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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace malého vodního toku. Posouzení a 
návrh revitalizace je provedeno na toku Kuřimka, která protéká katastrálním územím 
Moravské Knínice – Chudčice – Kníničky. V diplomové práci bylo navrženo několik 
revitalizačních opatření: stabilizace podélného sklonu s využitím kamenných stupňů ve dně a 
dřevěných prahů, sedimentační nádrž pro zachycení splavenin a stabilizace svahů s využitím 
vrbových plůtků a gabionů. Návrhem revitalizačních opatření nedojde ke zhoršení 
odtokových poměrů.  
  
Klí čová slova 
revitalizace vodního toku, začlenění toku do krajiny, revitalizační opatření, usazovací nádrž, 
kapacitní průtok, průběh hladiny, posouzení stavu, tok Kuřimka, kapacita koryta, HEC-RAS  
  
  
  
Abstract 
My diploma thesis deals with the issue revitalization of a small stream. Assessment and 
design of revitalization is done on Kuřimka stream which flows through the cadastral territory 
of the Moravian Knínice - Chudčice - Kníničky. In the diploma thesis were designed several 
of revitalization measures: stabilization of longitudinal tilt with the use of stone steps in the 
bottom and wooden thresholds, sedimentation reservoir for capturing sediment and slope 
stabilization using willow fences and gabions. Proposal of revitalization measures does not 
deteriorate runoff conditions.  
  
Keywords 
revitalization of the watercourse, suituble incorporation of the stream into the landscape, 
restoration measures, settling tank, capacitive flow, course levels, condition assessment, river 
Kuřimka, channel capacity, HEC-RAS  
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti revitalizace vodního toku Kuřimky 

mezi ř. km 0,077 – 6,261. Řešený úsek toku protéká katastrálním územím Moravské Knínice 

– Chudčice  - Kniničky. Byla provedena rekognoskace terénu s fotodokumentací zájmové 

lokality. Řešený úsek toku bude posouzen dle zvolené Metodiky hodnocení současného stavu 

vegetačního doprovodu vodního toku. Dále bude provedeno vyhodnocení současného stavu 

vegetačního doprovodu do příslušné kategorie. Pro návrh revitalizačních opatření bude 

provedeno posouzení vlastnických vztahů pozemků sousedících s korytem toku v ř. km 0,077 

– 6,261. Z dostupných materiálů se provede vlastní posouzení kapacity stávajícího stavu toku 

Kuřimky. 

Na základě posouzení kapacity bude navrženo několik revitalizačních opatření: 

stabilizace podélného sklonu s využitím kamenných stupňů ve dně a dřevěných prahů, 

sedimentační nádrž pro zachycení splavenin a stabilizace svahů s využitím vrbových plůtků a 

gabionů. Po navržení revitalizačních opatření bude provedeno opětovné posouzení kapacity 

toku, zda nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POVODÍ 

1.1 Správní údaje 

Kuřimka se rozkládá v Jihomoravském kraji, v okrese Brno – venkov, v severozápadní 

části krajského města Brna na katastrálním území: Kníničky, Chudčice, Moravské Knínice, 

Kuřim, Svinošice a Lipůvka. Kuřimka protéká územím tří obcí: Město Kuřim, obce Moravské 

Knínice a Chudčice o celkové délce 16,600 km (Obr. 1.1). Obec Moravské Knínice, 

Chudčice, městys Veverská Bítýška a město Kuřim tvoří mikroregion Kuřimka (dobrovolný 

svazek obcí ustanovený od roku 2005). 

Kuřim je největším mětsem v okrese Brno-venkov a v současnosti je jedním 

z nejrychleji rostoucích měst v ČR. Od roku 2003 působí jako obec s rozšířenou působností. 

Z hospodářského hlediska patří Kuřim k nejvýznamnějším hospodářským centrům 

Jihomoravského kraje. 

Lokalizace: zájmový úsek toku Kuřimky se nachází mezi ř. km 0,077 a 6,261 na 

katastrálním území: Kníničky, Chudčice a Moravské Knínice (Obr. 1.2). Tok spravuje povodí 

Moravy závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno 

• Číslo vodohospodářské mapy 24 – 32, 

• Číslo hydrologického pořadí 4-15-01 (Svratka po Svitavu). 

 
Obr. 1.1: Vodohospodářská mapa řeky Kuřimky. [1] 

16,600 

0,077 
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Obr. 1.2: Vodohospodářská mapa – zájmový úsek. [1] 

1.2 Údaje o povodí  

1.2.1 Popis toku 

Tok Kuřimka se nachází v mikroregionu Kuřimka, který spadá do povodí Svratky. 

Kuřimka pramenní v lese jižně pod Šebrovem na Srnčím kopečku. Protéká přes Kuřim, 

Moravské Knínice a Chudčice. Kuřimka se rozkládá v Jihomoravském kraji v okrese Brno  

– venkov a pod Chudčicemi se vlévá jako levostranný přítok do Svratky v ř. km 65,400. 

Svratka patří k významným českým řekám, která odvádí vody ze severní části 

Českomoravské vrchoviny a svým horním tokem vytváří linii staré zemské hranice mezi 

Čechami a Moravou. 

Na řece Kuřimce se nenacházejí žádné významné vodní nádrže. Má jen několik 

malých vodních nádrží, které mají v současné době problémy s vodnatostí z důvodu malých 

přítoků vody. Nejvýznamnějším přítokem řeky Kuřimky je Batelovský potok.  

Zájmový úsek řeky Kuřimky se nachází mezi ř. km 0,077 a 6,261 o délce 6,184 km 

s podélným sklonem dna 6,35 ‰. 

1.2.2 Popis p řítoků 

Kuřimka spolu se svými přítoky odvodňuje velkou část mikroregionu Kuřimka. Na 

toku se nachází 12 přítoků z toho 6 pravobřežních přítoků a 6 levobřežních přítoků. 

1) Pravobřežním přítokem Kuřimky je bezejmenný potok v ř. km 14,391 na 

katastrálním území Svinošice [760889], 

0,077 

6,261 
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2) Pravobřežním přítokem Kuřimky je bezejmenný potok v ř. km 13,645 

na katastrálním území Lipůvka [684830], 

3) Pravobřežním přítokem Kuřimky je potok Lipůvka v ř. km 12,345 na katastrálním 

území Kuřim [677655], 

4) Levobřežním přítokem Kuřimky je bezejmenný potok v ř. km 12,305 

na katastrálním území Kuřim [677655], 

5) Levobřežním přítokem Kuřimky je Bělečský potok v ř. km 11,250 na katastrálním 

území Kuřim [677655], 

6) Levobřežním přítokem Kuřimky je Podlesní potok v ř. km 10,559 na katastrálním 

území Kuřim [677655], 

7) Levobřežním přítokem Kuřimky je Mozovský potok v ř. km 8,607 na katastrálním 

území Kuřim [677655], 

8) Pravobřežním přítokem Kuřimky je Luční potok v ř. km 7,882 na katastrálním 

území Kuřim [677655], 

9) Levobřežním přítokem Kuřimky je bezejmenný potok v ř. km 6,879 

na katastrálním území Kuřim [677655], 

10) Pravobřežním přítokem Kuřimky je bezejmenný potok v ř. km 5,780 

na katastrálním území Moravské Kínice [699055], 

11) Levobřežním přítokem Kuřimky je Batelovský potok v ř. km 3,928 na katastrálním 

území Moravské Kínice [699055], 

12) Pravobřežním přítokem Kuřimky je Chudčický potok v ř. km 1,228 

na katastrálním území Chudice [654591]. 

1.2.3 Popis a lokalizace povodí 

Kuřimka se nachází v oblasti povodí Dyje, které má vějířovitý tvar a je druhé největší 

z osmi oblastí povodí na území České republiky. Povodí Dyje zaujímá rozlohu 1 116 470 ha. 

Celková plocha povodí toku Kuřimky je 48,99 km2. Kuřimka patří do úmoří Černého moře  

a její území patří do nejméně vodné oblasti. 

Kuřimka je levobřežním přítokem řeky Svratky v ř. km 65,400, která pramení v oblasti 

Českomoravské vrchoviny v CHKO Žďárské vrchy, které jsou pramennou oblastí na hlavní 

evropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. 

1.2.4 Výškové uspo řádání 

Oblast povodí Dyje není příliš výškově členitá. Její nejvyšší polohy jsou situovány na 

Českomoravské vrchovině. Nejvyšším bodem v povodí Dyje je Javořice (837 m n. m.) na 

západní hranici povodí. Nejnižším bodem je soutok Dyje s Moravou na hranicích území ČR 

(150 m n.m.). 



 

- 13 - 

 

Kuřimka pramenní v lese jižně pod Šebrovem ve výšce 450 m n.m. na Srnčím 

kopečku. V ř. km 6,261 se nachází začátek řešeného úseku ve výšce 266,31 m n.m. a konec 

řešeného úseku se nachází v ř. km 0,077 ve výšce 227,03 m n.m.  

Reliéf mikroregionu Kuřimka je mírně až středně vlnitý, místy přerušený několika 

prolomy. Dále je charakteristický poměrně hlubšími údolími potoků s výškovou členitostí 150 

– 250 mn.m. Pro toto území je charakteristická výška 300 – 400 m n.m.  

1.3 Geologie povodí  

Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky – Český masív  

a Západní Karpaty. Zájmová oblast se nachází v Českém masivu, který se dělí do několika 

geologických jednotek. Řešené území spadá do Moravsko-slezské oblasti, detailněji však 

spadá do brněnského masívu (Obr. 1.3). 

 
Vysvětlivky:  1 – platformní formace a neogén karpatské předhlubně, 2 – permokarbon, 3 – okraj karpatské 

předhlubně, 4 – moravskoslezský devon a karbon, 5 – brněnský masív, 6 – krystalinikum silesika, 7 – středočeská 

oblast, 8 – kutnohorsko-svratecká oblast, 9 – lugická oblast, 10 – moldanubická oblast, 11 – granitoidy, 12 – 

přesmyky, 13 – zlomy, 14 – označení jednotek: MS1 – moravikum, MS2 – svinovsko-vranovské krystalinikum, 

MS3 – silesikum, MS4 – krystalinikum miroslavské hrástě a krhovické krystalinikum, MS5- brněnský masív, MS6 
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– moravsko-slezský devon a spodní karbon (kulm), MS7 – moravsko-slezský svrchní karbon, MS8 – granitoidy 

silesika.  

Obr. 1.3: Moravsko-slezská oblast – brněnský masív. [2] 
 

Brněnský masív spadá do Brunovistulistické jednotky, která je tvořena magmatickými 

horninami a metamorfity. Tato část je převážně zakryta sedimentárními horninami. Hlavní 

horninou Brněnského masívu je granodiorit. Pás metamorfovaných bazických hornin dělí 

masív od severojižního směru na západní a východní část. Horniny se nedají těžit ve velkých 

blocích, protože jsou tektonicky porušeny. Mohou být využity jen jako drcené kamenivo.  

1.3.1 Těžba nerostných surovin 

V katastrálních územích obcí mikroregionu Kuřimka nejsou evidovány dobývací 

prostory, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů ani jejich prognózní zdroje. Nejsou 

zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). [3] 

1.3.2 Komplexní pr ůzkum p ůd 

V roce 1963 byl zpracován komplexní průzkum půd ČSSR k hospodářskému obvodu 

JZD Kuřim, Moravské Knínice a Chudčice. Charakteristickými půdními představiteli v těchto 

oblastech jsou: Černozem degradovaná, Hnědozem, Hnědozem silně smytá, Hnědá půda, 

Lužní půda glejová, Černozem degenerovaná silně smytá, Drnoglejová půda, Lužní půda 

glejová karbonátová, Hnědozem slabě oglejová, Rendzina, Nivní půda glejová. Podrobný 

rozbor jednotlivých půd je uveden v Příloze č. 2 – komplexní průzkum půd. 

Půda je tvořena v závislosti na klimatických, geologických a geomorfologických 

podmínkách brněnského masívu.  

1.4 Hydrogeologie povodí 

Kuřimka protéká třemi hydrogeologickými rajóny - Krystalinikum brněnské jednotky, 

Kuřimská kotlina, Boskovická brázda – jižní část. Na internetových stránkách ČHMÚ jsou 

uvedeny průměrné měsíční průtoky těchto hydrogeologických rajónů za rok 2007 – 2010. 

1.5 Klimatologie 

Průměrné teploty vzduchu v území kolísají mezi 8,0 - 8,5 1°C. Dle Mapy klimatických 

oblastí Československa (Geografický ústav ČSAV, E. Quitt, 1971) zasahují do území 

mikroregionu dvě klimatické oblasti (Obr. 1.4). Převážná část území leží v mírně teplé oblasti 

MT 11, vyšší polohy v MT 7. Srážky jsou díky mírně návětrné poloze vůči Drahanské 

vrchovině mírně vyšší (610 mm). [3] 



 

- 15 - 

 

 
Obr. 1.4: Klimatická mapa dle Quitta. [4] 

 

V Tab. 1.1 je uvedena charakteristika mírně teplé oblasti MT 7 a MT 11. Mírně teplé 

oblasti se vyznačují dlouhým suchým a teplým létem. Přechodné období je krátké s mírně 

teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, velmi suchá a mírně teplá s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. 

 

 MT 7 MT 11 

počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 

počet dní s teplotou > 10°C 140 - 160 

počet mrazových dnů 110 - 130 

počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 

průměrná teplota v lednu -2 - -3 

průměrná teplota v dubnu 6 - 7 7 - 8 

průměrná teplota v červenci 16 - 17 17 - 18 

průměrná teplota v říjnu 7 - 8 

počet dnů se srážkou > 1mm 100 - 120 90 - 100 

srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 350 - 400 

srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 200 - 250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 

počet zatažených dnů 120 - 150 

počet jasných dnů 40 - 50 

Tab. 1.1: Charakteristika mírně teplé oblasti MT 7 a MT 11 dle Quitta. [4] 
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1.6 Hydrologie 

Hydrologickou síť tvoří řeka Kuřimka, která protéká městem Kuřimí od jihozápadu 

k severovýchodu, v obci Moravské Knínice a Chudčice protéká od východu k západu. Po 

hydrologické stránce se řešené území nachází v úmoří Černého moře v oblasti povodí Dyje. 

Odtok z povodí je značně rozkolísaný, je závislý na srážkách a tání sněhové pokrývky. 

Retenční schopnost území je velmi malá. Jarní měsíce jsou nejvíce vodné a podzimní měsíce 

jsou nejméně vodné. 

Velká  část území Mikroregionu Kuřimka se nachází v ochranném pásmu II.b stupně 

vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, kde je třeba respektovat příslušné hygienické předpisy. 

[3] 

V Tab. 1.2 jsou uvedeny m – denní a N – leté průtoky, které byly získány od Povodí 

Moravy. Tyto hydrologická data jsou z roku 2007 a byla naměřena v profilu ústí, tudíž 

nebudou použita pro výpočet v programu HEC – RAS. Povodí Moravy dále poskytlo 

informace o průměrném ročním úhrnu srážek, ploše povodí, specifickém odtoku  

a o dlouhodobém průměrném ročním průtoku (vit Tab. 1.3). 

 

Qm – m-denní průtoky [ m3/s ] QN – N-leté průtoky [ m3/s ] 

30 180 355 364 1 5 50 100 

0,18 0,05 0,01 0,005 8,0 22,0 35,0 37,0 

Tab. 1.2: m- denní a N-leté průtoky toku Kuřimky v profilu ústí. [5] 

 

místo měření 

Průměrný 
roční úhrn 
srážek Hs 

[mm] 

Specifický 
odtok qa 
[l/s/km2] 

Plocha povodí 
[km2] 

Dlouhodobý 
průměrný ro ční 
průtok Qa [m3/s] 

Kuřimka v 

profilu  ústí 
554 1,63 48,99 0,08 

Tab. 1.3: Průměrné roční hodnoty. [5] 

 

V Tab. 1.4 jsou uvedeny m – denní a N – leté průtoky, které byly zjištěny od 

městského úřadu Kuřim. N – leté průtoky jsou měřeny v profilu mostu Moravské Knínice  

a m – denní průtoky jsou měřeny v profilu pod ČOV. Jelikož se tyto profily nacházejí 

v blízkosti začátku řešeného úseku toku Kuřimky, jsou tyto hydrologická data použita pro 

výpočet kapacity koryta toku v programu HEC – RAS. 
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Qm – m-denní průtoky [ m3/s ] QN – N-leté průtoky [ m3/s ] 

30 90 180 270 330 355 364 1 2 5 10 20 50 100 

0,192 0,092 0,051 0,028 0,0106 0,005 0,0015 4,8 7,5 11,5 15,5 20,0 26,0 32,0 

Tab. 1.4: m- denní průtoky v profilu pod ČOV a N-leté průtoky v profilu mostu Moravské 

Knínice. [6] 

1.7   Požadavky na odb ěr 

Na celém toku Kuřimky není evidován žádný odběr povrchových vod pro lidskou 

spotřebu > 500 m3/měs nebo > 6000 m3/rok. Na toku jsou evidovány tři odběry podzemních 

vod pro lidskou spotřebu > 500 m3/měs nebo > 6000 m3/rok (Obr. 1.5). První odběr se 

nachází v blízkosti svodnice zaústěné v ř. km 3,209 a druhý odběr se nachází v blízkosti 

Batelovského potoka, který je levobřežním přítokem v ř. km 3,928 a třetí odběr se nachází 

v blízkosti levobřežního přítoku v ř. km 6,879. 

Dále jsou na toku evidovány odběry podzemní vody pro jiné užívání, které se 

nacházejí v blízkosti řeky Kuřimky pod čísly odběrů čtyři a pět (Obr. 1.5). 

Pod číslem šest je evidováno vypouštění komunálních vod do vod povrchových nebo 

podzemních, které vytékají z ČOV nevyčištěné (Obr. 1.5). Výše uvedené informace byly 

zjištěny z hydrologického informačního systému VÚV TGM. 

 
Obr. 1.5: Odběry podzemní vody, vypouštění nevyčištěných komunálních vod do vod 

povrchových a podzemních. [1] 
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Po celé délce toku bylo vlastní prohlídkou zaznamenáno mnoho odběrů z řeky (např. 

obr. 1.6). Tyto odběry si zřídili místní občané proto, aby mohli odebírat vodu z řeky  

a využívat jí k zahrádkářským účelům. Nejvíce odběrů bylo zaznamenáno v Městě Kuřimi 

v blízkosti zahrádek. Jelikož tyto odběry nejsou nikde zaznamenány lze je označit jako černé 

odběry. 

 
Obr. 1.6: Černé odběry pro zahrádkářské účely. 

1.8   Energetické využití toku 

Řeka Kuřimka po celé své délce není energeticky využívaná. Není zde dostatek vody 

proto, aby zde mohlo být nějaké energetické využití. 

1.9   Charakteristika druhové skladby rostlin v oko lí toku 

Jelikož popis rostlin v okolí toku Kuřimky nebyl nikde popsán, byly níže uvedené 

informace o druhové skladbě zjištěny vlastní pochůzkou. Protože Kuřimka z převážné většiny 

protéká zahrádkářskou kolonií, loukami a obytnou zónou nemusí být nalezené rostliny 

charakteristické pro výskyt v okolí vodního toku. Mohli být vysázeny lidmi nebo jejich 

semena mohli být nalétány z okolních pozemků. 

1.9.1 Byliny 

- Lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) Obr. 1.7, 

- Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

- Kopřiva žahavka (Urtica urens), 

- Přeslička rolní (Equisetum arvense), 

- Jetel luční (Trifolium pratense), 

- Srha laločnatá (Dactylis glomerata) Obr. 1.8, 

- Pcháč zeliný (Cirsium oleraceum), 

- Zdravínek nachový (Odontites vernus) Obr. 1.9, 

- Řebříček obecný (Achillea millefolium), 

- Kakost luční (Geranium pretense), 

- Jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), 

- Hluchavka nachová (Lamium maculatum), 

- Lopuch menší (Arctium minus), 
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- Vlaštovičník větší (Chelidonium majus), 

- Děhel lesní (Angelica sylvestris), 

- Smldík jelení (Peucedanum cervaria), 

- Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 

- Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), 

- Smetanka lékařská (Taraxacum officinale), 

- Divizna malokvětá (Verbascum densiflorum). 

   
Obr. 1.7: Lopuch plstnatý. Obr. 1.8: Srha laločnatá. Obr. 1.9: Zdravínek nachový. 

1.9.2 Keře 

- Šeřík obecný (Syringa vulgarit), 

- Líska obecná (Corylus awellana), 

- Pámelník bílý (Symphorycarpos albus), 

- Zákula japonská (Kerria japonica) Obr. 1.10, 

- Bez černý (Sambucuz nigra) Obr. 1.11. 

   
Obr. 1.10: Zákula japonská.  Obr. 1.11: Bez černý.  

1.9.3 Stromy 

- Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Obr. 1.12, 

- Jabloň lesní (Malus sylvestris), 

- Jerlín japonský (Sophora japonica) Obr. 1.13, 

- Vrba smuteční (Salix chrysocoma) Obr. 1.14, 

- Vrba matsudánova (Salix matsudana), 

- Vrba košíkářská (Salix viminalis), 

- Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), 

- Lípa srdčitá (Tilia cordata), 

- Smrk ztepilý (Picea abies), 
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- Javor mléč (Acer platanoides), 

- Olše černá (Alnus glutinosa), 

- Švestka domácí (Prunus domestica), 

- Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). 

    
Obr. 1.12: Trnovník akát. Obr. 1.13: Jarlín japonský. Obr. 1.14: Vrba smuteční. 

1.10   Údaje o zem ědělství 

Na katastrálním území města Kuřimi hospodaří společnost AGROSTYL s.r.o., která se 

zabývá rostlinnou výrobou zaměřenou na produkci obilovin, kukuřice a pícnin. AGROSTYL 

s.r.o. se dále zabývá živočišnou výrobou, která byla dříve zaměřena na chov prasat na výkrm  

- 400 kusů, prasnic - 120 kusů a selat – 200 kusů. Převážná část hospodářských pozemků se 

nachází v Pásmu hygienické ochrany – PHO IIb (vnějšího) vodního zdroje Brno – Svratka  

– Pisárky. Z hlediska ochrany vod bylo značně problematické likvidování prasečí kejdy, proto 

byl výkrm vepřů ukončen. V současné době je živočišná výroba zaměřena na produkci  

a prodej selat. 

Zemědělské pozemky v obci Moravské Knínice jsou obhospodařovány ZD Moravské 

Knínice. ZD Moravské Knínice se zabývá živočišnou výrobou, která je zaměřena na chov 

dojnic a prasat. Na katastrálním území Moravské Knínice se nachází 452 ha zemědělské půdy, 

louky a pastviny tvoří 34 ha a 2,7 ha tvoří sady. 

Zemědělské pozemky v obci Chudčice obhospodařuje ZD Čebín, Zemědělská 

společnost Veveří a.s a dále se zde nacházejí dva soukromí zemědělci. 

 

 

1.11   Údaje o pr ůmyslu a zne čištění řešeného úseku 

V mikroregionu Kuřimka je široce rozvinutá průmyslová výroba, která je soustředěna 

především v Kuřimi. V blízkém okolí toku Kuřimky se nachází velmi mnoho průmyslových 

podniků, které jsou potenciálními znečišťovateli vody. Patří sem podniky: TYCO 
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ELECTRONICS CZECH s.r.o., TOS KUŘIM – OS a.s., SLÉVÁRNA KUŘIM a.s., 

KAMPOS s.r.o., KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM a.s., GOOS ENGINEERING spol. s.r.o., 

ELEKTROBOCK CZ s.r.o., ČOKOLÁDOVNY FIKAR s.r.o., MICHL JOSEF ING  

– MOTORSPORT, DAHLHAUSEN CZ s.r.o. (tiskárna), Energo-servis spol. s.r.o., Lesy 

města Brna spol s.r.o., Silnice Brno spol. s.r.o., Walter s.r.o., ELQA, Prefa Kuřim a.s., 

Gromathic s.r.o., Investa International a.s. 

Největší firmy a potenciální znečišťovatelé z výše uvedených firem jsou zakresleny na 

Obr. 1.15:  

1 - TYCO ELECTRONICS CZECH s.r.o. (konstruování a výroba elektronických 

komponentů a poskytování bezdrátových sítí a systémů),  

2 - TOS KUŘIM – OS a.s. (výroba a prodej frézovacích, obráběcích a jednoúčelových 

strojů, automatických linek či stolových a rovinných frézek),  

3 - SLÉVÁRNA KUŘIM a.s. (výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny, opracování 

odlitků a zhotovení modelů),  

4 - KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM a.s. (výroba kuličkových šroubů),  

5 – GOOS ENGINEERING spol. s.r.o. (nabídka inženýrských služeb), 

6 - Walter s.r.o. (výroba a prodej standardních a speciálních nástrojů pro soustružení, 

vrtání a frézování), 

7 – ELQA (zajišťuje silnoproudé elektromontážní práce do 35 kW) 

Dalšími znečišťovateli vody mohou být čerpací stanice pohonných hmot, které jsou 

zakresleny na Obr. 1.15:  

7 - AB-OIL s.r.o.,  

8 - OMV Česká republika s.r.o.,  

9 - HUNSGAS s.r.o., 

10 - objekt bývalé čistírny odpadních vod. 
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Obr. 1.15: Potenciální znečišťovatelé toku Kuřimky. [7] 

 

Na katastrálním území města Kuřimi se nacházejí velkoplošné prodejny: AHOLD 

Czech Republic a.s., Lidl Česká republika v.o.s., PLUS-DISCOUNT spol. s.r.o. a dále se zde 

nachází zdravotnické zařízení: poliklinika Kuřim Medex - K. s.r.o. 

V Kuřimi, Moravských Knínicích a Chudčicích se nachází několik drobných podniků: 

soukromá stolařská provozovna, stolařství v areálu ZD Moravské Knínice, soukromé 

stolařství a pokrývačství, zámečnická výroba, topenářská a instalatérská firma Cibulka 

Stehno, soukromé sedlářství, ELKOL s.r.o. – elektromontážní firma, klempíř, vodoinstalace, 

autoklempíř, autoopravny, malíř-natěrač, veterinární lékař a stavební firma. 

Na katastrálním území obce Chudčice se nacházejí dva autokempy, které jsou 

potenciálními znečišťovateli vody: Autokemp BONANZA a OÁZA. Potencionálními 

znečišťovateli dále jsou i hotely, penziony, restaurace, pizzerie, Mateřské školy a Základní 

školy, které se nacházejí v blízkém okolí toku Kuřimky. 
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1.12   Jakost vody 

Dle ČSN 757221 Jakost vod - klasifikace jakosti povrchových vod, jsou stanoveny 

imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod (Tab. 1.5): 

 

Ukazatele Značka Obecné 
požadavky [mg/l] 

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 6 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKcr 35 

Celkový fosfor Pc 0,2 

Amoniakální dusík N-NH4 0,5 

Dusičnanový dusík N-NO3 7 

Tab. 1.5: Imisní standardy dle ČSN 757221. [6] 

 

Na Kuřimce byly měřeny ukazatele imisních standardů v suchém a vodném období. 

Ukazatele výrazně překračují koncentrace v recipientu, které by při vypouštění odpadních vod 

neměly být překročeny (imisní limity). Od městského úřadu Kuřim byly převzaty naměřené 

ukazatele v ř. km nacházející se co nejblíže zájmového úseku. V Tab. 1.6 jsou uvedeny 

naměřené maximální hodnoty ukazatelů imisních standardů s příslušnou třídou jakostí 

povrchových vod. 

 

Období Ukazatel 
Staničení 

[ř.km] 
Lokalita 

Max. 
hodnota 
[mg/l] 

Obecné 
požad. 
[mg/l] 

Třída 
jakosti 

Vodné BSK5 8,543 Tyršova ul. 34 6 V 

Vodné CHSKcr 6,000 Knínice 37,5 35 III 

Suché Pc 6,000 Knínice 0,33 0,2 III 

Vodné Pc 6,000 Knínice 0,32 0,2 III 

Suché N-NH4 7,831 Pod Lučním 

pot. 

0,93 0,5 III 

Suché N-NO3 6,000 Knínice 19 7 V 

Vodné N-NO3 6,000 Knínice 17,3 7 V 

 Tab. 1.6: Třída jakosti povrchových vod dle ukazatelů imisních standardů. [6] 

 

Jakost v toku dle naměřených ukazatelů odpovídá III. Třídě jakosti (znečištěná voda – 

zelená barva) a V. Třídě jakosti (velmi silně znečištěná voda – barva černá).  

Dle NV 71/2003 Sb. - stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 

původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a zjišťování a hodnocení stavu jakosti 

těchto vod, spadá zájmový úsek do kaprových vod. Kaprové vody jsou vhodné pro život 
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kaprovitých ryb (Cyprinidae) nebo jiných druhů, jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca 

fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla). NV 71/2003 Sb., stanovuje 13 ukazatelů pro kaprové  

i lososové vody, které je nutné monitorovat 1 za měsíc. Ukazatelé by měli dosahovat 

přípustných nebo cílových hodnot. 

1.13 Rekreační využití 

Vzhledem k tomu, že se na toku nachází mnoho černých odběrů a v korytě toku teče 

cca 15-40 cm vody, není Kuřimka rekreačně využívaná a není ani splavná. Na přítocích 

Kuřimky se nacházejí větší i menší vodní nádrže, které mají v posledních letech značné 

problémy s vodnatostí. 

U Lučního potoka, který je pravobřežním přítokem Kuřimky v ř. km 7,882 se nachází 

rybník Srpek, který je řešen jako boční nádrž s dotací vody z Lučního potoka. Byl vybudován 

v roce 1967 jako koupaliště. Po revitalizaci v letech 2009-2010 v něm vznikla litorální část ve 

tvaru poloostrova, která slouží k rozmnožování obojživelníků. Velikost vodní plochy je cca 

1,5 ha. V současné době je využíván pro rybolov, odpočinek a v letním období slouží 

především ke koupání. Plní funkci krajinotvornou a ekologicko-stabilizační. Na Batelovském 

potoce, který je levobřežním přítokem Kuřimky v ř. km 3,928, se nachází rybník Pod Kaplí  

o ploše cca 0,75 ha, který byl v minulosti vybudován pro závlahy a požární účely. V současné 

době slouží k rekreačním a rybolovným účelům. 

Zájmová lokalita se nachází v mikroregionu Kuřimka, který vznikl 9. 2. 2005 na 

základě dohody čtyř obcí: Moravské Knínice, Chudčice, městys Veverská Bítýška a město 

Kuřim. Rozvíjí činnosti především v oblasti podpory cestovního ruchu, rozvoje turistiky  

a cykloturistiky. Regionální cyklotrasa IV. kategorie č. 5231 je vedená po stopách zrušených 

železničních tratí v úseku Brno – Mokrá Hora- Lelekovice - Podlesí - Kuřim - Moravské 

Knínice - Chudčice - Veverská Bítýška. 

1.14   Životní prost ředí 

U ovzduší jsou obecně sledovanými škodlivinami: oxidy dusíku (Nox), oxid siřičitý 

(SO2), oxid uhelnatý (CO) a polétavý prach (prašný aerosol frakce PM10). Z klasických 

škodlivin v ovzduší je pro lidské zdraví nejzávažnější prašný aerosol frakce PM10. Město 

Kuřim bylo v roce 2004 zařazeno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí mezi města se 

zvýšeným obsahem hodnoty PM10, a to s roční průměrnou koncentrací 50 µg/m3. 

Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (SVÚOM) prováděl v Kuřimi měření 

koncentrace SO2 a NO2 v letech 1991-2002. Po celou dobu měření se hodnoty koncentrace 

SO2 a NO2 trvale pohybovali pod stanovenými imisními limity. 

Na znečištění ovzduší se podílejí především: Slévárna Kuřim a.s., S&K Label spol. 

s.r.o., Energetika Kuřim a.s. V zájmové lokalitě se v současnosti nenachází žádný zvláště 

velký zdroj znečištění.  
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Zájmová lokalita se potýká s problém zvýšeného hluku v koridoru železniční trati č. 

250, dále ve Slévárně Kuřim a.s., zvláště při vsážce do pecí. Dalším zdrojem hluku je 

automobilový provoz na průtazích silnic II. Třídy č. 385 a 386. 

V Kuřimi bývala městská skládka, která byla zrekultivována v roce 1995. 

V Moravských Knínicích se dříve nacházela městská skládka, ale nebyly zjištěny informace, 

kde se nacházela a ani kdy byla zrekultivována. V současné době se v okolí toku Kuřimky 

nenachází žádná skládka nebezpečných odpadů, ostatních odpadů ani interních odpadů. 

Nejbližší spalovna odpadů je SAKO Brno a.s. se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno. 
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2 POPIS ZÁJMOVÉ LOKALITY 

2.1 Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh revitalizace v řešeném úseku toku Kuřimky, který se 

nachází mezi ř. km 0,077 – 6,261 na katastrálním území: Kníničky, Chudčice a Moravské 

Knínice. V této části diplomové práce je popsán stávající stav celého toku Kuřimky. 

Detailněji je zde popsán stávající stav řešeného úseku a vlastnické vztahy. V zájmovém úseku 

toku je dále uvedeno hodnocení současného stavu vegetačního doprovodu vodního toku, které 

vychází z vlastní prohlídky toku a jeho okolí.  

2.2 Podklady 

∼ Situace M 1:10 000 

∼ Katastrální mapa M 1:2880 

∼ Státní mapa M 1:10 000 

∼ Fotodokumentace zájmového území 

2.3 Popis stávajícího stavu 

Pro lepší popis stávajícího stavu, jsem Kuřimku rozdělila na dva úseky. První úsek 

toku začíná v ř. km 16,600, odkud protéká katastrálním územím města Kuřimi a končí na 

začátku katastrálního území Moravských Knínic v ř. km 6,261. Druhý úsek, který je řešeným 

úsekem diplomové práce se nachází mezi ř. km 6,261 - 0,077 na katastrálním území 

Kníničky, Chudčice a Moravské Knínice. 

Na turistické mapě jsou znázorněny jednotlivé úseky s říčními kilometry (Obr. 2.1)  

a dále je v ní zakreslena trasa silnice R43, která představuje plánovanou Hitlerovu dálnici.  
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Obr. 2.1: Turistická mapa – znázornění úseků. [7] 

2.3.1 I. Úsek 

Na katastrálním území města Kuřimi a začátku katastrálního území Moravských 

Knínic se mezi ř. km 16,600 a ř. km 6,261 nachází I. úsek. Kuřimka zde protéká extravilánem 

a intravilánem. Na toku se nacházejí následující objekty (viz Tab. 2.1): 

 

č. ř. km objekt č. ř. km objekt 

1 14,657 
bezejmenný 

pravobřežní přítok 
20 10,331 výust DN 1000 

2 13,683 
bezejmenný 

pravobřežní přítok 
21 10,254 odpad DN 1400 

3 13,303 hospodářský most 22 9,936 betonová lávka 

4 13,196 hospodářský most 23 9,492 betonový most 

5 12,481 silniční most 24 9,053 silniční most 

6 12,345 zaústění Lipůvky 25 8,968 železniční most 

7 12,305 
bezejmenný 

levobřežní přítok 
26 8,646 spádový stupeň 

8 11,703 hospodářský most 27 8,624 silniční most 

9 11,602 odpad DN 500 28 8,607 Mezovský potok 

ÚSEK II 

ÚSEK I 
16,600 

0,000 

6,261 
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10 11,598 odpad DN 500 29 8,551 silniční most 

11 11,559 Podlesní potok 30 7,937 betonový most 

12 11,549 betonový most 31 7,882 Luční potok DN 1100 

13 11,481 silniční most 32 7,486 most stavidlový 

14 11,264 silniční most 33 7,316 silniční most 

15 11,250 Bělečský potok 34 7,143 betonový most 

16 11,063 betonový jez 35 6,933 výust DN 1200 

17 11,044 propustek 2 x 1000 36 6,879 zaústění přítoku 

18 10,567 propustek 2 x 950 37 6,334 výust svodnice 

19 10,559 
Podlesní potok DN 

950 
38 6,325 silniční most 

Tab. 2.1: I. Úsek – objekty na toku. 

 

Z vlastní pochůzky bylo zjištěno, že Kuřimka má v I. Úseku zčásti přirozeně blízký 

charakter toku v extravilánu i intravilánu (Obr. 2.2). Na toku se nacházejí i úseky, které jsou 

napřímené a místy opevněné, ale je u nich patrná snaha toku o samovolné rozvolnění. V okolí 

toku je veliká rozmanitost rostlin, keřů a stromů. Některé rostliny a keře, které se v blízkosti 

toku nacházejí, nejsou charakteristické pro výskyt u vodních toků. Byly vysázeny občany 

města Kuřimi, kteří vlastní zahrádky v blízkosti toku. 

 
Obr. 2.2: Charakter toku v intravilánu – (zahrádkářské oblasti). 
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U soutoku Bělečského potoka a Kuřimky v ř. km 11,250 se nachází odkaliště, které 

přísluší ke společnosti TOS KUŘIM – OS a.s. 

Na katastrálním území města Kuřimi se nachází suchá retenční nádrž - poldr (Obr. 2.3) 

cca v ř. km 10,437, který byl postaven v roce 2003 nad městem Kuřimí. Poldr byl vystavěn za 

účelem, aby zachytil povodňové průtoky a nevznikala škoda obcím, kterými Kuřimka 

protéká. V roce cca 2008 se zjistilo, že poldr slouží jen jako protipovodňové opatření města 

Kuřimi. Srážky pod poldrem jsou natolik intenzivní, že mohou ohrozit Moravské Knínice  

a Chudčice. 

 
Obr. 2.3: Suchá retenční nádrž - Poldr cca v ř. km 10,437. 

 

V ř. km 10,254 se nachází výpusť, která je evidována jako odpad DN 1400 (Obr. 2.4). 

S největší pravděpodobností vychází od firmy ELQA, tato firma zajišťuje silnoproudé 

elektromontážní práce do 35 kW. Odpad DN 1400 může být případně i od jiného 

průmyslového podniku nacházejícího se v okolí. 
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Obr. 2.4: Odpad DN 1400 v ř. km 10,254. 

 

Občané města Kuřimi si zřídili lávky přes řeku pro lepší přístup k jejich nemovitostem 

či zahrádkám (Obr. 2.5). Lávky představují velké nebezpečí při průchodu povodně. Tvoří 

překážku pro průchod plovoucích předmětů, které se mohou zaklínit, tím dojde ke zmenšení 

průtočného profilu a může dojít k vybřežení vody z koryta. 

Občané města Kuřimi si dále zřídili odběrná zařízení pro odběr vody z řeky (Obr. 2.6). 

Na katastrálním území města Kuřimi nebyl zjištěn žádný evidovaný odběr vody, proto tyto 

odběry můžeme označit jako černé odběry vody. Voda z toku je využívána k zahrádkářským 

účelům. 
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Obr. 2.5: Pohled z levého břehu proti vodě na mostek a černý odběr. 

 

V cca ř. km 9,290 se nachází výpusť. Z místních zdrojů bylo zjištěno, že je to dešťová 

výpusť (Obr. 2.6), která odvádí dešťovou vodu ze střechy Mateřské školy do toku. 

 
Obr. 2.6: Dešťová výpusť v cca ř. km 9,290. 

 

V cca ř. km 9,270 je vedena kanalizace přes tok (Obr. 2.7). Mezi kanalizačním 

potrubím a horní hladinou vody byla naměřena mezera o výšce cca 30 cm. Pod kanalizačním 

potrubím se vyskytují nánosy zeminy, naplavené větývky a další jiné materiály. Při průchodu 

povodně tvoří kanalizace vedená přes tok překážku pro plovoucí předměty, které se mohou 
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zaklínit a ucpat tím průtočný profil pod kanalizací. Voda se začne vzdouvat a přetékat přes 

kanalizační trubku, přičemž může dojít i k vylití vody z koryta toku. 

 
Obr. 2.7: Pohled z levého břehu proti vodě na kanalizaci v cca ř. km 9,270. 

 

Po vlastní prohlídce toku bylo zjištěno, že nelze určit jeden charakteristický profil pro 

celý I. úsek. Příčné profily koryta toku Kuřimky se neustále mění. Tvar koryta toku je 

převážně lichoběžníkový, místy i miskovitý a velmi zřídka se vyskytuje obdélníkový tvar 

koryta. 

V I. úseku se u dna koryta nachází velmi proměnlivý materiál splavenin. Vyskytují se 

zde úseky s jemnými a hrubšími splaveninami sunutými po dně. Opevnění svahů je převážně 

vegetační, které je tvořeno trávou, keři a stromy. Dále se zde nacházejí úseky zcela opevněné 

kamenným opevněním nebo úseky se zbytky kamenným opevnění (Obr. 2.8). Protože se po 

celé délce I. úsek neustále mění opevnění svahů a materiál splavenin nelze určit 

charakteristický součinitel drsnosti dna a svahů. 
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Obr. 2.8: Intravilán, proti toku – zbytky opevnění. 

 

Výše uvedené informace včetně fotodokumentace byly získány vlastí pochůzkou  

a rekognoskací terénu. Další informace byly zjištěny od místních obyvatel a městského úřadu. 

Nadmořské výšky okolí toku byly odečteny ze základní mapy České republiky 1:10 000  

a délky ze situace, která je zakreslena v základní mapě České republiky 1:10 000. 

2.3.2 II. Úsek 

Na katastrální území Kníničky, Chudčice a Moravské Knínice se mezi ř. km 6,261 a ř. 

km 0,077 nachází II. úsek, který je v této diplomové práci řešeným úsekem toku Kuřimky pro 

revitalizaci. Kuřimka v zájmovém úseku protéká extravilánem a intravilánem. 

Po vlastní prohlídce zájmového úseku toku bylo zjištěno, že příčné profily, opevnění 

svahů a koryta se neustále mění, proto nelze určit jeden charakteristický profil pro celý řešený 

úsek. Z tohoto důvodu bylo provedeno rozdělení na dílčí úseky pro lepší popis stávajícího 

stavu. Úseky jsou rozděleny dle charakteru koryta, který je v daném úseku přibližně stejný. 

V Tab. 2.2 je uveden začátek a konec dílčího úseku, jeho délka, sklon úseku a evidované 

objekty. 
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č. 
začátek 
úseku 
[ř. km] 

konec 
úseku 
[ř. km] 

Délka 
[km] 

i [‰] objekty 

1 6,261 6,199 0,062 4,19  

2 6,199 6,139 0,060 3,33 ř. km 6,172 betonový most 

3 6,139 5,642 0,497 5,29 

ř. km 5,842 dřevěná lávka 

ř. km 5,780 bezejmenný pravobřežní přítok 

ř. km 5,651 výust DN 150 

ř. km 5,642 betonový most 

4 5,642 5,478 0,164 7,62 ř. km 5,550 výust DN 400 

5 5,478 5,291 0,187 3,74 

ř. km 5,414 silniční most 

ř. km 5,393 výust DN 1000 

ř. km 5,391 výust DN 800 

ř. km 5,383 výust DN 1200 

ř. km 5,342 ocelový mostek 

6 5,291 5,046 0,245 3,59 
ř. km 5,207 výust DN 400 

ř. km 5,046 hospodářský most 

7 5,046 4,908 0,138 8,11 ř. km 5,042 výust DN 400 

8 4,908 4,573 0,335 4,39  

9 4,573 4,481 0,092 4,24 ř. km 4,481 hospodářský most 

10 4,481 3,961 0,520 10,91  

11 3,961 3,850 0,111 8,47 
ř. km 3,928 hospodářský most 

ř. km 3,928 Batelovský potok 

12 3,850 3,750 0,100 -0,1 ř. km 3,750 dřevěné dvoupolové stavidlo 

13 3,750 2,973 0,777 7,90 
ř. km 3,370 výust DN 200 

ř. km 3,209 zaústění svodnice 

14 2,973 2,734 0,239 6,28 ř. km 2,969 betonový silniční most 

15 2,734 2,568 0,166 2,47  

16 2,568 2,431 0,137 6,57 
ř. km 2,451 výust DN 200 

ř. km 2,434 zaústění svodnice 

17 2,431 2,384 0,047 5,32  

18 2,384 2,277 0,107 2,99  

19 2,277 1,907 0,370 5,68 
ř. km 1,909 výust DN 250 

ř. km 1,907 betonový mostek 

20 1,907 1,271 0,636 2,94 

ř. km 1,566 výust DN 350 

ř. km 1,317 výust DN 400  

ř. km 1,318 výust DN 400 

21 1,271 1,071 0,200 2,4 ř. km 1,077 výust DN 450 
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ř. km 1,228 Chudčický potok 

ř. km 1,090 betonový silniční most 

ř. km 1,094 výust DN 500 

22 1,071 0,942 0,129 6,98  

23 0,942 0,077 0,865 10,21 

ř. km 0,854 výust DN 600 

ř. km 0,790 betonový mostek 

ř. km 0,764 betonový mostek 

ř. km 0,650 výust DN 600 

ř. km 0,458 propustek DN 600 

ř. km 0,386 ocelová lávka 

Tab. 2.2: II. Úsek – rozdělení na dílčí úseky s objekty na toku. 

 

Důležitými objekty na toku jsou mosty, lávky a stavidlo. Tyto objekty tvoří při 

průchodu povodňové vlny překážku pro plovoucí předměty, které se mohou zaklínit a ucpat 

tím průtočný profil. Voda se začne vzdouvat a může dojít k vybřežení vody z koryta. V Tab. 

2.3 jsou uvedeny všechny důležité objekty s jejich ř. km, mostovkou, šířkou mostu a odkazem 

na fotodokumentaci (Příloha č.3). 

 

č. ř. km objekt 
Mostovka 
[m] 

šířka mostu 
[m] 

Poznámka 

1 6,172 betonový most 1,00 50,00 Příloha č.3 – Obr.1 

2 5,842 dřevěná lávka 0,40 1,50 Příloha č.3 – Obr.2 

4 5,642 betonový most 0,60 7,50 Příloha č.3 – Obr.3 

5 5,414 silniční most 0,70 12,50 Příloha č.3 – Obr.4 

8 5,342 ocelový mostek 0,30 2,00 Příloha č.3 – Obr.5 

9 5,046 hospodářský most 0,30 4,00 Příloha č.3 – Obr.6 

10 4,481 hospodářský most 0,40 6,25 Příloha č.3 – Obr.7 

11 3,928 hospodářský most 1,00 4,00 Příloha č.3 – Obr.8 

12 3,750 stavidlo 0,35 2,00 Příloha č.3 – Obr.9 

14 2,969 silniční most 0,70 7,50 Příloha č.3 – Obr.10 

16 1,907 betonový mostek 0,40 5,00 Příloha č.3 – Obr.11 

19 1,090 silniční most 0,60 7,50 Příloha č.3 – Obr.12 

21 0,790 betonový mostek 0,45 5,00 Příloha č.3 – Obr.13 

22 0,764 betonový mostek 0,35 7,50 Příloha č.3 – Obr.14 

24 0,386 ocelová lávka 0,30 2,50 Příloha č.3 – Obr.15 

Tab. 2.3: Důležité objekty na toku – mosty, lávky a stavidlo. 
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Byla provedena podrobná prohlídka zájmové lokality, její dílčí úseky jsou vyznačeny 

v příloze č. 6 a budou hodnoceny dle „Metodiky hodnocení současného stavu vegetačního 

doprovodu vodního toku“ (Tab. 2.4). Každý břeh toku je posuzován zvlášť. Hodnocení je 

provedeno v rámci prohlídky současného stavu území. Hodnocení dílčích úseků vychází 

z obodování konkrétních kritérií – přičemž 1 = nejlepší stav, 3 = nejhorší stav, a následného 

zařazení úseku do jedné ze tří kritérií. Ty pak jednoznačně ukazují, v jakém stavu se nachází 

vegetační doprovod v současné době. 

 

Kritérium hodnocení počet bodů 

A % poškozených, či 

nevhodných dřevin 

do 30% 1 

do 60% 2 

nad 60% 3 

B Počet vegetačních 

pater 

1 vegetační patro 1 

2 vegetační patra 2 

3 vegetační patra 3 

C Šířka vegetačního 

pásma 

do 7 m 1 

7 – 10 m 2 

nad 10 m 3 

D Druhová rozmanitost 

dřevin 

do 3 druhů 1 

4 – 6 druhů 2 

7 a více druhů 3 

E Relativní hustota 

porostů 

souvislý porost s místními průhledy na hladinu 1 

střední a velké skupiny porostů 2 

bez porostů, malé skupiny, solitery 3 

Tab. 2.4: Metoda hodnocení současného stavu vegetačního doprovodu vodního toku. [8] 
 

Hodnocený úsek začleníme dle součtu získaných bodů do kategorií [8]: 
5 – 6 bodů vegetační doprovod v dobrém stavu    kategorie I. 

7 – 8 bodů v úseku jsou nutné úpravy, dosadby    kategorie II. 

≥ 9 bodů nutné rozsáhlé zásahy, případné celková obnova  kategorie III. 

 

Zhodnocení stavu vegetačního doprovodu dále popsaných úseků toku je provedeno dle 

použité Metodiky (Tab. 2.4). 

2.3.2.1 Popis úseku č. 1 (ř. km 6,261 – 6,199) 

Úsek o délce 62 m má po celé své délce miskovitý tvar koryta. V minulosti byl tok 

napřímen a v současné době je zde patrná snaha toku o samovolné rozvolnění. Svahy jsou 

opevněny vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.9). Charakteristika profilu  
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a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.5. Vlastní prohlídkou bylo zjištěno, 

že travní porost není ve vegetačním období udržován. Nenacházejí se zde tůňky, nátrže ani 

objekty na toku. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob a obce 

Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.9: Charakter koryta toku v ř. km 6,261 – 6,199. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,5 - 2,0 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 4,19 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 11 11 
Tab. 2.5: Úsek č. 1 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 11 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova).  
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2.3.2.2 Popis úseku č. 2 (ř. km 6,199 – 6,139) 

Úsek o délce 60 m má po celé své délce tvar složeného lichoběžníkového koryta. 

Opevnění ve svahu, patě svahu a ve dně je kamenné – kamenná dlažka s vylitím spár 

cementovou maltou (Obr. 2.10). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle metodiky 

jsou uvedena v Tab. 2.6. V ř. km 6,172 se nachází betonový most o šířce 50 m. Most byl 

vystavěn za II. Světové války pro plánovanou Hitlerovu dálnici. Nosná konstrukce je 

železobetonová klenbová. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických 

osob (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.10: Charakter koryta toku v ř. km 6,199 – 6,139. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 2 2 šířka kynety ve dně 2,53 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 šířka pravé bermy 0,46 m 

C Šířka vegetačního pásma 2 2 šířka levé bermy 1,07 m 

D Druhová rozmanitost dřevin 2 2 drsnost dna, svahů 0,025 

E Relativní hustota porostů 2 2 sklon dna koryta 3,33 ‰ 

      Σ 9 9 
Tab. 2.6: Úsek č. 2 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 9 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.3 Popis úseku č. 3 (ř. km 6,139 – 5,642) 

Úsek o délce 497 m přechází z lichoběžníkového tvaru koryta do miskovitého až 

lichoběžníkového tvaru. Svahy jsou opevněny vegetačním porostem – trávou, keři a stromy 

(Obr. 2.11). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 

2.7. Vlastní prohlídkou bylo zjištěno, že travní porost je ve vegetačním období udržován 

občany bydlícími v blízkosti koryta toku Kuřimky. V tomto úseku byla dříve trasa toku 

napřímena a naprosto vyčleněna z přirozeného charakteru toku Kuřimky. Z Obr. 2.12 je 

patrné, že postupem času došlo k samovolnému rozvolnění toku a tok zde v současné době 

přirozeně meandruje. Po vlastní rekognoskaci terénu byly nalezeny tři neevidované výusti  

a menší nátrže v korytě toku. V ř. km 5,780 je zaústěn bezejmenný pravobřežní přítok, v ř. km 

5,842 se nachází dřevěná lávka o šířce 1,5 m, v ř. km 5,651 je zaústěna výust DN150  

a v ř. km 5,642 je betonový most o šířce 7,5 m. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve 

vlastnictví fyzických osob a obce Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.11: Charakter koryta toku v ř. km 6,139 – 5,642. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,8 - 2,3 m 

B Počet vegetačních pater 2 2 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 2 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 2 3 sklon dna koryta 5,29 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 10 12 
Tab. 2.7: Úsek č. 3 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 
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Součet získaných bodů je na levém břehu 10 a na pravém břehu 12 => pro oba břehy 

III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 

2.3.2.4 Popis úseku č. 4 (ř. km 5,642 – 5,478) 

Úsek o délce 164 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.12). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle Metodiky jsou uvedena v Tab. 2.8. Travní porost je ve vegetačním období 

udržován místními občany. V korytě toku se nacházejí zbytky roztroušeného opevnění. 

Vlastní prohlídkou bylo nalezeno několik černých odběrů vody a v ř. km je zaústěna výust 

DN 400. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.12: Charakter koryta toku v ř. km 5,642 – 5,478. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,2 - 1,5 m 

B Počet vegetačních pater 1 2 drsnost svahů 0,03 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,03 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 7,62 ‰ 

E Relativní hustota porostů 2 3   

      Σ 10 12 
Tab. 2.8: Úsek č. 4 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 10 a na pravém břehu 12 => pro oba břehy 

III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.5 Popis úseku č. 5 (ř. km 5,478 – 5,291) 

Úsek o délce 187 m protékající zastavěnou částí obce má obdélníkový tvar koryta toku 

s kamenným opevněním opěrných zdí. Dno koryta toku není žádným způsobem opevněno  

a při malých průtocích, které se zde vyskytují po většinu roku, dochází k zanášení koryta 

naplaveninami. Zanášení koryta je způsobeno malými rychlostmi proudění vody. Naplavenina 

pak vytváří v korytě toku ostrůvky, které zarůstají vegetací (Obr. 2.13). Charakteristika 

profilu a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.9. V ř. km 5,414 se nachází 

silniční most o šířce 12,5 m, v ř. km 5,393 výust DN 1000, v ř. km 5,391 výust DN 800, v ř. 

km výust DN 1200 a v ř. km 5,342 ocelový mostek o šířce 2 m. Sousedící pozemky s korytem 

toku jsou ve vlastnictví fyzických osob a obce Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.13: Charakter koryta toku v ř. km 5,478 – 5,291. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 2,0 - 4,0 m 

B Počet vegetačních pater 3 3 drsnost svahů 0,025 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,03 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 3,74  ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 13 13 
Tab. 2.9: Úsek č. 5 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 13 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.6 Popis úseku č.6 (ř. km 5,291 – 5,046) 

Úsek o délce 245 m je zde napřímen a naprosto vyčleněn z přirozeného charakteru 

toku Kuřimky v rámci tehdejších zemědělských pozemkových úprav. Tvar koryta toku 

přechází z obdélníkového tvaru do miskovitého až lichoběžníkového tvaru. Svahy jsou 

opevněny vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.14). Charakteristika profilu  

a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.10. Rekognoskací terénu bylo 

zjištěno, že travní porost je ve vegetačním období udržován místními občany. Na levém břehu 

se nacházejí výběhy koní, které sahají svou rozlohou až ke korytu toku. V tomto místě je levý 

břeh zpevněn vrbovým plůtkem umístěným v patě svahu, který je v současné době 

polorozpadlý. V ř. km 5,207 je zaústěna výust DN400 a v ř. km 5,046 se nachází hospodářský 

most o šířce 4 m. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob 

(Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.14: Charakter koryta toku v ř. km 5,291 – 5,046. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 2 1 šířka ve dně 1,2 - 2,2 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 2 3 sklon dna koryta 3,59 ‰ 

E Relativní hustota porostů 2 3   

      Σ 10 11 
Tab. 2.10: Úsek č. 6 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 
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Součet získaných bodů je na levém břehu 10 a na pravém břehu 11 => pro oba břehy 

III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 

2.3.2.7 Popis úseku č. 7 (ř. km 5,046 – 4,908) 

Úsek o délce 138 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.15). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.11. Koryto toku není žádným způsobem 

opevněno a nachází se v něm nánosy zeminy a kamenů o průměru cca 10 – 15 cm. Pravý břeh 

je po celé délce úseku odtržen. Vegetace zde není během roku udržována. V ř. km 5,042 je 

zaústěna výust DN 400. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob 

a obce Moravské Knínice (Příloha č.2). 

 
Obr. 2.15: Charakter koryta toku v ř. km 5,046 – 4,908. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,5 - 2,4 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 1 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 2 drsnost nátrže 0,025 

E Relativní hustota porostů 1 2 sklon dna koryta 8,11 ‰ 

      Σ 5 7 
Tab. 2.11: Úsek č. 7 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 
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Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 7 => II. kategorie – ( v úseku jsou nutné úpravy, 

dosadby). 

2.3.2.8 Popis úseku č. 8 (ř. km 4,908 – 4,573) 

Úsek o délce 335 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.16). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.12. Vegetace zde není během roku udržována. 

V korytě toku se nachází kameny, které dříve tvořily kamenné opevnění nebo sem byly 

naplaveny. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob a obce 

Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.16: Charakter koryta toku v ř. km 4,908 – 4,573. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,5 - 2,4 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 2 drsnost dna 0,03 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 2 sklon dna koryta 4,39 ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 2   

      Σ 5 8 
Tab. 2.12: Úsek č. 8 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 
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Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 8 => II. kategorie – ( v úseku jsou nutné úpravy, 

dosadby). 

2.3.2.9 Popis úseku č. 9 (ř. km 4,573 – 4,481) 

Úsek o délce 92 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou a stromy (Obr. 2.17). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.13. Travní porost se zde neudržuje. Koryto 

toku není žádným způsobem opevněno a ve dně koryta se nachází jemný splaveninou 

materiál. V ř. km 4,481 se nachází hospodářský most o šířce 6,25 m. Sousedící pozemky 

s korytem toku jsou ve vlastnictví obce Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.17: Charakter koryta toku v ř. km 4,573 – 4,481. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,9 - 2,4 m 

B Počet vegetačních pater 2 2 drsnost svahů 0,04 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 4,24 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 12 12 
Tab. 2.13: Úsek č. 9 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu a pravém břehu je 12 => III. kategorie – 

(nutné rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.10 Popis úseku č. 10 (ř. km 4,481 – 3,961) 

 Úsek o délce 520 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.18). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.14. Vegetace zde přirozeně roste a není 

udržována. V tomto úseku je vidět dílčí narušení břehů, které má za následek vznik břehových 

nátrží. Tok zde přirozeně meandruje a kříží se s cyklistickou stezkou. Sousedící pozemky 

s korytem toku jsou ve vlastnictví obce Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 

 
Obr. 2.18: Charakter koryta toku v ř. km 4,481 – 3,961. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,4 - 2,2 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 3 sklon dna koryta 10,91 ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 3   

      Σ 5 11 
Tab. 2.14: Úsek č. 10 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 11 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 
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2.3.2.11 Popis úseku č. 11 (ř. km  3,961– 3,850) 

Úsek o délce 111 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.19). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.15. Vegetační porost je udržován pouze na 

levém břehu toku. Koryto toku není žádným způsobem opevněno a ve dně koryta se 

nachází jemný splaveninou materiál. Levý břeh je mezi ř. km 3,928 - 3,850 odtržen. Tok se 

zde stáčí do oblouku a kříží se opět s cyklistickou stezkou. V ř. km 3,928 je zaústěn 

Batelovský potok a ve stejném ř. km se nachází hospodářský most o šířce 4 m. Sousedící 

pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob, obce Moravské Knínice a Čebín 

(Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.19: Charakter koryta toku v ř. km 3,961 – 3,850. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 2,0 - 3,0 m 

B Počet vegetačních pater 3 2 drsnost svahů 0,025 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 8,47 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 13 12 
Tab. 2.15: Úsek č. 11 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 13 a na pravém břehu 12 => pro oba břehy 

III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.12 Popis úseku č.12 (ř. km 3,850 – 3,750) 

Úsek o délce 100 m má lichoběžníkový a místy miskovitý tvar koryta toku. Svahy jsou 

opevněny vegetačním porostem – trávou a keři (Obr. 2.20). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.16. Vegetace je v okolí toku udržována, 

v korytě toku nikoliv. Koryto toku není žádným způsobem opevněno. Na levém břehu se 

nachází stezka pro koně, jejíž trasa kopíruje trasu toku. V ř. km 3,750 se nachází dřevěné 

dvoupolové stavidlo o šířce 2 m. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví 

fyzických osob a obce Moravské Knínice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.20: Charakter koryta toku v ř. km 3,850 – 3,750. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 2,2 - 4,0 m 

B Počet vegetačních pater 2 2 drsnost svahů 0,03 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta -0,1‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 12 12 
Tab. 2.16: Úsek č. 12 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 12 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.13 Popis úseku č. 13 (ř. km 3,750 – 2,973) 

Úsek o délce 777 m je zde napřímen a naprosto vyčleněn z přirozeného charakteru 

toku Kuřimky. Tvar koryta toku je lichoběžníkový až miskovitý. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou a keři (Obr. 2.21). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení 

dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.17. Vegetace je v okolí toku udržována, v korytě toku 

nikoliv. Na levém břehu se nachází stezka pro koně, jejíž trasa kopíruje trasu toku. V tomto 

úseku je vidět dílčí narušení břehů, které má za následek vznik břehových nátrží a malých 

tůněk. V korytě toku se nacházejí zbytky roztroušeného opevnění, v ř. km 3,370 je zaústěna 

výust DN 200 a v ř. km 3,209 je zaústěna svodnice. Sousedící pozemky s korytem toku jsou 

ve vlastnictví fyzických osob, městys Veverská Bítýška, obce Moravské Knínice a Čebín 

(Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.21: Charakter koryta toku v ř. km 3,750 – 2,973. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,5 - 2,2 m 

B Počet vegetačních pater 2 2 drsnost svahů 0,04 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,04 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 7,90 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 12 12 
Tab. 2.17: Úsek č. 13 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 12 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 
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2.3.2.14 Popis úseku č. 14 (ř. km 2,973 – 2,734) 

Úsek o délce 239 m má lichoběžníkový tvar koryta s kamenným opevněním dna  

a svahů koryta. Kamenné opevnění je tvořeno dlažbou kladenou na sucho, která je v současné 

době výrazně porušena. Přiléhající svahy jsou opevněny vegetačním porostem – trávou, keři  

a stromy (Obr. 2.22). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v 

Tab. 2.18. Vegetace zde přirozeně roste a není udržována. V ř. km 2,969 se nachází betonový 

silniční most o šířce 7,5 m. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických 

osob, městys Veverská Bítýška a obce Chudčice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.22: Charakter koryta toku v ř. km 2,973 – 2,734. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,7 - 2,4 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,05 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,04 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 2 sklon dna koryta 6,28 ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 3   

       Σ 5 10 
Tab. 2.18: Úsek č. 14 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 10 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 
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2.3.2.15 Popis úseku č. 15 (ř. km 2,734 – 2,568) 

Úsek o délce 166 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Ve dně a na svazích koryta 

toku se nacházejí zbytky kamenného opevnění. Přiléhající svahy jsou opevněny vegetačním 

porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.23). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle 

metodiky jsou uvedena v Tab. 2.19. Vegetace zde přirozeně roste a není udržována. Sousedící 

pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob, obce Chudčice a Lesů ČR 

(Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.23: Charakter koryta toku v ř. km 2,734 – 2,568. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 2 šířka ve dně 1,8 - 2,5 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,05 - 0,07 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,04 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 2 sklon dna koryta 2,47 ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 3   

      Σ 5 11 
Tab. 2.19: Úsek č. 15 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 11 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 
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2.3.2.16 Popis úseku č. 16 (ř. km 2,568 – 2,431) 

Úsek o délce 137 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.24). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.20. Vegetace není v okolí toku udržována. 

V tomto úseku je vidět dílčí narušení břehů, které má za následek vznik břehových nátrží. 

Koryto toku není žádným způsobem opevněno a ve dně koryta se nachází jemný splaveninový 

materiál. V ř. km 2,451 se nachází výust DN 200 a v ř. km 2,434 je zaústěna svodnice. 

Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob, obce Chudčice a Lesů 

ČR (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.24: Charakter koryta toku v ř. km 2,568 – 2,431. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 2 šířka ve dně 1,5 - 2,5 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 2 sklon dna koryta 6,57 ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 3   

      Σ 5 11 
Tab. 2.20: Úsek č. 16 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 11 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 
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2.3.2.17 Popis úseku č. 17 (ř. km 2,431 – 2,384) 

Úsek o délce 47 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.25). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.21. Levý břeh koryta je částečně zpevněn 

kamenným opevněním – kamenné dlaždice kladené na sucho. Kamenné opevnění dna koryta 

a pravého břehu bylo odplaveno. Dochází zde k zanášení koryta naplaveninami, které je 

způsobeno malými rychlostmi proudění vody. Naplaveniny pak vytváří v korytě toku 

ostrůvky. Vegetace není v okolí toku udržována. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve 

vlastnictví fyzických osob, obce Chudčice a Lesů ČR (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.25: Charakter koryta toku v ř. km 2,431 – 2,384. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 2 šířka ve dně 2,5- 5 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,05 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 3 sklon dna koryta 5,32  ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 3   

      Σ 5 12 
Tab. 2.21: Úsek č. 17 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 12 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 
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2.3.2.18 Popis úseku č. 18 (ř. km 2,384 – 2,277) 

Úsek o délce 137 m je zde napřímen a naprosto vyčleněn z přirozeného charakteru 

toku Kuřimky. Koryto toku má lichoběžníkový tvar a není žádným způsobem opevněno. 

Svahy jsou opevněny vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.26). 

Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.22. Vegetace 

není v okolí toku udržována. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických 

osob a Lesů ČR (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.26: Charakter koryta toku v ř. km 2,384 – 2,277. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 2 šířka ve dně 2,2 - 2,4 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 2 sklon dna koryta 2,99 ‰ 

E Relativní hustota porostů 1 3   

      Σ 5 11 
Tab. 2.22: Úsek č. 18 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém břehu 5 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 11 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 
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2.3.2.19 Popis úseku č. 19 (ř. km 2,277 – 1,907) 

Úsek o délce 370 m má lichoběžníkový tvar a není žádným způsobem opevněno. Je 

zde patrná dřívější úprava toku, kdy došlo k úpravě příčného profilu do lichoběžníkového 

tvaru a byl zde vybudován kamenný skluz. V současné době se v místě skluzu nachází už jen 

pozůstatky roztroušených kamenů ve dně koryta. Svahy jsou opevněny vegetačním porostem 

– trávou, keři a stromy (Obr. 2.27). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle metodiky 

jsou uvedena v Tab. 2.23. Vegetace je v okolí toku udržována, v korytě nikoliv. Břehy jsou po 

celé délce úseku odtrženy. Dochází zde k zanášení koryta naplaveninami, které je způsobeno 

malými rychlostmi proudění vody. Naplaveniny pak vytváří v korytě toku ostrůvky. V ř. km 

1,909 je zaústěna výust DN 250 a v ř. km 1,907 se nachází betonový mostek o šířce 5 m. 

Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob, obce Chudčice a Lesů 

ČR (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.27: Charakter koryta toku v ř. km 2,277 – 1,907. 

 

Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,9 - 3,2 m 

B Počet vegetačních pater 1 2 drsnost svahů 0,03 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 1 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 1 3 sklon dna koryta 5,68 ‰ 

E Relativní hustota porostů 2 3   

      Σ 6 12 
Tab. 2.23: Úsek č. 19 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 
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Součet získaných bodů je na levém břehu 6 => I. kategorie – (vegetační doprovod 

v dobrém stavu) a na pravém břehu 12 => III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, případné 

celková obnova). 

2.3.2.20 Popis úseku č. 20 (ř. km 1,907 – 1,271) 

Úsek o délce 636 m má lichoběžníkový až miskovitý tvar koryta toku. Svahy jsou 

opevněny vegetačním porostem – trávou a keři (Obr. 2.28). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.24. Vegetace je v okolí toku udržována, 

v korytě nikoliv. Svahy a dno průtočného profilu nejsou žádným způsobem opevněny. Vlivem 

eroze vznikly v průtočném profilu převislé břehy. V tomto úseku je vidět dílčí narušení břehů, 

které má za následek vznik břehových nátrží. V ř. km 1,566 je zaústěna výust DN 300  

a v ř. km 1,317 a 1,318 se nachází výust DN 400. Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve 

vlastnictví fyzických osob a obce Chudčice (Příloha č.2). 

 

 
Obr. 2.28: Charakter koryta toku v ř. km 1,907 – 1,271. 
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Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,3 - 3,2 m 

B Počet vegetačních pater 2 2 drsnost svahů 0,03 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 2,94 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 12 12 
Tab. 2.24: Úsek č. 20 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 12 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 

2.3.2.21 Popis úseku č. 21 (ř. km 1,271 – 1,071) 

Úsek o délce 200 m je zde napřímen a naprosto vyčleněn z přirozeného charakteru 

toku Kuřimky. Koryto toku má lichoběžníkový tvar a není žádným způsobem opevněno. Je 

zde patrná snaha toku o samovolné rozvolnění. Svahy jsou opevněny vegetačním porostem  

– trávou a stromy (Obr. 2.29). Charakteristika profilu a kritéria hodnocení dle metodiky jsou 

uvedena v Tab. 2.25. Travní porost je ve vegetačním období udržován místními občany. 

Rekognoskací terénu byly nalezeny černé odběry a spádový stupeň v korytě toku. Dále se zde 

nachází v ř. km 1,228 zaústění Chudčického potoka, v ř. km 1,094 výust DN 500, v ř. km 

1,090 betonový silniční most o šířce 7,5 m a v ř. km 1,077 je zaústěna výust DN 450. 

Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.29: Charakter koryta toku v ř. km 1,271 – 1,071 proti toku. 
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Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika pr ofilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,2 - 2,0 m 

B Počet vegetačních pater 2 2 drsnost svahů 0,04 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 3 3 sklon dna koryta 2,4 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 12 12 
Tab. 2.25: Úsek č.21 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 12 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 

2.3.2.22 Popis úseku č. 22 (ř. km 1,071 – 0,942) 

Úsek o délce 129 m má lichoběžníkový tvar koryta toku. Svahy jsou opevněny 

vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.30). Charakteristika profilu a kritéria 

hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.26. Vegetace je v okolí toku udržována, 

v korytě nikoliv. V korytě toku se nacházejí zbytky kamenného opevnění. V tomto úseku je 

vidět dílčí narušení břehů, které má za následek vznik břehových nátrží. Sousedící pozemky 

s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob a obce Chudčice (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.30: Charakter koryta toku v ř. km 1,071 – 0,942. 
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Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika profilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,8 – 2,5 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,05 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,025 

D Druhová rozmanitost dřevin 2 2 sklon dna koryta 6,98 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 10 10 
Tab. 2.26: Úsek č. 22 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém i pravém břehu 10 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 

2.3.2.23 Popis úseku č. 23 (ř. km 0,942 – 0,077) 

Úsek o délce 865 m má lichoběžníkový a místy miskovitý tvar koryta toku. Svahy jsou 

opevněny vegetačním porostem – trávou, keři a stromy (Obr. 2.31). Charakteristika profilu  

a kritéria hodnocení dle metodiky jsou uvedena v Tab. 2.27. Vegetace je v okolí toku 

udržována, v korytě nikoliv. V tomto úseku je vidět dílčí narušení břehů, které má za následek 

vznik břehových nátrží. Na pravém břehu se nachází silniční komunikace, která kopíruje trasu 

toku. Na toku se dále nachází v ř. km 0,854 výust DN 600, v ř. km 0,790 betonový mostek  

o šířce 5 m, v ř. km 0,764 betonový mostek o šířce 7,5 m, v ř. km 0,650 výust DN 600,  

v ř. km 0,458 propustek DN 600 a v ř. km 0,386 se nachází ocelová lávka o šířce 2,5 m. 

Sousedící pozemky s korytem toku jsou ve vlastnictví fyzických osob, obce Chudčice, ČR, 

Jihomoravského kraje a města Brna (Příloha č. 2). 

 
Obr. 2.31: Charakter koryta toku v ř. km 0,942 – 0,077. 
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Kritérium hodnocení LB b. PB b.  Charakteristika profilu 

A % poškozených, či nevhod. dřevin 1 1 šířka ve dně 1,5 – 5 m 

B Počet vegetačních pater 1 1 drsnost svahů 0,04 - 0,06 

C Šířka vegetačního pásma 3 3 drsnost dna 0,027 

D Druhová rozmanitost dřevin 2 2 sklon dna koryta 10,21 ‰ 

E Relativní hustota porostů 3 3   

      Σ 10 10 
Tab. 2.27: Úsek č. 23 - hodnocení vegetačního doprovodu, charakteristika profilu. 

Součet získaných bodů je na levém a pravém břehu 10 => III. kategorie – (nutné 

rozsáhlé zásahy, případné celková obnova). 

 

V Tab 2.28 je uvedeno hodnocení kritérií levého a pravého břehu dílčích úseků 

s příslušnou kategorií. Hodnoceno bylo: % poškozených, či nevhodných dřevin (A), počet 

vegetačních pater (B), šířka vegetačního pásma (C), druhová rozmanitost dřevin (D)  

a Relativní hustota porostů (E). 

 

úsek 
LB 

A B C D E Σ kategorie 
úsek 
PB 

A B C D E Σ kategorie 

č.1 1 1 3 3 3 11 III č.1 1 1 3 3 3 11 III 

č.2 2 1 2 2 2 9 III č.2 2 1 2 2 2 9 III 

č.3 1 2 2 2 3 10 III č.3 1 2 3 3 3 12 III 

č.4 1 1 3 3 2 10 III č.4 1 2 3 3 3 12 III 

č.5 1 3 3 3 3 13 III č.5 1 3 3 3 3 13 III 

č.6 2 1 3 2 2 10 III č.6 1 1 3 3 3 11 III 

č.7 1 1 1 1 1 5 I č.7 1 1 1 2 2 7 II 

č.8 1 1 1 1 1 5 I č.8 1 1 2 2 2 8 II 

č.9 1 2 3 3 3 12 III č.9 1 2 3 3 3 12 III 

č.10 1 1 1 1 1 5 I č.10 1 1 3 3 3 11 III 

č.11 1 3 3 3 3 13 III č.11 1 2 3 3 3 12 III 

č.12 1 2 3 3 3 12 III č.12 1 2 3 3 3 12 III 

č.13 1 2 3 3 3 12 III č.13 1 2 3 3 3 12 III 

č.14 1 1 1 1 1 5 I č.14 1 1 3 2 3 10 III 

č.15 1 1 1 1 1 5 I č.15 2 1 3 2 3 11 III 

č.16 1 1 1 1 1 5 I č.16 2 1 3 2 3 11 III 

č.17 1 1 1 1 1 5 I č.17 2 1 3 3 3 12 III 

č.18 1 1 1 1 1 5 I č.18 2 1 3 2 3 11 III 
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č.19 1 1 1 1 2 6 I č.19 1 2 3 3 3 12 III 

č.20 1 2 3 3 3 12 III č.20 1 2 3 3 3 12 III 

č.21 1 2 3 3 3 12 III č.21 1 2 3 3 3 12 III 

č.22 1 1 3 2 3 10 III č.22 1 1 3 2 3 10 III 

č.23 1 1 3 2 3 10 III č.23 1 1 3 2 3 10 III 

Tab. 2.28: Přehledná tabulka počtu bodů hodnotících kritérií s jejich součtem a kategorií. 

 
Na březích toku Kuřimky byla určena převážně III. kategorie – (nutné rozsáhlé zásahy, 

případné celková obnova), místy I. kategorie – (vegetační doprovod v dobrém stavu) a velmi 

zřídka II. kategorie – (v úseku jsou nutné úpravy, dosadby). 

Výše uvedené informace včetně fotodokumentace byly získány vlastí pochůzkou  

a rekognoskací terénu. Další informace byly zjištěny od místních obyvatel a městského úřadu. 

Nadmořské výšky okolí toku byly odečteny ze základní mapy České republiky 1:10 000  

a délky ze situace, která je zakreslena v základní mapě České republiky 1:10 000. 

2.4 Vlastnické vztahy 

2.4.1 Popis vlastnických vztah ů 

Celé koryto toku Kuřimky se nachází na katastrálním území: Kníničky 611905, 

Chudčice 654591, Moravské Knínice 699055, Kuřim 677655, Svinošice 760889 a Lipůvka 

684830. Řešený úsek koryta Kuřimky se nachází na katastrálním území: Kníničky 611905, 

Chudčice 654591 a Moravské Knínice 699055. 

V příloze č. 2 jsou uvedeny parcelní čísla koryta zájmového úseku a sousedící 

pozemky s korytem toku. V příloze je dále uvedeno u jednotlivých parcel: katastrální území, 

číslo LV, výměra [m2], druh pozemku, vlastnické právo a právo hospodařit s majetkem státu. 

Parcely v blízkém okolí řešeného úseku koryta toku jsou evidovány jako trvale travní 

porost, zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, vodní plocha, lesní pozemek  

a orná půda. Vlastníci parcel jsou: Česká republika, Jihomoravský kraj, obec Chudčice, obec 

Moravské Knínice, sokol Moravské Knínice nebo fyzická osoba (viz. Příloha č. 2 - Pozemky 

sousedící s korytem toku Kuřimky ).  

2.4.2 Povinnosti vlastník ů pozemk ů sousedících s koryty vodních tok ů 

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

dle § 51 Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků [9]: 

(1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni 

a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění, 
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b) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu 

povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění 

plavebních znaků apod., 

c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob, to neplatí na 

pozemcích zastavěném území a na oplocených pozemcích, 

d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku. 

(2) Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků 

zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. 

(3) Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok 

na její úhradu. 
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3 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

3.1 Program HEC-RAS, verze 4.1.0 

Pro výpočet kapacity koryta řešeného úseku toku Kuřimky v katastrálním území 

Kníničky, Chudčice a Moravské Knínice byl použit výpočtový program HEC-RAS, VERZE 

4.1.0. 

Program byl vyvinut Ministerstvem obrany USA a Hydrologie Engineering Center 

(HEC). Program HEC-RAS je volně stažitelný na  stránkách -  www.hec.usace.army.mil 

Při výpočtu program HEC-RAS vycházíme z jednorozměrného modelu, který je 

vhodný pro výpočet proudění v přirozených korytech, nebo v upravených korytech. V 1D 

modelu se užívá ustálené nerovnoměrné proudění vody v otevřených korytech. V rámci 1D 

modelu jsou samotné výpočty zjednodušeny, ale přesto jsou výsledky „dostatečné“. Pro 

získání přesnějších výsledků je nutné použít vícerozměrný model. 

Výpočtem prodění vody v otevřených korytech se stanoví rychlost, hloubka a průtok 

v průtočném profilu. Výpočtem lze zjistit: 

∼ kapacitu koryta, 

∼ vhodnost tvaru navrženého koryta, 

∼ posouzení stability dna a svahů koryta. 

 

 
Obr. 3.1: Ukázka X-Y-Z grafického výstupu programu HEC-RAS. 
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3.2 Metoda výpo čtu 

V programu HEC-RAS byl pro stanovení průtoku v jednotlivých úsecích toku použit 

1D model ustáleného nerovnoměrného proudění v otevřených korytech => metoda po 

úsecích. Metoda po úsecích se používá tehdy, když se po délce toku mění rychlost a průtočná 

plocha, ale průtok zůstává konstantní v čase. Rychlost a průtočná plocha se po délce toku 

mění vlivem proměnných sklonů dna koryta, proměnných příčných profilů a drsností. 

Při ustáleném nerovnoměrném proudění dochází ve směru pohybu vody ke ztrátám 

energie v důsledku tření o stěny vedení a vnitřního tření mezi jednotlivými proudovými 

vlákny => „ztráty třením“ a v důsledku změn průtočného průřezů => „ztráty místní“. 

3.3 Postup výpo čtu 

Koryto s proměnlivým příčným profilem se rozdělí na úseky o délkách ∆Lj. Mezi 

dvěma profily o délce ∆Lj se stanoví ztráty třením ze sklonu čáry energie a místní ztráty ze 

změn příčného profilu.  

 
Obr. 3.2: Schéma pro výpočet nerovnoměrného proudění. [10] 

 

Při výpočtu průběhu hladiny se při říčním proudění postupuje ze zadané hloubky 

v dolním profilu směrem proti proudu (okrajová podmínka se zadává do dolního profilu) a při 

bystřinném proudění postupujeme ze zadané hloubky v horním profilu směrem po proudu 

(okrajová podmínka se zadává do horního profilu). 

Výpočtové profily, ve kterých počítáme průběh hladiny (tj. hloubku vody) se vkládají 

do směrových a výškových lomů koryta. 
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Výsledná rovnice pro rozdíl hladin ∆hj na úseku j, který je ohraničen profily i a i+1 je: 

,    (1) 

  

kde α – Coriolisovo číslo [-], 

 g – tíhové zrychlení [m/s2], 

 v – průřezová rychlost [m/s], 

 ξ – součinitel místní ztráty [-], 

 ipj – průměrný sklon čáry energie [-], 

 ∆Lj – vzdálenost úseku j [m]. 

 

Průměrný sklon čáry energie: 

,        (2) 

 

kde Q – průtok [m3/s], 

 A – plocha [m2], 

 C – Chézyho rychlostní součinitel [m0.5/s], 

 R – hydraulický poloměr [m]. 

 

Hydraulický poloměr: 

,          (3) 

 

kde O – omočený obvod [m]. 

 

Chézyho rychlostní součinitel: 

,         (4) 

 

kde  n – drsnostní součinitel [-]. 

 

Obecný postup při výpočtu průběhu hladiny po délce toku: 

- délka toku se rozdělí na úseky ∆Lj tak, aby se úsek dal charakterizovat průměrným 

příčným profilem. Rozdělí se v místech náhlé geometrické změny, změny 

podélného spádu dna a průtoku, 

- určí se okrajové podmínky pro daný průtok Q, 

- pro odhadnuté ∆h j́ se vypočtou potřebné charakteristiky druhého profilu a dále 

pak průměrné charakteristiky, 
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- řeší se rovnice (1), 

- řeší se další úsek. 

3.4 Podklady 

∼ Hydrologická data 

∼ Situace M 1:10 000 

∼ Státní mapa M 1:10 000 

∼ Původní zaměření úseku 

3.5 Vstupní data 

Řešený úsek toku Kuřimky je dlouhý 6,184 km, vymezený mezi ř. km 0,077 – 6,261. 

Nadmořská výška dna na začátku řešeného úseku toku je 227,03 m n. m. a na konci 266,31 m 

n. m. Podélný sklon dna je přibližně 6,35 ‰. 

Zájmový úsek toku byl rozdělen na dílčí úseky pro lepší popis stávajícího stavu. 

Úseky jsou rozděleny dle charakteru koryta, který je v daném úseku přibližně stejný.      

V Tab. 3.1 je uveden začátek a konec dílčího úseku, jeho délka, sklon, drsnost svahů, drsnost 

dna koryta a objekty nacházející se v daném úseku. 

Při určování drsností svahů a dna koryta jsem vycházela z podrobné fotodokumentace, 

která byla pořízena vlastní prohlídkou toku Kuřimky a řešené lokality. Dále jsem vycházela 

z běžně dostupných katalogů pro určení drsnosti. Důležitým podkladem byl, katalog drsností, 

který je běžně dostupný k nahlédnutí a ke stažení na internetových stánkách. [11]   

 

č. 
ZÚ 
[ř. km] 

KÚ 
[ř. km] 

Délka 
[km] 

i [‰] ns [-] nd [-] objekty 

1 6,261 6,199 0,062 4,19 0,05 0,025  

2 6,199 6,139 0,060 3,33 0,025 0,025 ř. km 6,172 betonový most 

3 6,139 5,642 0,497 5,29 0,04-0,06 0,025 
ř. km 5,842 dřevěná lávka 

ř. km 5,642 betonový most 

4 5,642 5,478 0,164 7,62 0,030-0,06 0,03  

5 5,478 5,291 0,187 3,74 0,025 0,03 
ř. km 5,414 silniční most 

ř. km 5,342 ocelový mostek 

6 5,291 5,046 0,245 3,59 0,04-0,05 0,025 ř. km 5,046 hospodářský most 

7 5,046 4,908 0,138 8,11 0,04-0,06 0,025  

8 4,908 4,573 0,335 4,39 0,04-0,06 0,03  

9 4,573 4,481 0,092 4,24 0,04-0,05 0,025 ř. km 4,481 hospodářský most 

10 4,481 3,961 0,520 10,91 0,04-0,06 0,028  

11 3,961 3,850 0,111 8,47 0,025-0,06 0,025 ř. km 3,928 hospodářský most 
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12 3,850 3,750 0,100 -0,1 0,03-0,05 0,025 
ř. km 3,750 dřevěné 

dvoupolové stavidlo 

13 3,750 2,973 0,777 7,90 0,04-0,05 0,04  

14 2,973 2,734 0,239 6,28 0,05-0,06 0,04 
ř. km 2,969 betonový silniční 

most 

15 2,734 2,568 0,166 2,47 0,05-0,07 0,04  

16 2,568 2,431 0,137 6,57 0,04-0,06 0,025  

17 2,431 2,384 0,047 5,32 0,05-0,06 0,025  

18 2,384 2,277 0,107 2,99 0,04-0,06 0,025  

19 2,277 1,907 0,370 5,68 0,03-0,06 0,025 ř. km 1,907 betonový mostek 

20 1,907 1,271 0,636 2,94 0,03-0,05 0,025  

21 1,271 1,071 0,200 2,4 0,04-0,05 0,025 
ř. km 1,090 betonový silniční 

most 

22 1,071 0,942 0,129 6,98 0,04-0,05 0,025  

23 0,942 0,077 0,865 10,21 0,04-0,06 0,03 

ř. km 0,790 betonový mostek 

ř. km 0,764 betonový mostek 

ř. km 0,386 ocelová lávka 

Tab. 3.1: Vstupní data pro výpočet v programu HEC – RAS. 

 

V Tab. 3.2 jsou uvedeny m – denní a N – leté průtoky, které byly zjištěny od 

městského úřadu Kuřim.  N – leté průtoky jsou měřeny v profilu mostu Moravské Knínice  

a m – denní průtoky jsou měřeny v profilu pod ČOV. Jelikož se tyto profily nacházejí 

v blízkosti začátku řešeného úseku toku Kuřimky, jsou tyto hydrologická data použita pro 

výpočet kapacity koryta toku v programu HEC – RAS. 

 

Qm – m-denní průtoky [ m3/s ] QN – N-leté průtoky [ m3/s ] 

30 90 180 270 330 355 364 1 2 5 10 20 50 100 

0,192 0,092 0,051 0,028 0,0106 0,005 0,0015 4,8 7,5 11,5 15,5 20,0 26,0 32,0 

Tab. 3.2: m- denní průtoky v profilu pod ČOV a N-leté průtoky v profilu mostu Moravské 

Knínice. [6] 
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3.6 Výstupní data 

Řešený úsek je vymezený mezi ř. km 0,077 – 6,261 o délce 6,184 km se sklonem   

6,35 ‰. Úsek je charakterizován 107 příčnými profily a 15 objekty (Obr. 3.3).  

 
Obr. 3.3: Situace s vyznačenými příčnými profily. 

 

Pro výpočet kapacity koryta byl použit výpočtový program HEC-RAS. Výpočet byl 

proveden pro ustálené nerovnoměrné proudění s okrajovou podmínkou v dolním profilu => 

říční proudění. Vypočtený kapacitní průtok v jednotlivých profilech je uveden v Tab. 3.3. 

 

ř. km kapacita ř. km kapacita ř. km kapacita ř. km kapacita ř. km kapacita 

0,077 Q5 1,112 Q5 2,143 Q5 3,298 Q2 4,908 Q1 

0,112 Q2 1,146 Q5 2,206 Q5 3,394 Q5 4,979 Q1 

0,143 Q1 1,179 Q5 2,227 Q5 3,492 Q5 5,048 Q2 

0,211 Q1 1,205 Q5 2,236 Q5 3,585 Q5 5,116 Q1 

0,272 < Q1 1,232 Q5 2,277 Q2 3,674 Q5 5,196 Q5 

0,319 < Q1 1,254 Q5 2,340 Q2 3,769 Q5 5,291 Q2 

0,341 Q2 1,271 Q5 2,384 Q5 3,850 Q2 5,343 Q5 

0,385 Q2 1,342 Q5 2,431 Q5 3,926 < Q1 5,406 Q5 

0,518 Q5 1,397 Q2 2,467 Q5 3,961 Q5 5,478 Q1 

0,611 Q5 1,479 Q5 2,510 Q2 4,062 Q5 5,537 Q1 

0,691 Q5 1,557 Q2 2,512 Q1 4,117 Q5 5,582 Q1 

0,760 Q5 1,611 Q2 2,568 Q2 4,178 Q5 5,648 Q5 

0,774 Q5 1,667 Q2 2,653 Q2 4,237 Q5 5,716 Q5 
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0,792 Q2 1,719 Q2 2,734 Q1 4,299 Q5 5,788 Q5 

0,813 Q1 1,779 Q2 2,778 Q2 4,361 Q2 5,844 Q5 

0,852 Q2 1,828 Q5 2,841 Q2 4,410 Q1 5,935 Q2 

0,889 Q2 1,867 Q5 2,890 Q2 4,481 Q2 6,022 Q5 

0,942 Q1 1,904 Q5 2,922 Q2 4,573 Q1 6,139 Q5 

0,999 Q1 1,947 Q5 2,973 Q5 4,646 Q1 6,199 Q2 

1,034 Q1 1,982 Q2 3,044 Q1 4,724 < Q1 6,261 Q5 

1,071 Q5 2,025 Q2 3,124 < Q1 4,790 < Q1   

1,085 Q5 2,084 Q2 3,208 < Q1 4,856 Q1   

Tab. 3.3: Kapacita koryta. 

 

Příčných profilů je v řešeném úseku velmi mnoho, proto jsem pro představu 

vykreslení příčných profilů ve výpočtovém programu HEC-RAS zvolila příčný profil v ř. km 

4,178 (Obr. 3.4), ve kterém jsou znázorněny výšky hladin průtoků – Q30d, Q1, Q2, Q5.  

 

Obr. 3.4: Příčný profil v ř. km 4,178 – hladiny Q30d, Q1, Q2, Q5. 

 

V příloze č. 4 jsou v tabulce uvedené výsledné hodnoty, které byly zjištěny při 

výpočtu stávající kapacity koryta programem HEC – RAS pro Q5, Q2, Q1 a Q30d. V tabulce 

jsou uvedeny všechny příčné profily, které byly zadány do výpočtového programu HEC – 

RAS.  U jednotlivých profilů můžeme zjistit staničení, průtok, výšku dna koryta, levého a 

pravého břehu, polohu hladiny, kritickou hloubku, polohu čáry energie, sklon čáry energie a 

rychlost. 

Výpočtem kapacity koryta bylo zjištěno, že koryto toku Kuřimky není v některých 

profilech kapacitní ani pro Q1. Kapacita příčných profilů je v řešeném úseku velmi 

proměnlivá, což je patrné z Tab. 3.3. Revitalizační opatření budou navrhnuta na Q30d – Q1. 
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Po vlastním návrhu revitalizačních opatření byla programem HEC – RAS ověřena 

kapacita návrhového stavu revitalizačních opatření. V příloze č. 5 jsou uvedeny výsledné 

hodnoty výpočtu kapacity návrhového stavu. Výpočtem kapacity návrhového stavu nedošlo 

ke zhoršení odtokových poměrů. 
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4 REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ 

4.1 Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh revitalizace v řešeném úseku toku Kuřimky, který se 

nachází mezi ř. km 0,077 – 6,261 na katastrálním území: Kníničky, Chudčice a Moravské 

Knínice. V této části diplomové práce je uvedeno zhodnocení řešeného úseku toku Kuřimky, 

obecné zásady revitalizace, revitalizační a biotechnická opatření a navržená řešení 

v zájmovém úseku toku Kuřimky, která jsou zpracována formou studie. 

4.2 Podklady 

∼ Situace M 1:10 000 

∼ Katastrální mapa M 1:2880 

∼ Státní mapa M 1:10 000 

∼ Fotodokumentace zájmového území 

∼ Původní zaměření úseku 

4.3 Zhodnocení řešeného úseku Ku řimky 

Řešený úsek toku Kuřimky je poznamenán technickými úpravami. Koryto Kuřimky 

bylo v minulosti upraveno a napřímeno z důvodu zemědělských pozemkových úprav což 

mělo za následek: 

- zkrácení trasy toku, 

- zhoršení podmínek pro život, 

- pokles bohatosti potravních zdrojů, 

- přerušení biologické kontinuity toků, 

- výrazný pokles samočisticí schopnosti vodních toků, 

- zrychlení odtoku vod. 

Z kapacitního hlediska by bylo vhodné úsek mezi ř. km 5,582 – 5,478 protékající 

intravilánem obce Moravské Knínice a úsek mezi ř. km 0,999 – 0,792 protékající intravilánem 

obce Chudčice  zkapacitnit, aby nedocházelo k poškození zástavby. V některých místech 

dojde při vyšších vodních stavech k rozlivu na okolní pozemky (zahrady, travní, zemědělské, 

lesní a ostatní plochy). Z toho vyplývá, že případný rozliv toku není nijak vážný pro okolí 

toku. 

Z ekologického a biologického hlediska tok neplní svoji funkci. Příčný profil koryta 

má různorodé dno a břehy, ale v podélném směru nedochází ke střídání úseků s pomaleji  

a rychleji proudící vodou.  

V povodí je třeba zamezit nebo alespoň omezit přísun látek do toku, zejména 

z vypouštěných odpadních vod, ze zemědělských pozemků, z objektů zemědělské  
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a průmyslové výroby. Vlivem přísunu látek dochází k porušení biologické rovnováhy  

a samočistící schopnosti. V současné době je kvalita vody v toku velmi špatná z důvodu 

vypouštění odpadních vod do toku, které vypouští obce: Moravské Knínice a Chudčice. 

Dokud si zmíněné obce nevybudují kanalizační síť s odvodem odpadních vod do čistírny 

odpadních vod, nedojde ani po revitalizaci toku ke zlepšení kvality vody. 

Revitalizaci je důležité provádět s ohledem na rybí obsádku a další živočichy žijící 

v toku nebo v jeho blízkém okolí. Revitalizace je určitý specifický druh úpravy toku, při které 

dojde ke zlepšení ekologického a biologického stavu toku Kuřimky. 

Řešený úsek toku protékající k.ú. Moravské Knínice, Chudčice a Kníničky je vhodný 
k revitalizaci . Pro uskutečnění této revitalizace by se museli zajistit finanční a materiální 

prostředky. Koncepce revitalizace by byla finančně závislá na fondech a programech EU, 

MŽP, AOPK. 

4.4 Revitalizace a teoretické varianty řešení 

4.4.1 Obecné zásady revitalizace 

Revitalizace je obnova v minulosti nevhodně upraveného (tj. opevněného, 

zatrubněného a napřímeného) vodního toku k původnímu, přírodně blízkému stavu. 

Revitalizace má umožnit vzájemné propojení nebo napojení upravených  

a neupravených úseků do ÚSES s možností oboustranné migrace ve vodním toku. 

Revitalizace koryta vodního toku by měla v co největší míře splňovat požadavky přirozeného 

biotopu. V intravilánech je obecnou prioritou protipovodňová ochrana, tudíž revitalizační 

opatření se realizují tak, aby nebyla výrazně narušena protipovodňová ochrana. 

Členitost koryta je nejvýznamnějším faktorem přirozeného vodního biotopu, který 

zaručuje životní podmínky pro vodní faunu. V toku by měly být vytvořeny podmínky pro 

jeho samočisticí schopnost. 

Dle požadované ochrany příbřežních pozemků se stanovuje návrhový průtok koryta. 

Podle TNV 752102 Úpravy toků se volí návrhové průtoky pro louky, lesy a pastviny Q30d až 

Q1,a pro ornou půdu Q5, pro chmelnice Q10, menší sídliště Q20 až Q50, větší sídliště a výrobní 

objekty Q50 až Q100, pro účelové komunikace Q10 až Q50. Ochranu území je možné řešit 

zvětšením kapacity koryta např. ohrázováním koryta, jednostrannou zahloubenou bermou, 

výstavbou poldru (ochranné nádrže), jednostranné nebo oboustranné snížení sklonu svahu. Při 

revitalizaci může dojít ke snížení stupně ochrany území oproti původnímu stavu, jestliže 

okolní pozemky mohou být využity k vybřežení velkých vod.  

Změna trasy upravovaného vodního toku se, navrhuje pokavaď je to možné. Dle 

možností by měli být vytvořeny podmínky pro samovolné utváření a formování trasy podle 

přírodních podmínek. Při změně trasy je nezbytné zohlednit požadavky odvodňovacích 

soustav podél toku a zaústění drénů, kanálů, kanalizace, kromě toho se zohledňují odběry 

z toku, hladiny podzemní vody a vodní režim pozemků podél toku. 
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Návrh podélného profilu má odpovídat požadavkům na vodní biotop koryta. Dále 

musí být řešeny ve vzájemné souvislosti a s ohledem na ekologické a účelové funkce toku 

stabilita, členitost, drsnost, opevnění, podélný sklon, tvar a hloubka koryta. 

Koryto nemá být prizmatické, v obloucích má mít nesymetrický tvar odpovídající 

přirozenému vývoji koryta s maximální hloubkou a strmějším svahem u konkávního břehu. 

Symetrický tvar koryta je charakteristický pro úseky mezi protisměrnými oblouky. U přímé 

trasy se docílí nepravidelnosti tvaru koryta jeho rozčleněním, návrhem vlnovité kynety ve dně 

nebo proměnným tvarem v podélném směru. 

Opevnění koryta se navrhuje pro návrhový průtok a do řešení se zahrnují i účinky 

zimního režimu. Opevnění by mělo odpovídat charakteru toku, hydrobiologickým 

požadavkům, stabilitě a odolnosti stanovené výpočtem a kolísání hladiny v toku. Bereme 

ohled na rozdílné namáhání a odolnost jednotlivých částí příčného řezu. 

 Travní porosty mají ochranou funkci jako protierozní pásy omezující smyvy do 

vodního toku a dále slouží jako přirozené opevnění koryta toku. Podél vodního toku je šířka 

ochranného travního pásu závislá na velikosti povodí. Ve vyvinutých nivách je šířka travního 

porostu 5 – 20 m, a u nevyvinutých niv se šířka travního porostu vypočte podle erozního 

opatření avšak, minimální šířka je 20 m. Výsev travin se provádí v jarním období až do srpna 

v klimaticky vhodných podmínkách. Později zaseté porosty špatně vzcházejí. 

Skladba dřevinných porostů se navrhuje podle funkce, kterou mají plnit. Dřevinné 

porosty se zakládají jako jednostranné nebo oboustranné, jednořadé, víceřadé nebo plošné. 

Aby vegetační doprovod plnil funkci biokoridoru či biocentra, zakládají se v pásu o šířce 

nejméně 20 m. Doprovodný porost má mít nepravidelné půdorysné uspořádání, má být 

výškově členěn do dřevinných a bylinných pater, stromové patro nemá být po délce kulisovitě 

souvislé a má plynule přecházet do keřového patra. Do nižších pater se umisťují dřeviny 

snášející zastínění. Druhová skladba dřevinných porostů se volí podle vegetačního stupně  

a podle toho, zda se jedná o porost břehový nebo doprovodný. 

4.4.2 Revitaliza ční opat ření 

Upravené (tj. opevněné, zatrubněné a napřímené) vodní toky mají za následek rychlý 

odtok vody z povodí. Nevhodně upravené vodní toky najdeme především v zemědělsky 

obhospodařované krajině, kde v minulosti toky plnili meliorační funkci. V dnešní době, kdy 

se převážná část zemědělské půdy zatravňuje, se řeší návrhy úpravy vodního toku v souladu 

s požadavky krajiny. 

Cílem revitalizace je snaha o uvedení vodního toku do takového stavu, aby mohly 

probíhat přirozené geomorfologické procesy bez dalších umělých zásahů. Podstatná je obnova 

přirozeného vodního režimu a retenční schopnosti krajiny, vyrovnání vláhové bilance krajiny, 

obnova přirozených retenčních prvků v krajině s důrazem na údolní nivy. Principem 

revitalizace v extravilánu je vymezení dostatečně širokého koridoru, ve kterém mohou 

probíhat přirozené korytotvorné procesy v závislosti na geomorfologických podmínkách. Tím 
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se obnoví přirozená délka a trasa toku, podélný i příčný profil, nezbytná je i obnova 

břehových porostů. Na území vhodných pro rozliv může dojít k vybřežení toku i při nižších 

průtocích. 

Cílem revitalizace kapacitního koryta v intravilánech nebo jinak chráněných územích 

je zajistit základní ekologickou hodnotu. Úprava příčného profilu se zaměřuje na zvýraznění 

estetické a hygienické funkce vodního toku. 

 

Revitalizační opatření lze členit na následující opatření: 

4.4.2.1 Obnova původního koryta 

U dříve nevhodně upravených (tj. napřímených) toků, u nichž se nachází zbytky 

původního přirozeného koryta (tj. slepá ramena, zanesené příkopy), se při revitalizaci snažíme 

o obnovu zbytků původního toku a jeho doprovodných porostů. Nezbytné je vymezit 

dostatečně široký koridor pro přirozené vinutí toku, doprovodnou vegetaci a na vhodných 

území počítat s rozlivem toku i při malých průtocích. Nezbytné je vyřešení majetkoprávních 

vztahů v okolí toku pro vymezení šířky koridoru. Podkladem pro úpravu jsou staré historické 

mapy a katastrální mapy. Provedená úprava by měla v největší míře splňovat požadavky, 

které jsou v souladu s krajinou.  

4.4.2.2 Odstranění ohrázování, odsunutí hrází 

Nížinné úseky toků jsou z důvodu zajištění kapacity ohrázovány v bezprostřední 

blízkosti koryta, což zcela znemožní rozliv vody do říční nivy. Takto provedené ohrázování 

koryta silně ovlivňuje vodní režim v nivě, omezuje funkční vazby a vytváří podélnou 

migrační bariéru, která znemožňuje přístup ryb na lokality vhodné pro rozmnožování a úkryt 

(ramena, litorální zóny při rozlivech). Ohrázování v bezprostřední blízkosti koryta se provádí 

v intravilánu, kde není prostor pro odsazené hráze. V extravilánu je vhodným řešením při 

úpravě toku odsunutí hrází a zajištění požadované kapacity koryta pokud to umožňují 

majetkoprávní vztahy. 

4.4.2.3 Revitalizace odstavených ramen 

Odstavená a slepá ramena jsou zanášena sedimenty přinášenými vodou a splachy  

z okolí, což vede k jejich zániku. Je znemožněn korytotvorný proces, což zabraňuje 

samovolnému vzniku nových meandrů a ramen. Odstavená ramena se dají v rámci 

revitalizace využít pro návrh nové trasy a pro obnovu meandrování. Některá ramena je 

vhodné zanechat jako neprůtočná (tj. odstavená či zaslepená). Dále se zachovávají jako tůňky 

pro jejich retenční schopnost v krajině. Odstavená ramena se občas proplachují, čímž se 

zamezí jejich zazemňování. 
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4.4.2.4 Obnova lužních porostů 

Součástí každé revitalizace v souladu s krajinou je obnova funkční a prostorové vazby  

mezi vodním tokem a nivou. V současné době dochází k omezení zemědělského využití půd  

v blízkosti řek, čímž se zvyšuje podíl luk a lužních lesů v nivě. Obnova lužních porostů 

nebude mít žádný význam, pokud nebudou obnoveny funkční a prostorové vazby mezi 

vodním tokem a nivou. Nedílnou součástí toho opatření je vyřešení majetkoprávních vztahů 

k těmto rozsáhlým plochám a k jejich způsobu využití. 

4.4.2.5 Revitalizace technického stavu koryt 

V minulosti upravené (tj. opevněné, zatrubněné a napřímené) vodní toky urychlují 

odtok vody z krajiny a tím zabraňují infiltraci. Takto upravená koryta kladou při revitalizaci 

velké nároky na pozemky, z důvodu zajištění všech požadavků, které jsou kladeny na úpravu 

vodního toku v souladu s krajinou. V mnoha případech stačí v korytě toku vytvořit vhodné 

prostorové a hydrotechnické podmínky pro zahájení samovolné revitalizace a korytotvorných 

procesů. Toto řešení se nejčastěji dělá u toků, u kterých nejde měnit trasa z majetkových či 

jiných důvodů. 

4.4.2.6 Návrh nového koryta 

Nové koryto se buduje v případech, kdy nelze využít původní koryto, ale je prostor 

k vybudování nového koryta. Vedení trasy je hodné přizpůsobit průběhu údolnice, vytvořit 

vhodné podmínky pro meandrování koryta, což prodlouží trasu a umožní přirozené podélné  

i příčné členění koryta. Důležitým faktorem při návrhu nového koryta je komunikace 

podzemní vody s tokem. Návrh doprovodných a břehových porostů se volí podle porostů, 

které se v dané lokalitě přirozeně vyskytují. Kapacita koryta se navrhuje tak, aby tam kde, je 

to možné, docházelo k rozlivům i při nižších průtocích. 

4.4.3 Biotechnická opat ření při revitalizaci koryt 

4.4.3.1 Břeh vytvořený z kamenů a balvanů 

Cílem tohoto opevnění je zpevnění břehu a stabilizace příčného profilu koryta, dále 

vytvoření břehových úkrytů pro živočichy (např.: raky, úhoře, mníky), kteří nacházejí úkryt 

v dutinách vzniklých mezi kameny uloženými pod vodou. Vyčnívající kameny nad vodou 

vytvářejí bezpečný úkryt pro suchozemské živočichy (obojživelníky, plazy aj.). 

4.4.3.2 Převislý břeh 

Lze jej stavět v úsecích hlubokých min. 0,5 m s doporučenou délkou převisu 5 – 10 m. 

Převislý břeh slouží jako břehový úkryt pro ryby. Tento prostor úkrytu by měl být hluboký 

min. 0,5 m a vysoký min. 0,3 m. Je vhodné jej stavět na nárazové straně a u přímého toku je 

potřeba proud vody usměrnit do konstrukce pomocí příčných výhonů. Vhodným materiálem 
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pro výstavbu konstrukce jsou dřevěné kůly a desky, které mají omezenou životnost. Pro delší 

životnost konstrukce lze použít betonové kůly a překlady. 

4.4.3.3 Osamělé balvany 

Rozčleňují vodní prostředí a mohou sloužit jako úkryt pro ryby. Velikost kamenů by 

měla být v relaci s velikostí toku, přičemž je vhodné použít kameny o větším objemu (0,5 – 

1,0 m3). Balvany je vhodné od sebe rozmístit ve vzdálenosti 5 - 10 m, nesmí narušovat 

odtokové poměry a usměrňovat proud do břehu. Měli by být přibližně jednou třetinou svého 

objemu pod úrovní dna. Toto opatření je vhodné použit u větších toků a nelze jej použít na 

toku s nestabilizovaným dnem. 

4.4.3.4 Zdrsněné dno 

Rozumíme tím nepravidelné rozmístění kamenů a balvanů v korytě toku. Účelem je 

rozčlenění toku a zpomalení průměrné rychlosti, zvýšení provzdušnění, zlepšení okysličovaní 

a zvýšení samočisticí schopnosti toku. Zdrsněné dno je vhodné provést na úseku dlouhém 10 

– 20 m s velikostí kamene přibližně 0,5 m, přičemž by kameny měli vyčnívat 0,1 – 0,3 m nad 

úrovní dna. Toto opatření nelze použít na štěrkonosných tocích a na tocích s nestabilizovaným 

dnem. 

4.4.3.5 Umělá peřej 

Představuje zdrsněné dno na toku o délce 8 až 10m (u mešních toků může být i kratší). 

Zvyšuje členitost a samočisticí schopnost toku a do jisté míry nadržuje vodu. Vytváří se zde 

velké množství úkrytů pro živočichy. Skládá se z kamenů a balvanů položených těšně vedle 

sebe. 

4.4.3.6 Boční výhon 

Slouží k zvýšení členitosti břehové části, což má význam u větších toků, které 

protékají úzkým údolím se sníženou možností meandrování. Výhony usměrňují proud na 

břeh, který je zapotřebí narušit, aby mohlo dojít k samovolným korytotvorným procesům. Za 

nejstabilnější považujeme boční výhony z kamenů. Vhodné je, aby výhony zasahovaly do 1/3 

až 1/2 šířky koryta toku a jejich výška by měla být 0,2 – 0,3m nad úrovní hladiny střední 

vody. 

4.4.3.7 Neúplná hrázka 

Příčná stavba postavená na necelém profilu. Podobá se výhonu. Částečně nadržuje 

vodu, vzniká zde pomalejší laminární proudění a na konci hrázky vzniká intenzivnější 

turbulentní proudění. Dochází k okysličování toku. Neúplné hrázky umístěné šikmo či 

podélně mají obdobný účinek jako osamělé balvany. Provádí se z kamenů a balvanů nebo 

z dřevěných výřezů. Horní část hrázky by měla vyčnívat nad úrovní hladiny střední vody. 
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4.4.3.8 Příčná hrázka úplná nebo práh 

Slouží ke zvýšení vodní hladiny pro zajištění stabilnějšího průtoku a zvýšení členitosti 

toku. Vzniká krátká peřej zajišťující okysličování vody. Provádí se z kamenů a balvanů nebo 

z dřevěných výřezů. Hrázka může být provedena jako bezespádový práh ve dně, který 

přispívá ke stabilizaci koryta tam, kde ho požadujeme. Prahy jsou příčné objekty umístěné 

v úrovni dna nebo se skokem (max. 30 cm) v niveletě dna. 

4.4.3.9 Terénní úpravy břehů 

Používají se u napřímených vodních toků nebo melioračních kanálu 

s lichoběžníkovým příčným profilem. Úprava se provádí střídavě na levém a pravém břehu, 

což napomáhá k urychlení dynamických korytotvorných procesů s trvalou infiltrací vody do 

podzemí. Vyhloubí se zátoka v břehu a materiál se uloží na protější břeh. 

4.4.3.10 Odsazené hrázky podél koryta 

V případě, že revitalizační úpravy toku mají za následek větší ohrožení přilehlé oblasti 

povodňovými vodami je vhodné kolem koryta vést nízké odsazené hrázy (valy), které zabrání 

zaplavení okolního území. Svahy ochranné hráze (valu) by měly mít co nejmenší sklon, aby 

mohli být vhodně začleněny do krajiny. 

4.4.3.11 Tůňky v korytě 

Toto opatření navazuje na požadavek proměnlivého podélného sklonu se střídáním 

rychlých proudících úseků a tišin. V době minimálních průtoků plní funkci jako refugium pro 

přežití vodních živočichů. Tůňky se zřizují v místech, kde se předpokládá vysoká vymílací 

činnost vody. 

4.4.3.12 Likvidace nebo úprava opevnění koryt 

Provádí se u opevněných koryt, u kterých chceme nastartovat korytotvorné procesy. 

Opevnění se likviduje buď na celém toku, nebo jen místy. Podle okolností je možné využít 

materiál z opevnění koryta na výstavbu různých objektů. 

4.4.3.13 Migrační bariéry na tocích 

Pro rybí obsádku a další druhy živočichů je důležitá migrační prostupnost toku. 

Migrační neprůchodnost má negativní dopady na diverzitu toku. Proto je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost konstrukcím, které brání v migraci. Tyto konstrukce je nutné nahradit 

vhodnějším opatřením. 

4.4.3.14 Břehové porosty 

Břehové a doprovodné porosty jsou vyhodnocovány jak z hlediska hustoty tak, 

z hlediska vhodnosti druhového složení. Závady nacházíme spíše u upravených toků, a to 
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z hlediska hustoty nebo zcela chybějících břehových porostů. Zcela souvislé břehové porosty 

nejsou požadovány.  

4.5 Vlastní řešení 

4.5.1 Návrh revitalizace 

 

V tabulce 4.1 je uveden souhrnný přehled dílčích úseků, v kterých bude provedena 

revitalizace s navrženým revitalizačním opatřením.  

 

V Tab. 4.1 jsou uvedeny dílčí úseky s jejich délkou a revitalizačním opatřením.  

č. 
ZÚ 
[ř. km] 

KÚ 
[ř. km] 

Délka 
[km] 

Revitalizace Revitalizační opatření 

1 6,261 6,199 0,062 Ano Břehový porost 

2 6,199 6,139 0,060 Ne  

3 6,139 5,642 0,497 Ano 
Břehový porost, vrbový plůtek, dřevěné 

prahy 

4 5,642 5,478 0,164 Ne   

5 5,478 5,291 0,187 Ne  

6 5,291 5,046 0,245 Ano Břehový porost, vrbový plůtek 

7 5,046 4,908 0,138 Ano 
Dřevěné prahy, kamenný zához, 

doprovodný  porost 

8 4,908 4,573 0,335 Ano Doprovodný porost, dřevěný práh 

9 4,573 4,481 0,092 Ano Tůňka, doprovodný porost 

10 4,481 3,961 0,520 Ano 

Sedimentační nádrž, kamenný stupeň 

s kameny na štět, dřevěný práh, 

doprovodný porost 

11 3,961 3,850 0,111 Ano Gabiony, břehový porost 

12 3,850 3,750 0,100 Ne  

13 3,750 2,973 0,777 Ano 
kamenné stupně s kameny na štět, 

břehový porost 

14 2,973 2,734 0,239 Ano Dřevěný práh 

15 2,734 2,568 0,166 Ne  

16 2,568 2,431 0,137 Ano Dřevěný práh 

17 2,431 2,384 0,047 Ne  

18 2,384 2,277 0,107 Ne  

19 2,277 1,907 0,370 Ano Vrbové plůtky 

20 1,907 1,271 0,636 Ne  
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21 1,271 1,071 0,200 Ne  

22 1,071 0,942 0,129 Ne  

23 0,942 0,077 0,865 Ano 
kamenné stupně s kameny na štět, 

dřevěný stupeň, břehový porost 

Tab. 4.1: Přehledná tabulka revitalizačních opatření. 

4.5.2 Revitaliza ční opat ření dílčích úsek ů 

Revitalizační opatření vychází z popisu jednotlivých úseků uvedených v kapitole 2.3.2 

a jsou navrhnuta s ohledem na okolní pozemky a jejich proveditelnost. Revitalizace je 

navržena na pozemcích, které jsou ve vlastnictví ČR, obce Moravské Knínice a Chudčice,  

a na pozemcích u kterých nemusí dojít k jejich odkupu. Podkladem pro revitalizační návrh 

byla studie záplavového území, která byla využita pro vlastní výpočet stávající kapacity. Poté 

byly navrženy revitalizační opatření a bylo provedeno opětovné posouzení kapacity 

navrženého stavu.  

Obec Moravské Knínice a Chudčice vypouštějí odpadní vody do toku, tudíž kvalita 

vody v toku je špatná. Navržená revitalizační opatření mají napomoci ke zlepšení kvality 

vody v toku, přičemž se předpokládá, že obce si vybudují kanalizační síť s odvodem 

odpadních vod do ČOV. 

Zhodnocení stavu vegetačního doprovodu bylo provedeno pro všechny úseky dle 

použité metodiky uvedené v Tab. 2. 4. Po zhodnocení úseků je převážná část úseků zařazena 

do třetí kategorie-nutné rozsáhlé zásahy, případně celková obnova. Výsadba břehového 

porostu je provedena s ohledem na vlastnická práva v okolí toku. 

Při výsadbě je nutné zohlednit pozemky ležící v blízkosti koryta toku (např. 

zemědělsky obhospodařované plochy). Výsadba pak může být ovlivněna splachy hnojiv a 

postřiky unášenými větrem, proto je nutné na okrajích výsadeb vysázet odolné dřeviny. 

Výsadba se musí ochránit oplocením před okusem zvěří. 

Břehový porost má ochranou funkci jako protierozní pásy omezující smyvy do 

vodního toku a dále slouží jako přirozené opevnění koryta toku. Navržený břehový  

a doprovodný porost se bude skládat z keřového a stromového porostu. Stromový porost: vrba 

jíva, buk lesní, olše lepkavá, borovice blatka, habr obecný, smrk ztepilý. Keřový porost: 

krušina olšová, svída dřín, vrba poříční, brsen bradavičnatý. 

V některých úsecích bude navrženo osetí travní směsí – Lipnice luční, Jílek vytrvalý, 

Kostřava červená a Psineček tenký. 

4.5.3 Návrh revitaliza čních opat ření 

V řešeném úseku toku je navrženo několik revitalizačních stavebních objektů, jako je 

kamenný stupeň ve dně a dřevěný práh, které slouží ke stabilizaci podélného sklonu dna, a 

vrbové plůtky které slouží ke stabilizaci paty svahu. 
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4.5.3.1 SO1- Kamenný stupeň s kameny na štět 

Jedná se o spádový stupeň se stabilizačním prahem umístěným v úrovni dna horního a 

dolního profilu kamenného spádového stupně, které slouží pro snížení podélného sklonu dna. 

Prahy jsou tvořeny dvěma až třemi kulatinami o průměru 0,2 – 0,3 m umístěnými nad sebou 

pod úrovní dna. V případě malé výšky spádového stupně bude práh tvořen dvěma kulatinami 

umístěnými pod úrovní dna. Kulatina o délce 2,0 – 3,5 m je uložena napříč korytem a do 

svahů je zatažena 0,3 – 0,5 m, což se odvíjí od místních podmínek. Pod kulatinou jsou 

zaraženy piloty o průměru 0,15 – 0,25 m a délce 1,8 – 2,5 m, které stabilizují kulatinu.  

Mezi stabilizačním prahem umístěným v horní a dolní úrovni dna je vytvořená 

šikmina se sklonem 1:1, která překonává potřebnou výšku spádového stupně. Lomový kámen 

frakce 0,6 – 0,8 m je uložen v šikmině se sklonem 1:1 a v březích koryta na podsypových 

vrstvách kameniva. 

Před stupněm je kamenný zához hloubky 0,4m s frakcí 0,2 – 0,3 m a břehy jsou 

opevněny balvany frakce 0,6 – 1,0 m (500 – 800 kg). Za stupněm je navržen kamenný zához 

hloubky 0,6 – 0,8 s frakcí 0,3 – 0,4 m a břehy jsou zde opevněny balvany frakce 0,6 – 1,0 m 

(500 – 800 kg). Rozteč mezi piloty je 0,5 -1,0 m. 

Rozdíl výšky horního a dolního dna kamenného stupně se pohybuje od 0,35 do 0,9 m 

dle navrženého sklonu v úseku pod spádovým stupněm. V úseku pod spádovým stupněm 

musí dojít k odtěžení zeminy tak, aby byl vytvořen navržený podélný sklon v daném úseku. 

Kamenný stupeň s kameny na štět je uveden ve vzorovém příčném řezu v příloze č.27. 

4.5.3.2 SO2-Dřevěný práh 

Dřevěný práh jde napříč korytem od jednoho břehu k druhému a je uložen 

v břehových kapsách. Práh je tvořen z kulatiny o průměru 0,2 – 0,3 m a délce 2 – 3,5 m, která 

je umístěna na dně koryta toku a do svahu je zatažena 0,3 – 0,5 m, což se odvíjí od místních 

podmínek. Koruna prahu je umístěna nad úrovní dna koryta dle průměru kulatiny. Pod 

kulatinou jsou zaraženy piloty o průměru 0,15 – 0,25 m a délce 1,2 – 1,5 m, které stabilizují 

kulatinu. Rozteč mezi piloty je 0,5 – 1,0 m. 

Nad prahem je navržen kamenný zához frakce 0,2 – 0,3 m s poštěrkováním o délce 0,5 

m. Pod prahem je navržen kamenný zához frakce 0,3 – 0,4 m s poštěrkováním o hloubce 0,6 – 

0,8 m a délce 1,0 – 1,5 m. 

Dřevěný práh je uveden ve vzorovém příčném řezu v příloze č.28. 

4.5.3.3 SO3-Vrbový plůtek 

Živý vrbový plůtek je tvořen kolíky z neoloupaného dřeva a se šikmo seřezaným 

koncem o průměru 8 – 10 cm, délce 1,5 – 2,2 m a vrbovými pruty o průměru cca 2,5 cm. Do 

děr po 20 – 50 cm se zarazí kolíky tak, aby byly ze 2/3 své délky v zemi. V revitalizovaných 

úsecích je výška vrbového plůtku ode dna koryta 0,5 – 0,6 m => zaražení kolíků 1 –1,2 m do 

zeminy.  
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Vrbové pruty se zastrčí hrubším koncem do země mezi kolíky, ohnou se a pevně 

zapletou mezi kolíky a lehce dorazí palicí. Po dokončení pletiva se kolíky dorazí a odřežou 5 

cm nad okrajem pletiva. Používají se vyzrálé pruty z období vegetačního klidu (bez mrazu). 

Vrbové plůtky jsou uvedeny v příloze č. 21,22 a 26. 

4.5.4 Detailní popis revitalizovaných úsek ů 

4.5.4.1 Popis úseku č. 1 (ř. km 6,261 – 6,199) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Navrhuji výsadbu břehových porostů (Příloha č. 8), která bude provedena vzhledem 

k vlastnickému právu pouze na okraji pravého břehu koryta toku tak, aby břehový porost 

nezmenšoval průtočný profil. Kuřimka zde sousedí s komunikací (p.č. 4239), která je 

vlastnictví obce Moravské Knínice, tudíž dosadba břehových porostů je proveditelná. Při 

rozsáhlejší výsadbě by muselo dojít k odkupu sousedících pozemků, což by mohlo vést 

k právním komplikacím. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 4239 Moravské 

Knínice 

1008 Ostatní plocha 

LB 1137 2445 Orná půda 

K 669/1 
Moravské 

Knínice 
18626 

Vodní plocha 

(Česká republika) 

4.5.4.2 Popis úseku č. 3 (ř. km 6,139 – 5,642) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Navrhuji výsadbu břehových porostů (Příloha č. 9), která bude provedena vzhledem 

k vlastnickému právu na levém břehu na p.č. 1158, která je ve vlastnictví obce Moravské 

Knínice. Na okraji pravého břehu je navržena částečná výsadba břehového porostu tak, aby 

břehový porost nezmenšoval průtočný profil. Kuřimka na pravém břehu sousedí s komunikací 

(p.č. 238/1), která je vlastnictví obce Moravské Knínice, tudíž výsadba břehových porostů je 

proveditelná. Při rozsáhlejší výsadbě by muselo dojít k odkupu sousedících pozemků, což by 

mohlo vést k právním komplikacím. 

V úseku dochází k samovolnému rozvolnění toku. Na pravém břehu je patrná nátrž ve 

svahu, v ř. km 5,935 – 5,642, z tohoto důvodu navrhuji stabilizaci paty svahu pomocí živého 

vrbového plůtku výšky 0,6 m nad dnem koryta (SO3 viz. příloha č. 21), aby nedocházelo 
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k vymílání pravého břehu. Levý břeh nebude stabilizován proto, aby bylo umožněno 

samovolné rozvolňování toku. 

Jako další revitalizační opatření jsou zde navrženy dva dřevěné prahy (SO2) v říčním 

kilometru 5,935 a 6,022 z kulatiny o průměru 0,3 m.  

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 1153 

Moravské 

Knínice 

852 Orná půda 

PB 1154 342 Orná půda 

PB 1155 381 Orná půda 

PB 1156 39 Orná půda 

PB 238/1 2317 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 1131 

Moravské 

Knínice 

2965 Orná půda 

LB 1130 1672 Orná půda 

LB 1129 3528 Orná půda 

LB 1128 4099 Orná půda 

LB 1127 6257 Orná půda 

LB 1126 4315 Orná půda 

LB 1157 443 Ostatní plocha 

LB 1158 
1139 

Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

K 669/1 
Moravské 

Knínice 
18626 

Vodní plocha 

(Česká republika) 

 

4.5.4.3 Popis úseku č. 6 (ř. km 5,291 – 5,046) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Navrhuji výsadbu břehových porostů (Příloha č. 10), která bude provedena vzhledem 

k vlastnickému právu na okraji pravého břehu tak, aby břehový porost nezmenšoval průtočný 

profil. Při rozsáhlejší výsadbě by muselo dojít k odkupu sousedících pozemků, což by mohlo 

vést k právním komplikacím. 

Na levém břehu se nacházejí výběhy koní (p.č. 31), které sahají svou rozlohou až ke 

korytu toku. Levý břeh je zpevněn vrbovým plůtkem (SO3) umístěným v patě svahu, který je 

v současné době značně poškozený. Navrhuji obnovu vrbového plůtku výšky 0,5 m nad dnem 
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koryta (Příloha č. 22) po celé délce parcely č. 31 (dl. 218 m), aby nedocházelo k vymílání 

levého břehu. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 101 

Moravské 

Knínice 

833 Zahrada 

PB 99/2 826 Zahrada 

PB 99/1 441 Zahrada 

PB 96 405 Zahrada 

PB 94 407 Zahrada 

PB 92/1 470 Orná půda 

PB 91 966 Zahrada 

PB 89 685 Orná půda 

PB 88 805 Zahrada 

PB 86/1 465 Zahrada 

PB 86/3 320 Zahrada 

PB 85 616 Orná půda 

PB 83 639 Zahrada 

PB 81/1 463 Zahrada 

PB 80 182 Ostatní plocha 

PB 78 860 Zahrada 

PB 76/1 785 Zahrada 

PB 75 1751 Zahrada 

PB 73/2 142 Ostatní plocha 

LB 31 
Moravské 

Knínice 

11995 Trvalý travní porost 

LB 32 430 Trvalí travní porost 

LB 33 976 Ostatní plocha 

K 669/1 
Moravské 

Knínice 
18626 

Vodní plocha 

(Česká republika) 

 

4.5.4.4 Popis úseku č. 7 (ř. km 5,046 – 4,908) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém břehu 

určena I. kategorie (vegetační doprovod v dobrém stavu) a na pravém břehu byla určena II. 

kategorie (v úseku jsou nutné úpravy, dosadby). 

 V korytě toku jsou navrženy dva dřevěné prahy z kulatiny (SO2 viz. příloha č. 

11) v ř. km 4,979 o průměru 0,3 m a v ř. km 4,908 o průměru 0,2 m. Na pravém břehu koryta 



 

- 84 - 

 

toku se mezi ř. km 5,046-4,956 nachází nátrž. Jelikož sousedící pozemek s korytem toku je ve 

vlastnictví fyzické osoby navrhuji zde stabilizaci svahu kamenným záhozem o průměru 

balvanů 0,6 – 1,0 m (příloha č. 23). Dále pak navrhuji na parcele číslo 685 a 1027, které jsou 

ve vlastnictví obce Moravské Knínice, výsadbu doprovodného porostu. Na levém břehu není 

nutné navrhnout revitalizační opatření. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 73/1 

Moravské 

Knínice 

2043 Orná půda 

PB 1030 765 Orná půda 

PB 69/1 888 Zahrada 

PB 685 1876 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

PB 1027 1213 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 32 

Moravské 

Knínice 

430 Trvalí travní porost 

LB 33 976 Ostatní plocha 

LB 695/1 212722 
Lesní pozemek 

(obec Moravské Knínice) 

K 669/1 Moravské 

Knínice 

18626 
Vodní plocha 

(Česká republika) 

K 1031 99 Roučovi 

 

4.5.4.5 Popis úseku č. 8 (ř. km 4,908 – 4,573) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém břehu 

určena I. kategorie (vegetační doprovod v dobrém stavu) a na pravém břehu byla určena II. 

kategorie (v úseku jsou nutné úpravy, dosadby). 

V ř. km 4,724 je navržen dřevěný práh (SO2) z kulatiny o průměru 0,2 m. Na parcele 

číslo 1027 a 686, které jsou ve vlastnictví Obce Moravské Knínice je navržena výsadba 

doprovodného porostu (viz. příloha č.11).  
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Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra [m2] 
Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 685 

Moravské 

Knínice 

1876 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

PB 686 3848 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

PB 1027 1213 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 695/1 
Moravské 

Knínice 
212722 

Lesní pozemek 

(obec Moravské Knínice) 

K 669/1 Moravské 

Knínice 

18626 
Vodní plocha 

(Česká republika) 

K 1031 99 Roučovi 

 

4.5.4.6 Popis úseku č. 9 (ř. km 4,573 – 4,481) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Na pravém břehu se nachází parcela číslo 686, která je vhodná pro revitalizaci, proto 

je zde navržena výsadba doprovodného vegetačního porostu. Na levém břehu sousedí 

s korytem toku parcela číslo 687 na které je navržena tůň (viz. příloha č. 11). 

 Vybudováním tůňky se zvýší retenční schopnost v krajině. V rámci této tůňky bude 

provedeno odhumusování a odtěžení zeminy. Tůňka bude vysvahována na pravém břehu ve 

sklonu 1:1 a na levém břehu 1:4. Následné ohumusování a osetí travní směsí bude provedeno 

podle příčného profilu (viz. příloha č. 24). V blízkosti tůně bude vysázena vegetace. Vhodné 

Rostliny pro výsadbu tůňky-přeslička poříční, rákos, orobinec, puškvorec. 

Hladina vody v tůňce je závislá na hladině podzemní vody. 

Základní údaje: 

� délka 16 m, 

� šířka 10 m, 

� max. hloubka 1,84 m, 

� plocha 194,6 m2, 

� objem 138,352m3. 
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Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 686 
Moravské 

Knínice 

3848 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

PB 1024 2599 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 695/1 

Moravské 

Knínice 

212722 
Lesní pozemek 

(obec Moravské Knínice) 

LB 687 1579 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 697 3777 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

K 669/1 
Moravské 

Knínice 
18626 

Vodní plocha 

(Česká republika) 

 

4.5.4.7 Popis úseku č. 10 (ř. km 4,481 – 3,961) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém břehu 

určena I. kategorie (vegetační doprovod v dobrém stavu) a na pravém břehu byla určena III. 

kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Navrhuji výsadbu doprovodného porostu (Příloha č. 12) na pozemcích p.č. 688, 689, 

1029, které jsou ve vlastnictví obce Moravské Knínice. V úseku jsou navrženy dva dřevěné 

práhy (SO2) v ř. km 4,117 o průměru kulatiny 0,3 m a v ř. km 4,062 o průměru kulatiny 0,25 

m, v úseku je dále navrženo pět kamenných stupňů s kameny na štět (SO1): 

- ř. km 4,476 h = 0,65 m, navržený podélný sklon dna 5,15‰, 

- ř. km 4,443 h = 0,65 m, navržený podélný sklon dna 5,15‰,  

- ř. km 4,361 h = 0,45 m, navržený podélný sklon dna 4,84‰,  

- ř. km 4,299 h = 0,50 m, navržený podélný sklon dna 6,45‰,  

- ř.km 4,268 h = 0,55 m, navržený podélný sklon dna 5,16‰. 

Mezi ř. km 4,410 – 4,375 je navržena sedimentační nádrž o délce 35 m s hloubkou na 

pravé straně 1,13 – 1,25 m a na levé straně s hloubkou 1,19 – 1,31 m (viz.  příloha č. 29). 

Při realizaci sedimentační nádrže dojde k odtěžení stávající dřeviny v místě budoucí 

sedimentační nádrže, která bude provedena dle přílohy č. 29. Prostor sedimentační nádrže 

bude vybagrován a svahován dle navržených příčných profilů (viz. příloha č. 32-35).  

Na vtoku a výtoku sedimentační nádrže je navržen spádový stupeň se stabilizačním 

prahem v úrovni dna horní části spádového stupně, který je tvořen dvěma kulatinami o 

průměru 0,3m. Kulatiny jsou umístěny nad sebou pod úrovní dna. Kulatina o délce 3 m je 

vložena napříč korytem a je zatažena 0,3 – 0,5 m do svahu, toto se odvíjí od místích 
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podmínek. Práh je stabilizován piloty o průměru 0,15 – 0,25 m, délce 1,2 – 1,5 m s roztečí 0,5 

– 1 m. Před stabilizačním prahem je navržen kamenný zához frakce nad prahem 0,2 – 0,3 m a 

pod prahem 0,3 – 0,4 m. Svahy jsou opevněny balvany frakce 0,6 – 1,0 m (500 – 800kg). 

Sklon vtoku a výtoku byl navržen 1:6, kynetka je opevněna pouze u vtokového a výtokového 

spádového stupně. (viz. příloha č. 29). 

V prostoru sedimentační nádrže je vytvořena kynetka se sklony svahů 1:2, která 

převede 30-ti denní vodu a při vyšších vodních stavech dojde k rozlivu vody do 

sedimentačního prostoru. Sedimentační nádrž bude ohumusována a oseta travní směsí a 

budou v ní vysázeny rostliny (orobinec, puškvorec, rákos a přeslička poříční).  

Postupem času dojde k zanesení sedimentační nádrže, proto je nezbytně nutná 

pravidelná údržba nádrže či případné odtěžení sedimentů. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 1024 

Moravské 

Knínice 

2599 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

PB 689 11148 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

PB 1029 6747 
Orná půda 

(obec Moravské Knínice) 

LB 697 

Moravské 

Knínice 

3777 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 688 2824 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 694 35818 
Lesní pozemek 

(obec Moravské Knínice) 

LB 691 313 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

K 669/1 
Moravské 

Knínice 
18626 

Vodní plocha 

(Česká republika) 

 

4.5.4.8 Popis úseku č. 11 (ř. km 3,961– 3,850) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu byla určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Na levém břehu se mezi ř. km 3,926 - 3,850 nachází břehová nátrž (Příloha č. 13). 

Břeh je z důvodu vlastnických vztahů sousedících pozemků na levém břehu stabilizován 
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drátokamennými koši (gabiony). Při jakémkoliv jiném revitalizačním opatření by muselo dojít 

k odkupu sousedících pozemků. Gabiony jsou tvořeny z drátěných splétaných nebo 

svařovaných konstrukcí, do nichž je urovnána výplň z lomového kamene frakce 0,1 -0,25 

m s proštěrkováním. 

Bude provedeno odtěžení zeminy v patě svahu pro založení gabionu o rozměrech 2 x 

1-5 x 0,3 m. Následně se na sebe budou pokládat gabiony o rozměrech 1,5 x 1-5 x 1 m. 

V horní části svahu bude proveden gabion o rozměru 1,5 x 1-5 x 0,8 m, tak aby došlo 

k plynulému napojení na stávající terén. Gabiony se budou na sebe pokládat s odskokem do 

svahu o 0,25 m, čímž dojde k zavázání gabionu do svahu (příloha č. 25).  

Doprovodným revitalizačním opatřením je návrh břehového porostu na parcele číslo 

4292, která je ve vlastnictví obce Moravské Knínice a v současné době je užívána jako pěší 

cesta kolem toku. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 1029 

Moravské 

Knínice 

6747 
Orná půda 

(obec Moravské Knínice) 

PB 1277 1949 Orná půda 

PB 380/4 10952 
Ostatní plocha 

(obec Čebín) 

PB 368/36 146 Orná půda 

PB 368/35 311 Orná půda 

PB 368/34 879 Orná půda 

PB 368/33 909 Orná půda 

LB 691 

Moravské 

Knínice 

313 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 692 2079 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 697 3777 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 4292 2060 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 4303 6197 Orná půda 

LB 4302 4875 Orná půda 

K 4291 
Moravské 

Knínice 
9122 

Vodní plocha 

(Česká republika) 
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4.5.4.9 Popis úseku č. 13 (ř. km 3,750 – 2,973) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu byla určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Navrhuji výsadbu břehového porostu (Příloha č. 14) na parcele číslo 4292, která je ve 

vlastnictví obce Moravské Knínice a v současné době je užívána jako pěší cesta kolem toku. 

 V úseku jsou navrženy dva kamenné stupně s kameny na štět (SO1): 

- ř. km 3,674 h = 0,50 m, navržený podélný sklon dna 6,07‰, 

- ř. km 3,585 h = 0,85 m, navržený podélný sklon dna 5,91‰. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 368/1 

Moravské 

Knínice 

7019 Orná půda 

PB 368/30 4734 Orná půda 

PB 368/29 2107 Orná půda 

PB 368/26 898 Orná půda 

PB 368/27 6215 Orná půda 

PB 368/24 2191 Orná půda 

PB 368/21 2168 Orná půda 

PB 368/20 2933 Orná půda 

PB 368/4 10269 Orná půda 

PB 368/19 2209 Orná půda 

PB 368/18 5111 Orná půda 

PB 368/17 1940 Orná půda 

PB 2256 467 
Ostatní plocha 

(obec Čebín) 

PB 368/16 1989 Orná půda 

PB 368/15 1777 Orná půda 

PB 368/9 7688 Orná půda 

PB 368/13 334 Orná půda 

PB 368/14 4635 Orná půda 

PB 368/11 1930 Orná půda 

PB 368/10 137 Orná půda 

PB 2535 218 
Trvalý travní porost 

(městys Veverská Bítýška) 

LB 4292 Moravské 

Knínice 

2060 
Ostatní plocha 

(obec Moravské Knínice) 

LB 4300 3695 Orná půda 
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LB 4299 1967 Orná půda 

LB 4298 2460 Orná půda 

LB 4297 1478 Orná půda 

LB 4296 1874 Orná půda 

LB 4295 4462 Orná půda 

LB 4294 8525 Orná půda 

LB 4293 756 Orná půda 

K 4291 
Moravské 

Knínice 

9122 
Vodní plocha 

(Česká republika) 

K 4290 232 
Vodní plocha 

(městys Veverská Bítýška ) 

 

4.5.4.10 Popis úseku č. 14 (ř. km 2,973 – 2,734) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém břehu 

určena I. kategorie (vegetační doprovod v dobrém stavu) a na pravém břehu byla určena III. 

kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

V tomto úseku je v ř. km 2,890 navržen dřevný práh z kulatiny o průměru 0,3 m. Další 

revitalizační opatření není z důvodu vlastnických vztahů možné (SO2 viz příloha č.15). 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 2535 

Chudčice 

218 
Trvalý travní porost 

(městys Veverská Bítýška) 

PB 2716 2422 
Ostatní plocha 

(obec Chudčice) 

PB 2511 856 Trvalý travní porost 

PB 2512 926 Trvalý travní porost 

PB 2513 1050 Trvalý travní porost 

PB 2514 822 Trvalý travní porost 

PB 2515 366 Trvalý travní porost 

PB 2516 256 Trvalý travní porost 

PB 2517 2235 Trvalý travní porost 

PB 2518 1006 Trvalý travní porost 

PB 2519 657 Trvalý travní porost 

PB 2520 1601 Trvalý travní porost 

LB 2509 Chudčice 15522 Lesní pozemek 
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(obec Chudčice) 

K 2510 

Chudčice 

30 
Vodní plocha 

(Česká republika) 

K 4290 232 
Vodní plocha 

(městys Veverská Bítýška ) 

K 2642 16223 
Vodní plocha 

(obec Chudčice) 

 

4.5.4.11 Popis úseku č. 16 (ř. km 2,568 – 2,431) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém břehu 

určena I. kategorie (vegetační doprovod v dobrém stavu) a na pravém břehu byla určena III. 

kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

V tomto úseku je v ř. km 2,467 navržen dřevný práh z kulatiny o průměru 0,2 m (SO2 

viz příloha č.16). Další revitalizační opatření není z důvodu vlastnických vztahů možné. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 2526 

Chudčice 

1554 Trvalý travní porost 

PB 2527 1562 Trvalý travní porost 

PB 2528 1027 Trvalý travní porost 

PB 2529 1027 Trvalý travní porost 

PB 2530 2276 Trvalý travní porost 

PB 2531 499 
Vodní plocha 

(obec Chudčice) 

LB 828/1 
Moravské 

Knínice 
2288776 

Lesní pozemek 

(Lesy České republiky) 

K 2642 Chudčice 16223 
Vodní plocha 

(obec Chudčice) 

 

4.5.4.12 Popis úseku č.19 (ř. km 2,277 – 1,907) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém břehu 

určena I. kategorie (vegetační doprovod v dobrém stavu) a na pravém břehu byla určena III. 

kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 

Jelikož pozemky sousedící s korytem toku na levém a pravém břehu jsou ve 

vlastnictví fyzických osob musí dojít ke stabilizaci paty svahu v místech jejich nátrží. Na 
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levém břehu mezi ř. km 2,098 – 2,000 navrhuji stabilizaci paty svahu pomocí živého 

vrbového plůtku výšky 0,5 m nad dnem koryta (viz. příloha č. 26) a na pravém břehu mezi ř. 

km 2,277 – 1,907 navrhuji opět stabilizaci paty svahu pomocí živého vrbového plůtku výšky 

0,6 m nad dnem koryta (viz. příloha č. 26). Další revitalizační opatření není z důvodu 

vlastnických vztahů možné (SO3 viz. příloha č. 17). 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 2537 

Chudčice 

692 Trvalý travní porost 

PB 2538 703 Trvalý travní porost 

PB 2539 912 Trvalý travní porost 

PB 2540 334 Trvalý travní porost 

PB 2541 399 Trvalý travní porost 

PB 2542 499 Trvalý travní porost 

PB 2543 336 Trvalý travní porost 

PB 2544 439 Trvalý travní porost 

PB 2545 488 Trvalý travní porost 

PB 2546 487 Trvalý travní porost 

PB 2547 570 Trvalý travní porost 

PB 2548 594 Trvalý travní porost 

PB 2549 805 Trvalý travní porost 

PB 2550 2051 Trvalý travní porost 

LB 828/1 
Moravské 

Knínice 
2288776 

Lesní pozemek 

(Lesy České republiky) 

LB 2551 

Chudčice 

1499 Trvalý travní porost 

LB 2552 143 
Trvalý travní porost 

(obec Chudčice) 

LB 2553 2405 
Ostatní plocha 

(obec Chudčice) 

K 2642 Chudčice 16223 
Vodní plocha 

(obec Chudčice) 

 

4.5.4.13 Popis úseku č. 23 (ř. km 0,942 – 0,077) 

Úsek toku je popsán v kapitole 2.3.2 II. Úsek. Dle metodiky byla na levém a pravém 

břehu určena III. kategorie (nutné rozsáhlé úpravy, případně celková obnova). 
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V úseku je navržen dřevěný práh (SO2) v ř. km 0,942 o průměru kulatiny 0,3 m a dále 

je zde navrženo šest kamenných stupňů s kameny na štět: (SO1): ( viz příloha č.18) 

- ř. km 0,889 h = 0,35 m, navržený podélný sklon dna 4,86‰, 

- ř. km 0,852 h = 0,40m, navržený podélný sklon dna 5,38 ‰. 

- ř. km 0,760 h = 0, 0,65m, navržený podélný sklon dna 5,94 ‰. 

- ř. km 0,691  h = 0,40m, navržený podélný sklon dna 4,87 ‰. 

- ř. km 0,611  h = 0,60 m, navržený podélný sklon dna 5,81 ‰. 

- ř. km 0,516 h = 0,50  m, navržený podélný sklon dna 5,60 ‰. 

Dalším opatřením bude  návrh výsadby břehového porostu na parcele číslo 1765/1; 

1065/2; 1072/1; 1072/2; 603/1; 600/1; 602; 599, které jsou ve vlastnictví státní správy. 

 

Sousedící pozemky s korytem toku: 

Břeh 
Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
(vlastnické právo) 

PB 599 

Chudčice 

654 
Ostatní plocha 

 (obec Chudčice) 

PB 1085/1 2814 
Ostatní plocha 

(Jihomoravský kraj) 

PB 1085/5 8129 
Ostatní plocha  

(Jihomoravský kraj) 

PB 1072/1 713 
Ostatní plocha  

(obec Chudčice) 

PB 1072/2 207 
Ostatní plocha  

(obec Chudčice) 

PB 1065/2 237 
Ostatní plocha  

(Brno) 

PB 1765/1 11495 
Ostatní plocha  

(ČR) 

PB 5665/1 8058 
Vodní plocha 

(ČR) 

LB 600/1 

Chudčice 

2841 
Ostatní plocha  

(obec Chudčice) 

LB 601 293 Ostatní plocha  

LB 602 429 
Ostatní plocha  

(obec Chudčice) 

LB 603/1 326 
Ostatní plocha  

(obec Chudčice) 

LB 603/2 93 Ostatní plocha  
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(obec Chudčice) 

LB 604 286 Zastavěná plocha a nádvoří 

LB 605 615 Trvale travní porost 

LB 1070/7 2089 
Ostatní plocha  

(obec Chudčice) 

LB 1071/5 996 Orná půda 

LB 1071/6 940 Orná půda 

LB 1071/7 454 Orná půda 

LB 1071/9 493 Orná půda 

LB 1071/10 1045 Orná půda 

LB 1071/22 447 Orná půda 

LB 1071/23 428 Orná půda 

LB 1071/24 

Chudčice 

1142 Orná půda 

LB 1071/25 965 Orná půda 

LB 1071/26 1225 Orná půda 

LB 1071/27 1585 Orná půda 

LB 1071/28 889 Orná půda 

LB 1071/29 921 Orná půda 

LB 1071/31 1317 Orná půda 

LB 1071/30 741 Orná půda 

LB 1765/1 11495 
Ostatní plocha  

(ČR) 

K 1073/2 

Chudčice 

199 Vodní plocha 

K 1073/3 49 
Vodní plocha 

(obec Chudčice) 

K 1073/4 175 
Vodní plocha 

(obec Chudčice) 

K 1073/5 679 
Vodní plocha 

(ČR) 

K 1765/4 582 
Vodní plocha 

(ČR) 

K 1071/32 3245 
Vodní plocha 

(ČR) 
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5 ZÁVĚR 

Rekognoskací terénu bylo provedeno zhodnocení současného stavu vodního 

vegetačního doprovodu dle použité metodiky. V řešeném úseku ( ř. km 0,077 – 6,261) se 

nachází převážně třetí kategorie – nutné rozsáhlé zásahy, případně celková obnova. 

Revitalizace nemohla být v některých dílčích úsecích navržena z důvodu vlastnického práva 

sousedících pozemků s korytem toku Kuřimky. Z dostupných materiálů bylo provedeno 

vlastní posouzení kapacity stávajícího stavu toku Kuřimky.  

Na základě posouzení kapacity bylo navrženo několik revitalizačních opatření: 

stabilizace podélného sklonu s využitím kamenných stupňů ve dně a dřevěných prahů, 

sedimentační nádrž pro zachycení splavenin a stabilizace svahů s využitím vrbových plůtků a 

gabionů. Po navržení revitalizačních opatření bylo provedeno opětovné posouzení kapacity 

toku, kterým bylo zjištěno, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  
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