlepšující 

hydrologické a ekologické požadavky. 

8.1 Úsek č. 1 (131,10 – 131,976 ř. km) 

V řešeném úseku se z velké části při vyšších průtocích (už při Q5) voda rozlévá 

do inundačních prostorů, které tvoří převážně zemědělsky obdělávaná půda a louky. 

Pravou stranu lemuje komunikace, kterou chrání stávající ochranná betonová zeď. Na 

levé straně se nachází čistírna odpadních vod, kterou bylo nutno ochránit na návrhový 

průtok Q100.  

Po zvážení byla na volných nevyužitých prostorech navržena sportovní a 

odpočinková zóna, s kterou byla také nově navržena její ochrana v podobě zemní 

sypané hráze na návrhový průtok Q20. Hráz současně chrání také jeden přilehlý 

soukromý pozemek.  

8.1.1 Zemní sypaná hrázka – ochrana ČOV 

Aby nedocházelo k rozlivům vodní hladiny a tím zaplavování místní ČOV je 

od ř. km 131,353 až do ř. km 131,575 navržena levobřežní zemní sypaná hrázka. Areál 

ČOV se nachází zhruba 30 m od levého břehu koryta, tudíž bylo účelné ponechat 

původní inundační území a hrázku osadit co nejblíže k zastavěným prostorům. Dalším 

přínosem bylo také zvětšení průtočného profilu koryta.  

Hrázka je navržena jako nejvhodnější řešení. Nejlépe odpovídá podmínkám 

začlenění přírodě blízkého opatření do krajiny. Je navržena na návrhový  
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průtok Q100 (152 m3/s). Výška hrázky je volena dle morfologie terénu, v rozmezí od 

1,0 – 1,6 m se sklony svahů 1:2. Šířka v koruně hrázky je po celé své délce 3 m.  

V první řadě se v místě výstavby provede sejmutí ornice v tloušťce 0,1 m, poté 

se do potřebné hloubky ve sklonech 1:1 odtěží zemina, díky čemuž vznikne prostor pro 

zavázání hrázky do podloží.  Následně se tento prostor zasype hutněnou nepropustnou 

zeminou, na kterou se zhutní místní zemina do podoby navržené hrázky. V poslední 

řadě se provede po celém obvodu hrázky osetí a ohumusování v tloušťce 0,1 m např. 

kostřavou červenou nebo lipnicí luční. Více viz Příloha 4.8 Vybrané pracovní řezy. 

Pro zlepšení biodiverzity a ekologických podmínek bude na obou březích 

doplněna stromová a keřová vegetace dle místních poměrů. Podrobnější informace viz 

Příloha 4.5 Zemní sypaná hrázka – ochrana ČOV. 

 

Obr. 23 Detail zemní sypané hrázky – ochrana ČOV 

8.1.2 Zemní sypaná hráz – ochrana odpočinkové zóny 

Dále proti směru proudění je navrženo protipovodňové opatření v podobě 

levobřežní zemní sypané hráze, která má za úkol ochránit taktéž nově navrženou 

odpočinkovou zónu. Dle geodetických podkladů a osobní pochůzky je zřejmé, že se 

zde nachází stávající hrázka, která ovšem neplní svou funkci již při pětiletém průtoku, 

tudíž pro splnění ochranných požadavků je zrekonstruována. Je navržena na návrhový 

průtok Q20 (85 m3/s). Má délku 207 m a nachází se od ř. km 131,622 až po ř. km 

131,829. 

Hráz bude provedena obdobně jako předchozí opatření, s doplněním o 

stabilizaci levého břehu pomocí záhozové kamenné patky a urovnáním terénu. Výška 
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hráze je opět navržena dle místních morfologických poměrů v rozmezí od 0,3 – 0,9 m, 

se sklony svahů 1:2. Šířka v koruně hráze je dle využití, předpokládá se 3 m.  

Postup výstavby je stejný jako u zemní sypné hráze, která chrání ČOV, 

doplněný o odtěžení stávající zeminy z levého břehu koryta s následným urovnáním 

svahu i dna. Pata svahu je stabilizována pomocí záhozového kamene s přibližnou 

hmotností do 80 kg. Svah bude opevněn rovnaninou z lomového kamene v tloušťce 

0,48 m. Více viz Příloha 4.8 Vybrané pracovní řezy. 

Nutno dodat, že část hráze a navazující odpočinková zóna je navržena na 

pozemcích v soukromém vlastnictví, tudíž je pro realizaci nezbytné zpočátku vyřešit 

majetkoprávní vztahy s vlastníkem. V zájmu ochrany soukromého pozemku a zvýšení 

atraktivity okolí se předpokládá, že domluva bude bezproblémová. 

 

Obr. 24 Detail zemní sypané hráze – ochrana odpočinkové zóny 

8.1.3 Sportovní a odpočinková zóna 

Na levé straně řešeného úseku v ř. km 131,706 až 131,881 je navržena 

sportovní a odpočinková zóna. Zahrnuje zpevněnou komunikaci s osázenými 

zabetonovanými lavičkami, workoutové hřiště a cvičiště pro psy.  

Komunikace je navržena jako asfaltobetonová s průměrnou šířkou 3 m se 

zpevněnou krajnicí. Napojuje se na místní komunikaci na parcelním čísle 814/1, která 

je ve správě městyse Jimramova. Podél cesty jsou na komunikaci navrženy 

zabetonované lavičky, které jsou konstrukčně voleny tak, aby při vyšších průtocích 

nedocházelo k jejich poškození. Dle potřeby je u cesty doplněna stávající vegetace o 

novou. Dále se v zóně nachází workoutové hřiště s kruhovým půdorysem o průměru 
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16 m, plochou 202 m2 a antukovým povrchem. O kousek dále je navrženo cvičiště pro 

psy. Po celém obvodu je oploceno se zabudovanou vstupní brankou. Půdorysné 

rozměry jsou 25x15 m. Od zástavby je vysazena nová vegetace dle místních poměrů.  

Celou sportovní a odpočinkovou zónu chrání před povodní navržená hráz, která 

je dimenzována do průtoku Q20. Při vyšších průtocích dochází k vybřežení vody, a tím 

zaplavení zóny. Konstrukčně je navržena tak, aby při tomto stavu nedocházelo 

k žádnému poškození, viz Příloha 5.1 Situace sportovní a odpočinkové zóny. 

8.2 Úsek č. 2 (131,976 – 132,669 ř. km) 

V řešeném úseku nedochází k žádným nebezpečným rozlivům. Nachází se zde 

stávající pravostranná zemní hráz, která chrání zástavbu do průtoku Q20. Pro zvýšení 

protipovodňového stupně ochrany by bylo vhodné navrhnout zvýšení a rekonstrukci 

hráze do průtoku Q100 – nebylo součástí diplomové práce.  

Na konci úseku před silničním mostem se nachází na pravé straně volné 

nevyužité území. V tomto prostoru je navržena rekreační zóna.  

8.2.1 Rekreační zóna 

Lemuje pravý břeh toku od ř. km 132,311 do ř. km 132,654. Má 

lichoběžníkový půdorysný tvar s přibližnou plochou 1100 m2. Přístup je umožněn díky 

ochozu podél toku. Povrch tvoří záhozový kámen s urovnáním, do kterého jsou 

osazeny betonové lavičky. Vzhledem k umístění bude zóna při vyšších průtocích  

(od Q5) zaplavována, což nevede ke zhoršení kvality ani funkčnosti.  

8.3 Úsek č. 3 (132,669 – 133,174 ř. km) 

Jedná se o nejvíce postižený úsek v řešené lokalitě v období povodní. Tok zde 

protéká zejména intravilánem a dochází k častému vybřežení. Nachází se zde také 

pevný jez, u kterého bylo nutné vyřešit otázku migrační prostupnosti. Dále bylo nutné 

ochránit přilehlé obecní pozemky a zástavbu pomocí zemních hrázek a 

železobetonových zdí. Pro zvýšení retence, zásob vody a posílení biodiverzity je 

v úseku navržen mokřad s tůní.  

8.3.1 Rybí přechod – obtokové koryto 

Pevný jez se nachází na ř. km 132,817. V minulosti byl vybudován, aby sloužil 

k odběru vody do zdejšího náhonu pro potřeby mlýnu. Poté se využíval pro odběr vody 

na výrobu elektrické energie. Dnes je v soukromém vlastnictví a není již známo, zda 
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plní svou původní funkci. Nicméně svou výškou okolo 2,5 m představuje značnou 

migrační překážku, proto bylo vhodné navrhnout rybí přechod. 

Rybí přechod je zvolen jako přírodě blízké obtokové koryto. Jeho celková 

délka činí 46,8 m. Šířka ve dně je 1,8 m. Sklony svahů jsou 1:2. Celkový podélný 

sklon nivelety dna rybího přechodu je 1:25, což je vhodný sklon pro migraci místní 

rybí osádky.  

Výpočet technických parametrů vycházel z naměřených průtoků hlásných 

profilů nacházejících se nedaleko návrhu rybího přechodu proti směru proudění.  

Tab. 21 Průtoky pro návrh rybího přechodu 

Průtoky pro návrh rybího přechodu pod soutokem s Fryšávkou 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 Q355 

m3/s 25,2 49 65 119 152 0,318 

Prostorové uložení a základní technické parametry návrhu rybího přechodu 

vycházely z výškového uspořádání dna nadjezí a podjezí, hydrologických a estetických 

podmínek a doporučených parametrů z odborné literatury [10].  

Tab. 22 Návrhové parametry rybího přechodu 1/2 

Základní parametry jezové konstrukce 

Dno horní:        493,00 m n. m. 

Dno dolní:     491,95 m n. m. 

Hladina stálého vzdutí:     494,15 m n. m. 

Dolní hladina:     492,18 m n. m. 

Celkový výškový spád:    ΔH =  1,97 m n. m. 

Minimální zůstatkový průtok pod jezem:  Q355d = 0,318 m3/s 
      

Doporučené parametry dle odborné literatury 

Sklon nivelety dna:      max 1:25   

Světlá délka tůňky:   min.1,5 m    

Rozdíl hladin na přepážce:    0,15 – 0,2 m   

Hloubka vody v tůňce:    0,3 m – 0,8 m   

Šířka RP ve dně:      min. 1,5 m   

Šířka štěrbiny u prostupných překážek:  0,1 m – 0,5 m   

Maximální hranice disipace energie:  90 W/m3 – 135 W/m3 
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Tab. 23 Návrhové parametry rybího přechodu 2/2 

Navržené parametry rybího přechodu 

Návrhový průtok:     QRP = 0,159 m3/s  

Sklon nivelety dna:     idop= 4 %  

Šířka rybího přechodu ve dně:  BRP = 1,8 m 

Min. hloubka vody v tůňce:   Hmin = 0,5 m 

Max. hloubka vody v tůňce:  Hmax = 0,8 m 

Rychlost vody:       vdov = 1,0 m3/s 

Velikost balvanů (tloušťka přepážky): tl. = 0,45 m 

Gravitační zrychlení:     g = 9,81 m/s2 

Výtokový součinitel:     ϕ = 0,7   

Objemová hmotnost vody:     ρ = 1000 kg/m3 

Těleso rybího přechodu se skládá ze vstupu a výstupu, který je stabilizován 

železobetonovou konstrukcí s podkladním betonem tloušťky 0,1 m. Po celé délce je 

rozmístěno 19 ks příčných překážek formou balvanů tloušťky cca 0,45 m, které jsou 

umístěny do stabilizačního betonového pásu. Osová vzdálenost překážek činí 2,2 m. 

Dno rybího přechodu je zpevněno pomocí kamenného záhozu. Svahy jsou 

ohumusovány a osety v tloušťce 0,1 m. V trase se nachází také rybí úkryty, které 

slouží primárně pro rozmnožování a usnadnění překonání výškového spádu, viz 

Příloha 4.4 Rybí přechod – řezy a 4.3 Rybí přechod – půdorys. Před samotnou 

realizací je nutno odstranit stávající vegetaci. 
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Tab. 24 Splnění požadavků vypočtených parametrů 

Výpočet maximálního rozdílu hladin mezi jednotlivými přepážkami: 

  Δhdov =  0,104 m     

Minimální počet přepážek:     

  nmin =  18,94 -    

  n =  19,00 -     

Výpočet návrhového spádu na přepážce:   

  Δh =  0,104 m     

Kontrola maximální výtokové rychlosti ve štěrbině: 

  vmax =  0,998 < 1,0 m3/s 

Výpočet celkové světlé šířky štěrbin ΣBštěrbin: 

  ΣBštěrbiny =  0,32 m    

  ΣBštěrbiny =  0,35 m     

Vypočtený průtok RP dle vztahů:    

  Q =  0,17 m3/s     
Kontrola vtoku do RP pomocí rovnice přepadu; nutno zohlednit 

ztrátu na vtoku a snížení hladiny při nárůstu rychlostní výšky: 
 

  vo =  0,12 m/s     

  he =  0,68 m     

  Qkap =  0,47 > 0,2 m3/s 
 

Kontrola charakteru proudění ve štěrbině (pro říční proudění):  

  Frstěrbiny
2 =  0,20 < 1   

 

Návrh délky tůňky:      

  Ldop =  2,14 m    
 

  Ltun =  2,15 m    
 

  LRP =  46,8 m     
 

Kontrola disipované energie v jedné tůňce:    

  P =  177,7 W     

  Vtun =  2,04 m3    
 

  Pměr =  87,01 < Pdov 135 W/m3 
 

Veškerý zábor ploch se uskuteční na pozemcích ve vlastnictví  

Povodí Moravy, s.p. Dle mého uvážení, pro lepší návrh, je vhodné opětovné 

geodetické zaměření lokality a ověření skutečností, zda jez stále plní potřebnou funkci 

nebo je vhodné ho zcela odstranit.  



79 

 

 

Obr. 25 Příčný řez tůní 

 
Obr. 26 Příčný řez překážkou 

8.3.2 Rekonstrukce a navýšení stávající hrázky 

Od ř. km 132,859 až do ř. km 132,946 se nachází pravostranná hrázka, jejíž 

hlavním úkolem je chránit přilehlé obecní pozemky před zvýšenou vodní hladinou. 

Dnes hrázka nepřevede ani Q5, tudíž bylo nutné navrhnout její rekonstrukci (Q20). 

Hodnota navýšení je zvolena tak, aby bylo dosaženo převýšení minimálně o  

0,3 m nad návrhový průtok.   

V první řadě se na místě výstavby provede sejmutí ornice v tloušťce 0,1 m. 

Poté se z malé části odtěží stávající zemina. Výkop se zasype místní zeminou 

s potřebným navýšením do tvaru hrázky, která se po určitých vrstvách zhutní. Sklony 

svahu jsou 1:2, se šířkou hrázky potřebnou dle využití. Na návodní straně hrázky je 

osázen regulační lomový kámen nasucho v tloušťce 0,35 m. Spáry mezi jednotlivými 

kameny jsou 3-5 cm. Proti sesunutí lomového kamene je navržena kamenná záhozová 

patka s velikostí kamene do 80 kg. V poslední fázi výstavby bude hrázka po celém 

svém obvodu oseta a ohumusována v tloušťce 0,1 m. Vzhledem ke stísněným 

prostorům není navržena výsadba nové vegetace, bude pouze snaha o zachování 

stávající.  
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Obr. 27 Detail rekonstrukce a navýšení hrázky 

8.3.3 Mokřad s tůní 

Pro zlepšení krajinných, živočišných a hydrologických podmínek v lokalitě je 

poblíž toku v úseku od ř. km 132,982 do ř. km 133,092 navržen neprůtočný mokřad 

s tůní. 

Jsou závislé pouze na srážkách nebo infiltraci. Hladina vody v objektech 

koresponduje s hladinou podzemní vody v jejich okolí. Hloubka vody je různorodá dle 

morfologie terénu. Sklony svahů u mokřadu jsou 1:4, u tůně 1:3. Mokřad má zhruba 

50 m na délku a 35 m na šířku. Tůň má cca 25 m na délku a 15 m na šířku. Dno ani 

svahy nejsou žádným způsobem opevněny – ponecháno přírodnímu vývoji. Tvar dna i 

svahů je členitý, viz Příloha 6.2 Příčné profily mokřadu a tůně. Návrh slouží především 

pro místní rozvoj drobných živočichů a rostlin. 

Výstavba bude probíhat za pomocí nejčastěji používaných stavebních strojů – 

rypadla a bagry s širokými drapákovými lžícemi. Po realizaci bude po obvodu objektu 

vysázena vhodná vegetace. Je žádoucí, aby v budoucnu nebyly prováděny žádné další 

technické zásahy.  

8.3.4 ŽB ochranná zeď s kamennou patkou 

Nejvíce ohroženou částí řešeného úseku je lokalita, na níž bylo nutné, kvůli 

nedostatku volného prostoru, navrhnout železobetonovou ochrannou zeď. Voda se zde 

vylévá z koryta již při nízkých průtocích a ohrožuje soukromé vlastnictví místních 

obyvatel.  
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Pravobřežní ŽB ochranná zeď je navržena od ř. km 132,972 do ř. km 133,085. 

Průměrná výška zdi nad terénem je 1,2 m s celkovou délkou 113 m. Založení se 

provede zhruba do hloubky 1 m. Šířka viditelné části zdi nad terénem je zhruba 0,4 m. 

Z návodní strany bude do určité výšky ke zdi dosypána zhutněná zemina, z důvodů 

lepší stability zdi. Sklon návodního svahu je 1:2. Proti podemletí a sesunutí svahu je 

navržena kamenná záhozová patka do velikosti kamene 80 kg. 

Z estetických důvodů je celá zeď obložena lomovým kamenem. Na vzdušné 

straně je součástí konstrukce žlábek, sloužící pro vysazení okrasných rostlin – úprava 

nijak neovlivní statické a konstrukční požadavky zdi, viz Příloha 4.2 ŽB ochranná zeď 

s kamennou patkou.  

 

Obr. 28 Detail ŽB ochranné zdi 

8.4 Úsek č. 4 (133,174 – 133,70 ř. km) 

V tomto úseku řeka Svratka protéká z velké části extravilánem, jedná se 

zejména o louky, pole a lesy. S výjimkou několika soukromých pozemků a jednoho 

rodinného domu zde voda neohrožuje další objekty. Pro zajištění bezpečnosti 

zmíněných objektů je navržen přírodní protipovodňový val. 

8.4.1 Přírodní protipovodňový val 

Snahou bylo opět ponechat co největší prostor umožňující inundaci, proto je val 

navržen co nejblíže k zástavbě. Celkové délka valu je 76 m. Nachází se od ř. km 

133,198 po ř. km 133,274. Sklon návodního i vzdušného svahu je stejný s hodnotou 

1:6. Výška valu se pohybuje v rozmezí 1,3 – 1,5 m dle terénu, aby bylo zachováno 

převýšení minimálně o 0,3 m nad návrhový průtok. 
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Stavební práce budou začínat odstraněním ornice v tloušťce 0,1 m s následným 

výkopem stávající zeminy pro násyp hutněného materiálu ze soudržné zeminy. Sklony 

násypu jsou 1:1. Šířka valu je dle využití v terénu. Hutněný násyp je proveden 

z místního materiálu s osetím a ohumusováním v tloušťce 0,1 m, viz Příloha  

4.1 Přírodní protipovodňový val.   

 

Obr. 29 Detail přírodního protipovodňového valu 

Dle mého názoru je vhodné provést geologický rozbor lokality a posoudit, zda 

je možné přírodní val opatřit např. podzemní jílocementovou stěnou, která bude plnit 

funkci těsnící proti podzemní vodě.  
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9 ZHODNOCENÍ 

V první části své diplomové práce se zabývám posouzením stavu vodního toku 

Svratky protékající katastrálním územím městyse Jimramov, výpisem základní 

terminologie jednotlivých druhů protipovodňového opatření, stanovením průběhu 

hladin N-letých průtoků, posouzením kapacity toku a objektů na toku a posouzením 

současného stupně ochrany okolního území před povodněmi. Další část práce zahrnuje 

posouzení stávajícího stavu toku a okolní krajiny pomocí hydroekologického 

monitoringu, který byl po finální úpravě navržených opatření znovu přehodnocen. 

Hlavním úkolem bylo zabezpečit protipovodňovým opatřením zástavbu, 

komunikace, přilehlé pozemky v soukromém vlastnictví a zlepšit hydrologické poměry 

v krajině. V postižených úsecích toku byl nutný návrh různých přírodě blízkých 

protipovodňových opatření a dalších objektů zlepšujících hydrologické a krajinotvorné 

podmínky. Jedná se o přírodní protipovodňový val, ochranné hráze, ŽB zdi, navýšení 

stávající hrázky, rybí přechod a mokřad s tůní. Veškerá opatření jsou dimenzována na 

návrhový průtok Q20, který je charakteristický pro rozptýlenou obytnou a průmyslovou 

zástavbu  vyjma zemní sypané hrázky chránicí místní ČOV, ta plní ochranu na průtok 

Q100. Navržená opatření jsou podložena hydrotechnickými výpočty průběhu hladin 

pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS u vybraných N-letých průtoků. Na 

základě výsledků je zřejmé, že kapacita řeky Svratky v zájmové lokalitě je 

nedostačující – k vybřežení dochází už při průtoku Q5. 

Celý úsek byl rozdělen na čtyři dílčí části, dle protékajícího toku extravilánem 

a intravilánem. Jednotlivé úseky byly podrobně zpracovány a zdokumentovány. Pro 

efektivnější návrh opatření byla diplomová práce doplněna o hydroekologický 

monitoring vodního toku (HEM analýza 2014). Terénní měření bylo provedeno dne  

30. června 2020 v dopoledních hodinách. Průměrná teplota dosahovala 25 °C. Hladina 

vodního toku byla z důvodu dlouhotrvajících srážek zvýšena, tudíž nebylo snadné 

některé ukazatele určit s jistotou. Pro přesnější zhodnocení je vhodné provést analýzu 

znovu v době optimálního stavu vodní hladiny. Po osobní pochůzce byly zhodnoceny 

jednotlivé ukazatele každého úseku, díky kterým bylo získáno celkové vyhodnocení. 

V porovnání dle Rámcové směrnice zájmová lokalita vyhověla, avšak výsledná 

hodnota se nachází mezi střední a horní hranicí přijatelného rozmezí. Z výsledků 

analýzy HEM není nutná žádná zásadní úprava lokality. Na závěr práce byla opět 

provedena analýza HEM pro ověření, zda navrženou protipovodňovou úpravou 

nedošlo ke zhoršení hydrologických či jiných poměrů. Vyhodnocením jsem dospěl 

k závěru, že nepatrné zhoršení ukazatelů z důvodů výstavby ŽB zdí kompenzuje 
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navržený mokřad a rybí přechod. Tudíž se dá říct, že nedošlo ke zhoršení 

hydrologických ani krajinných poměrů. 

Diplomová práce je doplněna o stanovení přibližných ekonomických nákladů 

stavby s rozdělením na dílčí práce a materiály viz Příloha C – Položkový rozpočet. 

Měrné ceny uvedené v jednotlivých tabulkách vychází z položkových rozpočtů (pro 

rok 2020) poskytnutých firmou Vodohospodářský atelier, s.r.o. v Brně. 

Po návrhu všech opatření a dalších objektů se celkový stupeň protipovodňové 

ochrany výrazně zvýší. Dojde ke zlepšení migrační prostupnosti díky návrhu rybího 

přechodu. V místě realizace mokřadu vzniknou nové možnosti pro život zdejších i 

nepůvodních organismů, čímž se celkově přispěje ke zvýšení ekologické stability a 

místní biodiverzity.  
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10 ZÁVĚR 

Pro lepší orientaci a přehlednost byl řešený úsek rozdělen na čtyři dílčí úseky 

s rozdílným charakterem. Úseky byly osobně prozkoumány, byl posouzen stávající 

stav koryta, zpracován hydroekologický monitoring vodního toku a proveden vhodný 

návrh protipovodňových opatření. Součástí diplomové práce bylo také vyřešení 

majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.  

Potřebné průběhy hladin návrhových průtoků Q1, Q5, Q20 a Q100 byly 

vypočteny pomocí programu HEC-RAS, z kterých je patrné, že kapacita koryta je po 

celé své délce proměnlivá.  

Pro řešené území byly navrženy návrhové průtoky Q20 a Q100. Průtok Q20 byl 

zvolen pro ochranu rozptýlené obytné a průmyslové zástavby, vycházející z Plánu 

hlavních povodí České republiky [31]. V některých ohrožených částech území by bylo 

možné z hlediska vyššího stupně ochrany uvažovat o ochraně na návrhový průtok Q50. 

V tomto případě by však bylo nutné provést opětovné zhodnocení a ověření opatření 

výpočtem a zvážit finanční náročnost. Pro ochranu místní ČOV byl zvolen návrhový 

průtok Q100. V některých úsecích je velmi obtížné realizovat jakákoli protipovodňová 

opatření z důvodů stísněných prostorových podmínek nebo soukromého vlastnictví 

pozemků.  

Nutno podotknout, že návrh vycházel z geodetických podkladů zaměřených 

v roce 1999. Příčné profily jsou zaměřeny s velkými vzdálenostmi mezi sebou a řada 

z nich neodpovídá aktuálnímu stavu koryta, tudíž bylo nutné doplnit je o meziprofily, 

které byly vyhotoveny pomocí digitálního modelu terénu. Navržené opatření bylo 

opětovně ověřeno pomocí hydrotechnických výpočtů v programu HEC-RAS. 

Výsledek diplomové práce odpovídá získaným podkladům. Pro přesnější návrh 

vhodného opatření je zapotřebí provést nové podrobnější zaměření toku a objektů 

nacházejících se v jeho blízkosti.   

Veškerá opatření jsou navržena na pozemcích ve správě povodí toku a 

pozemcích městyse Jimramova a jsou realizovatelné pouze po vyřešení přístupu 

k místu výstavby, které závisí na dohodě s vlastníky okolních pozemků. Vzhledem k 

poměrně častému ohrožení pozemků a zástavby vlivem zvýšených průtoků lze 

předpokládat, že domluva bude bezproblémová. 

   V Brně dne 15.1.2021 
 

Bc. Radek Lach 
autor práce  
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 

SYMBOLŮ 

CH7  klimatická oblast 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČHP číslo hydrologického pořadí 

ČOV čistírna odpadních vod 

GIS geografický informační systém 

GPS Global Positioning System – globální polohový systém 

HEC-RAS Hydrologic Engineering Center´s – River Analysis System 

HEM hydroekologický monitoring 

KÚ konec úseku 

LB levobřežní 

PB pravobřežní 

PBPO přírodě blízká protipovodňová opatření 

QN  N-letá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen za N let 

Q30d třicetidenní povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém 

průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 30 dní 

Q1 jednoletá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen jedenkrát za 1 rok 

Q5 pětiletá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen jedenkrát za 5 let 

Q10 desetiletá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen jedenkrát za 10 let 

Q20 dvacetiletá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen jedenkrát za 20 let 

Q50 padesátiletá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém 

průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 50 let 

Q100 stoletá povodeň, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let 
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RD rodinný dům 

RSV Rámcová směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES 

ř. km říční kilometr 

SPA stupeň povodňové aktivity 

ZÚ začátek úseku 

 

% jednotka procenta 

‰ jednotka promile 

km2 plošná jednotka, kilometr čtvereční 

m3/s objemová jednotka, metr krychlový za sekundu 
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