
 



 

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3647R015 Vodní hospodářství a vodní stavby  

Pracoviště  Ústav vodních staveb  

 

Student  Tomáš Kuneta  

Název  Návrh úpravy toku s přihlédnutím k PPO a revitalizaci  

Vedoucí práce  Ing. David Duchan, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2017  

Datum odevzdání  25. 5. 2018  

V Brně dne 30. 11. 2017  

prof. Ing. Jan Šulc, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



Podklady: 
1) Příčné a podélné profily úseku toku 
2) Situace a digitální model terénu 
3) Hydrologické podklady 
Literatura: 
1) Ven Te Chow, Open-Channel Hydraulics, 1959 
2) Studijní opora "Proudění v systémech říčních koryt" a "Projekt vodní stavby".  

Na vybrané lokalitě bude provedeno ověření kapacity koryta. Dále budou stanoveny rozlivy při 
povodňových průtocích. Na základě hydraulických výpočtů bude proveden návrh úpravy toku 
s ohledem na jeho revitalizaci a protipovodňové ochrany. 
Výstupy: 
1) Textová část 
2) Mapové výstupy  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná 
součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 
ale textovou část doplňují).  

 
Ing. David Duchan, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



Bakalářská práce je zaměřena na posouzení části toku Svratka, která je ve správě 
Povodí Moravy, s. p. Svratka protéká městem Brno, řešená oblast se nachází v jižní 
části města Brna konkrétně v městské části Brno – Modřice. Na Svratce je posouzen 
stávající stav vycházející z podkladů. Posouzení kapacity řeky Svratky bylo provedeno 
pomocí 1D modelování v programu HEC-RAS, kde v programu byly vyneseny příčné 
profily a N-leté průtoky. Na základě výpočtů bylo navrženo protipovodňové opatření.  

Protipovodňové opatření, Svratka, HEC-RAS, CIVIL 3D  

The bachelor thesis is focused on the assessment of the part of the Svratka River. 
River Svratka flows through the city Brno. Area of interest is located in the southern 
part of Brno, specifically in the Brno - Modřice district. Hydraulic calculation is based 
on available geometric and hydrologic documents. The Svratka River Capacity 
Assessment was performed using 1D model in the HEC-RAS. Flood protection 
measure was designed based on the hydraulic calculations.  

Flood protection, Svratka, HEC-RAS, Civil 3D  



Tomáš Kuneta Návrh úpravy toku s přihlédnutím k PPO a revitalizaci. Brno, 2018. 
40 s., 5 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Ing. David Duchan, Ph.D.  



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 
všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 25. 5. 2018  

   Tomáš Kuneta 
autor práce  

 



1 
 

Obsah 

Obsah 

1 Úvod            3 

2 Cíle práce            4 

3 Podklady            5 

4 Teoretický základ           6 

4.1 Proudění kapalin         6 

4.2 Metoda po úsecích          6 

5 Popis zájmového území          8 

5.1 Správní údaje          8 

5.2 Údaje o povodí          8 

5.3 Geologické poměry          9 

5.4 Hydrologické poměry         10 

5.5 Pedologické poměry         11 

5.6 Lesnické poměry          12 

5.7 Klimatické poměry          13 

5.8 Objekty v dané lokalitě         15 

6 Použité softvérové programy         16 

6.1 CIVIL 3D           16 

6.2 HEC-RAS           18 

6.3 Postup v programech         19 

7 Ověření kapacity           20 

7.1 Úvod           20 

7.2 Posouzení kapacity původního koryta       21 

7.3 Srovnání rozlivů          22 

8 Návrh úpravy a PPO          22 

8.1 Úvod           22 

8.2 Vlastní návrh PPO          25 

8.3 Zhodnocení PPO          34 

9 Závěr            35 

10 Literatura            36 

11 Seznam obrázků           37 

12 Seznam tabulek           38 



2 
 

13 Seznam zkratek a symbolů          39 

14 Seznam příloh           40 

 

  



3 
 

1 ÚVOD 
Dříve byly toky vodohospodářsky upravovány k zajištění ochrany před povodněmi, kde se technicky 

zaměřovalo na zkapacitnění koryt. Byly často upravovány do jednoduchých tvarů a také byly rovnány, 

aby voda co nejrychleji odtékala z krajiny, aby nezpůsobovala škody na majetku podél toku při povodni. 

Díky těmto technickým řešením docházelo k odvodnění vrchní části toku a přesunutí povodňové vlny 

do dolní části toku. V dnešní době po poučení z předchozích chyb se snažíme napravit škody způsobené 

předešlými úpravami. Snažíme se vytvořit koryto do původních stavů před úpravami a navrhovat proti-

povodňovou ochranu blízkou přírodě. Cílem práce je popsat současný stav koryta řeky Svratky a zjistit 

kapacitu. Na základě zjištěných poznatků vypracovat opatření na zvýšení protipovodňové ochrany a 

zlepšení současného stavu toku.  
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2 Cíle práce 
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení řeky Svratky mezi ř. km 30,000 – 35,780. Oblast se nachází 

v částech Brna konkrétně v části Brno Jih – Modřice, Přízřenice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice. Za-

měření práce je především na odstranění překážek ve vodním toku a zajištění možnosti přirozeného 

průtoku úseku. Dále se také práce zaměřuje na protipovodňovou ochranu průmyslové zóny a místní 

ČOV. V rámci revitalizace bude posouzena kapacita stávajícího koryta a návrhu nového vegetačního 

doprovodu a posouzení kapacity koryta. Práce byla vytvořena na základě podkladů od správce povodí a 

vizuální kontroly terénu. Cílem vizuální prohlídky bylo pořídit fotodokumentaci a získání reálného stavu 

koryta. 

Konkrétní cíle: 

 popis a ověření kapacity koryta 

 návrh úpravy koryta 

 návrh PPO 
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3 Podklady 
Na téma bakalářské práce byly poskytnuté následovné podklady: 

[A] Povodí Moravy, s.p. příčné profily 33,537 – 36.682 r. km. formát DWG. 

[B] Povodí Moravy, s.p. podélný profil 33,537 – 36.682 r. km. formát DWG. 
[C] Povodí Moravy, s.p. manipulační řády jezů Přízřenice. 

[D] Databáze DIBAVOD, 2017. Rozlivy Q5, Q20 a Q100, osy toku, km toku. Formát SHP. 

[E] Rozšířená multikriteriální analýza s cílem navrhnout pořadí priorit realizace PPO města Brna. 

04/2009. Poyry Enviroment a.s. 
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4 Teoretický základ 

4.1 Proudění kapalin 

Proudění vody v toku dělíme na: 

 Ustálené – při ustáleném proudění jsou hydraulické veličiny (průtok, průřezová rychlost, průtočná 

plocha) v čase neměnné a záleží jen na poloze. 

 Neustálené – při neustáleném proudění jsou hydraulické veličiny funkcí času a polohy. 

 Rovnoměrné – je zvláštním případem pohybu ustáleného, při kterém jsou průtočné průřezy na celém 

úseku konstantní. Protože při pohybu ustáleném je průtok vody Q konstantní a nastává to při kon-

stantním sklonu dna koryta, při konstantních drsnostech a neměnných profilech. 

 Nerovnoměrné – při nerovnoměrném ustáleném proudění jsou hydraulické veličiny konstantní 

v čase, ale například proměnlivým sklonem dna koryta, proměnlivými příčnými profily, drsností a 

podobně. [1] 

V rámci práce je uvažované ustálené nerovnoměrné proudění, které program HEC – RAS řeší pomocí 

metody po úsecích. 

 

4.2 Metoda po úsecích 

Je to nejpoužívanější metoda s postupným řešením. Tuto metodu je možné použít v případě prizmatic-

kých tak i přirozených koryt. Metoda vychází z Bernoulliho rovnice a je založena na postupném hledání 

druhé hloubky úseku ΔL viz obr.1. Koryto se rozdělí na úseky o velikosti ΔLj a předpokládá se, že prů-

točné profily se mění s hodnotou Si, vi v horním profilu na hodnoty Si+1, vi v dolním profilu. Mezi profily 

je průměrný sklon dna i0j a celková výška hzj. Potom řešení vyplývá z Bernoulliho rovnice. [1] 

𝑖𝑜𝑗 ∗ ∆𝐿𝑗 + ℎ𝑖 +  
∝𝑣𝑖

2

2𝑔
= ℎ𝑖+1 +

∝𝑣𝑖+1
2

2𝑔
+ ℎ𝑧𝑗       (1) 

Jak označíme rozdíl hladin na úseku ∆ℎ𝑗: 

∆ℎ𝑗 =  𝑖𝑜𝑗 ∗ ∆ℎ𝑗 +  ℎ𝑖 − ℎ𝑖+1        (2) 

Po úpravě dostaneme: 

∆ℎ𝑗 =  
∝(𝑣𝑖+1

2 −𝑣𝑖
2)

2𝑔
+  ℎ𝑧𝑗         (3) 

Kde:  g - tíhové zrychlení (9,806 m/s2), 

 α - Coriolisovo číslo, 

 vi, vi+1 - rychlost v daných profilech, 

 hzj - součet stran třením a místních ztrát na daném úseku 

 

Celkovou ztrátovou výšku hzj dostaneme jako součet ztrát třením htj a ztrát místních hmj: 

 hzj = htj + hmj         (4) 

ztrátu výškovou vyjádříme z Chézyho rovnice, kde ipj je přímý sklon čáry energie: 

  ℎ𝑧𝑗 =  𝑖𝑝𝑗 ∗ ∆𝐿𝑗        (5) 

Místní ztráty vyjádříme jako část absolutní hodnoty rozdílu rychlosti výšek, kde ζ je součinitel místní 

ztráty: 

 ℎ𝑚𝑗 = ζ ∗ |
∝𝑣𝑖+1

2 − ∝𝑣𝑖
2

2𝑔
|        (6) 

Výpočet sklonu čáry energie vychází z Chézyho rovnice: 

 hmj = ζ * 
𝑄2

𝑆𝑝𝑗
2 ∗ 𝐶𝑝𝑗

2 ∗ 𝑅𝑝𝑗
        (7) 

Kde: Q – průtok daným úsekem koryta, 
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 Spj – průměrná hodnota průtočné plochy mezi sousedními profily 

 Cpj - průměrná hodnota Chézyho součinitele mezi sousedními profily 

 Rpj - průměrná hodnota hydraulického poloměru mezi sousedními profily 

 

Na proudění záleží směr postupu řešení: 

 Při říčním proudění se postupuje ve směru proti proudu a platí při rozdílu rychlosti výšek znaménko 

+ pro řešení křivky vzdutí a – pro řešení křivky snížení. 

 Při bystřinném proudění se postupuje ve směru proudu a platí při rozdělení rychlostních výšek zna-

ménko – pro řešení křivky vzdutí a + pro řešení křivky snížení. 

Obr. 1: Schéma pro výpočet nerovnoměrného proudění [2] 
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5 Popis zájmového území 

5.1 Správní údaje 

Řešený úsek toku Svratka se nachází v říčním kilometru 30,031 – 35,612 ve městě Brno-Modřice v Ji-

homoravském kraji. Tok je spravován Povodím Moravy s.p. 

 Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno 6001 75. 

 Číslo hydrologického pořadí je 4-15-01-003. 

 

5.2 Údaje o povodí 

Řeka Svratka leží na území Moravy a Vysočiny, je největším přítokem řeky Dyje. Hlavní tok prochází 

městem Brnem. Postupně protéká okresy Žďár nad Sázavou, Brno – venkov, Brno – město, Břeclav. Je 

dlouhá 173,9 km s plochou povodí 7112,79 km2. Oblast okolo Brna je zobrazena na Obr. 2. 

Pramení na úbočí Křivého javoru a Žákovy hory. V horním toku Svratky je vybudována soustava pře-

hrad Vír I a Vír II. Následuje Brněnská přehrada a kotlina města Brna. V Brně přijímá svůj největší levý 

přítok Svitavu. Pokračuje napřímeným korytem rovinou Dyjsko – svrateckého úvalu a v Židlochovicích 

se do ní vlévá Litava. Těsně před deltovým vyústěním do střední nádrže vodního díla Nové Mlýny na 

Dyji se Svratka stéká s Jihlavou. 

 

 

Obr. 2: Členění oblasti povodí řeky Svratky 

 

  

Obr. 2 Členění oblasti povodí řeky Svratky 
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5.3 Geologické poměry 
Území dílčího povodí Dyje zasahuje z hlediska regionální geologie do obou základních geologických 

jednotek České republiky – Českého masivu, který zaujímá západní, severní a střední část a vnějších 

Západních Karpat na jihovýchodě území. Do území dílčího povodí Dyje zasahuje na západě oblast mol-

danubická, na severu oblasti kutnohorsko-svratecká (někdy řazená k moldanubiku) a moravskoslezská, 

ve střední části pak také oblast moravskoslezská. Zastoupeny jsou všechny tři hlavní skupiny mol-

danubika – jednotvárná (ostrongská jednotka), pestrá (drosendorfská) a gföhlská. Jednotvárná skupina 

je tvořena hlavně biotitickými, dvojslídnými a biotiticko sillimanitickými pararulami, nejčastěji v sou-

sedství rozsáhlých těles variských granitoidů. Pestrá skupina je kromě převládajících pararul charakte-

ristická přítomností těles metakvarcitů, krystalických vápenců a dolomitů, erlánů, grafitických rul, am-

fibolitů a ortorul (metamorfovaných granitoidů). Gföhlská skupina (jednotka) obsahuje charakteristické 

granulity a leukokrátní migmatity i menší tělesa metamorfovaných ultrabazických hornin (peridotity 

serpentinizované na hadce). 

Mezi zvláštní geologické znaky z hlediska hydrogeologie lze řadit přítomnost krasových terénů se spe-

cifickým vodním režimem a relativně mohutné nánosy pleistocenních toků a jezer.(viz. Obr. 3)  

 

 

Obr. 3: Geologie oblasti povodí řeky Svratky v okolí města Brna 
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5.4 Hydrologické poměry 
Po stránce hydrologické patří povodí Dyje k úmoří Černého moře, vodu odvádí prostřednictvím řeky 

Dyje do Moravy a dále do Dunaje. Hlavní pramennou oblast představuje východní a jižní část Česko-

moravské vrchoviny. Dílčí povodí Dyje má vějířovitý tvar, odvádí povrchové vody z východní a jižní 

části Českomoravské vrchoviny, z části území severního Rakouska a z jižních svahů Ždánického lesa. 

Hustota říční sítě v západní části Dyjsko – svrateckého úvalu je jedna z nejnižších v celé ČR. Důležitou 

roli pro zadržení vody v krajině mají rašeliniště a rašelinné louky.  

Velký retenční význam mají i vodní nádrže vybudované na řece Svratka, soustava vodních nádrží u 

Nových Mlýnů, Brno, Vír I. 

Vír I. - vodní nádrž na řece Svratce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, uvedení do 

provozu 1957. Vodní nádrž slouží k akumulaci vody pro vodárenské odběry do skupinových vodovodů 

Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou a do Vírského oblastního vodovodu, ke snížení povod-

ňových průtoků, k trvalému zajištění minimálního průtoku v řece Svratce, k výrobě el. energie ve vodní 

elektrárně Vír I. a k nadlepšení průtoků pro závlahy pod Brnem (ve spolupráci s vodní nádrží Brno). 

Brno - vodní nádrž na řece Svratce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, uvedení do 

provozu 1940. Vodní nádrž slouží ke snížení povodňových průtoků, k akumulaci vody pro zajištění 

trvalého minimálního průtoku ve Svratce, k provozování rekreace, vodních sportů, k výrobě el. energie 

ve vodní elektrárně a k zajištění odběrů vody pro závlahy pod Brnem. (viz. Obr. 4) 

 

 

Obr. 4: Hydraulické poměry oblasti povodí řeky Svratky v okolí města Brna 
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5.5 Pedologické poměry 
V dílčím povodí Dyje v největší míře převládají kambizemě, které se vyskytují přibližně na polovině 

rozlohy z celkové plochy dílčího povodí, dále černozemě, hnědozemě a fluvizemě. 

Kambizem - hnědé půdy, hnědé lesní půdy. Převažuje chemické zvětrávání prvotních minerálů, přičemž 

se uvolňuje Fe, Mn, Al (hnědnutí – braunifikace). Vedle hnědnutí dochází u těchto půd k procesům 

tvorby a přeměn jílu. Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, 

v menší míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů 

podmiňuje jejich velkou rozmanitost z hlediska tropismu, zrnitosti a skeletovitosti. Tyto půdy mají vy-

sokou pórovitost a dobrou vnitřní drenáž a do značné míry jsou využívány zemědělsky. 

Černozem patří do skupiny půd s procesem intenzivního hromadění a přeměny organických látek. Tyto 

půdy se vytvořily ve stepních a lesostepních oblastech pod travním porostem, nejčastěji na spraších. 

Černozemě mívají dobré fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Patří k našim nejúrodnějším pů-

dám, proto jsou většinou využívány jako orná půda. Limitujícím faktorem jejich úrodnosti je dostatečné 

množství atmosférických srážek. Nachází se jen v nejsušších nížinných oblastech v nadmořských výš-

kách do 250 m n. m. 

Hnědozem patří do skupiny půd, pro které je typický proces illimerizace, translokace a akumulace ko-

loidních jílovitých částic, některých volných sesquioxidů a různého podílu organických látek v podmín-

kách promyvného nebo periodicky promyvného typu vodního režimu, za slabě kyselé půdní reakce. 

Illimarizace u hnědozemí je mírná, půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš a sprašová hlína. Náleží 

k velmi úrodným půdám. Jsou rozšířeny v nížinách a v rovinatějších prvcích reliéfu pahorkatin, zhruba 

do nadmořské výšky 400 m n. m. 

Fluvizemě - půdy se vyvíjejí z povodňových sedimentů hlinitopísčité až jilovitohlinité zrnitosti. Sedi-

menty obsahují značné množství živin. Po provedených regulacích vodních toků přestává typický režim 

záplav a začíná se uplatňovat vývoj k zonálním půdám dané oblasti (mocnější humusový horizont, mi-

grace jílu, vyluhování iontů atd.). V našich podmínkách jsou tyto půdy jednak využívány k pěstování 

plodin, jejich nejlepší ochranou v nivách řek jsou však lužní lesy a travní porosty. (viz. Obr 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Pedologické poměry oblasti povodí řeky Svratky v okolí města Brna 
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5.6 Lesnické poměry 
Vegetace, především pak lesy značně ovlivňují hydrologický režim vodních toků i celé krajiny. Význam 

lesních porostů při jejich vhodné druhové skladbě a stavu spočívá v plnění hydrické funkce, zadržování 

vody v krajině a udržení průtoků v období nedostatku srážek a v plnění půdoochranné funkce. 

V dílčím povodí Dyje je zalesněno 27,4 % plochy území, což je pod celostátním průměrem (cca 33 %). 

Popis kapitoly vychází z ekosystémové analýzy potenciální přirozené vegetace, z analýzy struktury les-

ních porostů a z rozboru funkce lesa. 

Lesní vegetační stupeň (LVS) je formalizovaná lesnická jednotka, vyjadřující vztah mezi klimatem a 

vegetačními společenstvy, reprezentovanými tzv. klimaxovými dřevinami. Popisuje tak ve zjednodu-

šené podobě vegetační stupňovitost v závislosti na nadmořské výšce. Existuje celkem 10 lesních vege-

tačních stupňů, jež jsou nazvány podle jednotlivých klimaxových dřevin a jejich kombinací: dubu (zim-

ního), buku, smrku a kleče.(viz. Obr. 6) 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Lesnické poměry oblasti povodí řeky Svratky v okolí města Brna 
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5.7 Klimatické poměry 
V celé oblasti dílčího povodí Dyje jsou zahrnuty klimatické oblasti teplé, mírně teplé a okrajově i jedna 

oblast chladná. Mírně teplé oblasti se vyskytují zhruba v severozápadní polovině dílčího povodí. Na 

rozvodnici s dílčím povodím Dolní Vltavy se vyskytují dvě enklávy studené oblasti o rozloze jednotek 

km2. V jihovýchodní polovině území jsou potom zastoupeny teplé oblasti. Průměrný dlouhodobý úhrn 

srážek za období 1961 – 1990 činí pro dílčí povodí Dyje 590 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově 

bohatší měsíc červen s úhrnem srážek 77 mm, následují měsíce květen a červenec se shodným úhrnem 

70mm. Na srážky nejchudší měsíce jsou únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 33 mm. Jen ne-

patrně lepší je říjen, kdy dosahuje průměrný úhrn 36 mm. Průměrné roční úhrny srážek v dílčím povodí 

Dyje jsou znázorněny na obr. 7. 

 

Obr. 7: Průměrný roční úhrn srážek oblastí povodí řeky Svratky v okolí města Brna 
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Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v dílčím povodí Dyje je 7,8 ℃, nechladnějším měsícem je 

leden, s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu -2,8 ℃, nejteplejším měsícem je červenec, s prů-

měrnou dlouhodobou teplotou vzduchu 17,5 ℃. Průměrné dlouhodobé roční teploty vzduchu v dílčím 

povodí Dyje znázorňuje obrázek. 8. 

 

Obr. 8: Průměrná roční teplota vzduchu oblastí povodí řeky Svratky v okolí města Brna 
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5.8 Objekty v dané lokalitě 

Na toku Svratky v km 30,031 – 35,6415 je 5 objektů mostu 1 pohyblivý jez. Objekty jsou vypsány 

v Tab. 1. 

 

Tab. 1: objekty v dané lokalitě 

Staničení (km) Název objektu Popis objektu 

30,343 zaústění náhonu Modřice   

30,838 silniční most ŽB most o šířce 7 m po kterém vede silnice č. 152 

30,8238 silniční most ŽB most o šířce 7 m po kterém vede silnice č. 15279 

31,875 hospodářský most ŽB most o šířce 7 m 

31,958 zaústění Svitavy   

32,231 pohyblivý jez Přízřevnice   

32,255 odbočení náhonu   

33,397 zaústění Leskavy   

33,548 hospodářský most ŽB lávka o šířce 6 m 

33,948 dálniční most ŽB most o šířce 38 m po kterém vedou silnice č. E50 a E60 

34,776 silniční most ŽB most o šířce 20 m po kterém vede silnice č. 15278 

35,574 železniční most  ŽB most o šířce 10 m po kterém vede jedna kolej 

 

Hydrologické údaje v lokalitě jsou uvedeny v Tab. 2 

Tab. 2: N-roční průtoky pro profil  

Q N-let 

profil hráz 

VD Brno 

objemy 

PV 

WPV 

profil 

Svratka pod 

VD Brno 

profil Svratka 

Brno -Poříčí 

profil Svratka nad 

Svitavou - jez 

Přízřenice 

profil 

Svratka pod 

Svitavou 

m3/s mil. m3 m3/s m3/s m3/s m3/s 

Q1 82 36,7 50,5 (68) 51,1 51,3 102 

Q2 104 46 72,5 (96) 73,3 73,7 138 

Q5 141,5 61,7 108,6 (144) 110 110,4 189 

Q10 176,5 76,1 141 (183) 142 143,4 230 

Q20 217 92,7 177,5 (228) 182 180,7 274 

Q50 280 118 233 (280) 235 237 324 

Q100 335 140 280 (323) 283 285 382 
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6 Použité softvérové programy 

K řešení bakalářské práce jsem použil programy CIVIL 3D, HEC-RAS které jsou ideální pro rychlé 

zpracování dat. 

6.1 CIVIL 3D 

Aplikace AutoCAD Civil 3D je produkt firmy Autodesk založený na klasickém Autocadu, slouží jako 

nástroj pro tvorbu a návrh projektové dokumentace inženýrských staveb. Je vytvořen pro stavební inže-

nýry, projektanty a techniky pracující především v oblasti dopravní infrastruktury, liniových a plošných 

staveb, ale i územního rozvoje a vodohospodářských projektů. 

AutoCAD Civil 3D umožnuje tvorbu a správu objektů, import/export terénních měření z totálních sta-

nic, práci se seznamy souřadnic, tvorbu a aktualizaci 3D modelů terénu, návrh směrových a výškových 

řešení a vzorových příčných řezů, modelování koridorů, automatickou tvorbu příčných a podélných pro-

filů, výpočty kubatur zeminy, práci s parcelami, vizualizaci, a taky je lze spustit jako klasický AutoCAD 

se všemi jeho standartními funkcemi. Pracovní prostředí CIVILU 3D je podobné prostředí klasického 

Autocadu. 

Další rozdíly práce v programu CIVIL 3D oproti klasickému programu AutoCAD jsou především v mi-

nimální práci s hladinami. Hladiny zde slouží pro zařazování jednotlivých částí projektu a tím zjedno-

dušily jejich vlastní zobrazování podle potřeby uživatele. Další vlastnosti programu je tzv. parametrické 

kreslení, kdy dochází k vykreslování objektů dle definovaných stylů. Tyto objekty jsou inteligentní, 

spojené vzájemnými vazbami a změny provedené u jednoho objektu se automaticky promítají napříč 

celým projektem – např. změna trasy vede automaticky k překreslení podélného profilu. 

Mezi podporované formáty patří standartní formáty všech produktů Autodesk. CIVIL 3D umí ovšem 

pracovat i s formáty konkurenčních typů dat jako např. .dgn, .SHP a dalšími uživatelsky rozšířenými 

formáty programů. 

Program také umožnuje pomocí technologie rozhraní FDO (Feature Data Object) připojení k službám 

WMS (Web Map Services) a WFS (Web Feature Services) podobně jako u GIS programů. 

V rámci programu byl vydán Country Kit pro Českou republiku. Tento program umožnuje práci přímo 

se styly, které odpovídají ČSN platným v jednotlivých oborech. 

Pro projektování vodohospodářských staveb byla vytvořena tzv. ,,Vodařská šablona“, která usnadňuje 

tvorbu vodohospodářských projektů. Pracovní prostředí CIVIL 3D viz Obr. 9 
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Obr. 9 Pracovní prostředí Autocad Civil 3D 
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6.2 Hec-Ras 

Program HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center Analysis Systém) verze 4.1 vyvíjí společnost 

USACE (U.S Army corps of Engineers) už od poloviny šedesátých let. Tato společnost vyvíjí současně 

několik verzí pro různé účely použití. Program je volně stažitený na internetových stránkách USACE 

htp://www.hec.usace.army.mil/softwere/hec-ras/ 

Programový systém HEC-RAS obsahuje 1D model nerovnoměrného proudění v otevřených korytech 

HEC-RAS a 1D model neustáleného proudění říčními koryty UNET. 

Softverová část RAS, která je používána v této práci, se zabývá komplexním modelováním prouděním 

vody v obecných korytech. Program řeší ustálený i neustálený režim nerovnoměrného proudění v ote-

vřených korytech, quasi neustálený režim proudění s transportem splavenin nebo šíření znečištění, tep-

loty a změn jakosti vody toku. 

Softwere umožňuje interaktivní práci, obsahuje moduly obsluhy datové báze, vizualizace vstupních dat 

i výsledků a modul hydraulické analýzy. Důležitou součástí je možnost zadávání a výpočtu příčných i 

podélných objektů na toku. Je schopen do jisté míry matematické simulace říčního systému. Tento pro-

gram se standardně používá pro posouzení, plánování a návrh protipovodňové ochrany na toku V rámci 

produktů, které jsou založeny na principu HEC, je možné použít výstupy a výsledky jako vstupy do 

dalších programů. Pracovní prostředí v porgramu HEC-RAS viz Obr. 10 

 

 

Obr. 10 Pracovní prostředí programu HEC-RAS 
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6.3 Postup v programech 

Postup byl následující: 

 Upravení bodů profilů v programu Excel. 

 Načtení pomocných DWG souborů do Civil 3D a podložení ortofotomapou. 

 Vložení 67 příčných profilů do HEC-RAS a vložení objektů. 

 Nastavení okrajových podmínek a v programu HEC-RAS pomocí 1D modelování a následné spuš-

tění výpočtu. 

 Ověření kapacity existujícího stavu daného úseku. 

 Vložení profilů a hladin do programu CIVIL 3D a následné vygenerování rozdílů pro Q100, Q20 a Q5. 

 Porovnání rozdílů s podklady. 

 Návrh úpravy koryta toku. 

 Návrh protipovodňové ochrany. 
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7 OVĚŘENÍ KAPACITY 

7.1 Úvod 

Výpočet byl vytvořen na 67 profilů na řece Svratka ve městě Brno v říčním kilometru 30,031 – 35,615. 

Pomocí programu HEC-RAS byla vypočítána kapacita daného úseku pro ustálené nerovnoměrné prou-

dění. Určení drsností pro daný stav koryta je náročné, protože aktuální stav neodpovídá stavu získaných 

podkladů. Drsnosti podle Manninga (viz. Tab. 3) byly určeny pomocí dostupných katalogů [10], odhadu 

stavu toku. Pro dno koryta byla zvolena drsnost 0,33, pro svahy 0,04, pro zarostlé svahy je hodnota 

0,054, pro okolí je hodnota 0,03 a jejich interpolace. Nejsložitější určení drsnosti bylo ve zastavěném 

okolí a pod soutokem Svratky a Svitavy 

Pro určení této drsnosti se vycházelo z jednotkového hektaru, kde byla vytvořena reprezentativní plocha 

o rozměru 1ha a na ní byl určený součinitel drsnosti na hodnostu 0,12. 

Při výpočtu v programu HEC-RAS je potřeba znát okrajové podmínky, které byly zvoleny na základě 

znalosti N-ročního průtoku a sklonu toku. Byl zadaných celkem 7 hodnot a to konkrétně pro průtok Q100, 

Q50, Q20, Q10, Q5, Q2 a Q1 jejich hodnoty můžeme vidět v tabulce. V řešeném úseku je říční proudění a 

proto tato metoda po úsecích řešena od nejnižšího profilu směrem proti proudu k hornímu profilu. 

 

Tab. 3: Ukázka tabulky pro stanovení Maningova drsnostního součinitele n. 

Přirozené vodní toky n (min) n (střed) n (max) 

1. Malé toky se šířkou hladiny při povodni < 30m       

I. Rovinné toky       

a) čisté, přímé, zaplněný profil bez peřejí a tůní 0,025 0,030 0,033 

b) totéž, ale s přítomností kamenů a plevele 0,030 0,035 0,04 

c) zakřivená trasa, čisté koryto s tůněmi a peřejemi 0,033 0,040 0,045 

d) se zákruty, tůněmi a brody, větší množství balvanů 0,045 0,050 0,060 

e) bahnité úseky, hluboké tůně, pevel 0,050 0,070 0,080 

2. Horské toky bez vegetace v korytě, břehy strmé, stromy a 

keře na březích zaplaveny při vysokém vodním stavu 
0,030 0,045 0,070 

      

II. Velké vodní toky, šířka hladiny při povodni > 30m 0,025   0,060 

1. Pravidelný profil bez balvanů a keřů 0,030   0,100 

2. Nepravidelný a drsný profil       

 

Tab. 3 vychází primárně z příkladů drsností v reálném prostředí [5]. 
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7.2 Posouzení kapacity původního koryta 

Po provedení výpočtů byla vyhodnocena kapacita koryta, která je uvedena v tab. 4. 

 

Tab. 4: Posouzení kapacity profilů v daném úseku. 

Označení Staničení (km) 
Kapacita rozlití 

Označení Staničení (km) 
Kapacita rozlití 

LB PB LB PB 

PF1 30,031 < Q100 < Q100 PF35 33,717 < Q100 < Q50 

PF2 30,226 < Q100 < Q100 PF36 33,753 < Q5 < Q50 

PF3 30,469 < Q100 < Q100 PF37 33,909 < Q100 < Q50 

PF4 30,800 < Q100 < Q100 PF38 33,949 < Q100 < Q50 

PF5 30,822 < Q100 < Q100 PF39 33,986 < Q100 < Q50 

PF6 30,846 < Q100 < Q100 PF40 34,162 < Q100 < Q100 

PF7 30,947 < Q50 < Q20 PF41 34,320 < Q100 < Q100 

PF8 31,036 < Q50 < Q100 PF42 34,423 < Q100 < Q50 

PF9 31,191 < Q50 < Q50 PF43 34,496 < Q100 < Q50 

PF10 31,250 < Q50 < Q50 PF44 34,537 < Q100 < Q20 

PF11 31,316 < Q100 < Q100 PF45 34,571 < Q100 < Q20 

PF12 31,564 < Q100 < Q100 PF46 34,632 < Q20 < Q50 

PF13 31,861 < Q100 < Q100 PF47 34,675 < Q20 < Q20 

PF14 31,880 < Q100 < Q100 PF48 34,743 < Q100 < Q100 

PF15 32,003 < Q100 < Q100 PF49 34,745 < Q100 < Q100 

PF16 32,017 < Q100 < Q100 PF50 34,821 < Q20 < Q50 

PF17 32,174 < Q20 < Q50 PF51 34,913 < Q100 < Q100 

PF18 32,231 < Q100 < Q100 PF52 34,967 < Q100 < Q100 

PF19 32,287 < Q50 < Q20 PF53 35,015 < Q100 < Q100 

PF20 32,458 < Q20 < Q20 PF54 35,122 < Q100 < Q20 

PF21 32,620 < Q20 < Q20 PF55 35,135 < Q100 < Q100 

PF22 32,712 < Q20 < Q100 PF56 35,155 < Q100 < Q100 

PF23 32,829 < Q10 < Q20 PF57 35,258 < Q20 < Q20 

PF24 32,951 < Q10 < Q10 PF58 35,286 < Q20 < Q10 

PF25 33,104 < Q20 < Q50 PF59 35,316 < Q100 < Q20 

PF26 33,168 < Q50 < Q50 PF60 35,336 < Q50 < Q20 

PF27 33,268 < Q100 < Q100 PF61 35,378 < Q20 < Q20 

PF28 33,368 < Q20 < Q10 PF62 35,411 < Q10 < Q20 

PF29 33,375 < Q50 < Q20 PF63 35,460 < Q50 < Q20 

PF30 33,537 < Q100 < Q100 PF64 35,534 < Q50 < Q50 

PF31 33,539 < Q100 < Q100 PF65 35,561 < Q50 < Q50 

PF32 32,570 < Q100 < Q100 PF66 35,562 < Q50 < Q20 

PF33 33,590 < Q100 < Q100 PF67 35,615 < Q100 < Q100 

PF34 33,636 < Q100 < Q100     

 

Z tabulky 3 je vidět, že se v daném úseku se vyskytuje mnoho nekapacitních profilů, které nevyhovují 

průtokům Q10, Q20, ale hlavně žádný profil nevyhovuje na průtok Q100. 

  



22 
 

  



23 
 

7.3 Srovnání rozlivů 

Porovnání rozdílů, které byly vypočítány v programu HEC-RAS a následné vykreslené v programu CI-

VIL 3D s rozlivy, které byly poskytnuté databází DIBAVOD a povodím Moravy konkrétně při průtoku 

Q5, Q20 a Q100. Odchylky mezi rozlivy byly způsobené velkým časovým rozmezím dat a komplexností 

úseku kde je hlavním problémem soutok Svitavy a Svratky a mnoho napojení menších toků. Data z da-

tabáze byly aktualizované v roku 2016, přitom data poskytnuté pro výpočty jsou z roku 2017. 

Hladiny vody se podařilo nakalibrovat s odchylkou u Q100 až +12 cm u srovnání hladin a u Q20 s odchyl-

kou hladin až +6 cm. Na základě získaných hladiny byly vykresleny rozlivy vody, které byly následně 

srovnány se rozlivy z DIBAVODu. 

 

8 NÁVRH ÚPRAVY A PPO 

8.1 Úvod 

Ochrana před povodněmi zahrnuje několik opatření, které předchází a zamezují ohrožení života a ma-

jetku občanů, životního prostředí při povodni, vykonávané především systematickou prevencí. 

Protipovodňové opatření dělíme na aktivní a pasivní. 

Aktivní je složené na preventivním přístupu. Cílem je zajištění optimálního rozvoje v záplavové oblasti. 

Pasivní opatření slouží k přímé ochraně majetku obyvatelů, který byl v záplavovém území umístěný. 

Podstatný rozdíl proti aktivnímu protipovodňovému opatření je potřeba vynaložit dodatečné veřejné a 

soukromé investice. 

Protipovodňové opatření můžeme také dělit na technické a netechnické. 

Technické opatření zahrnuje zvýšení kapacity koryta a jeho stabilitu. Například opevnění, výstavba 

ochranných hrází, retenčních nádrží. K netechnickým se řadí definování záplavových území, protipo-

vodňové varování systémy a výchova veřejnosti k zodpovědnému chování při povodni. 

 

Preventivní opatření 

Mezi preventivní opatření patří protipovodňové plány, protipovodňové hlášení, technická příprava pro-

tipovodňové ochrany a stanovení záplavových území. 

Opatření pro nebezpečné povodně 

opatření pro nebezpečné povodně se starají předpovědi a hlášení a to varováním při nebezpečné povodni 

způsobené přírodními a umělými vlivy. 

Řádné ovlivnění odtokových poměrů – předpoklad příchodu povodně a včasná optimalizace odtoku 

Zabezpečovací povodňoví práce – slouží ke zmírnění průběhu povodně a její ničivé následky (odstra-

nění překážek z koryta, narušení ledových ker, ochrana proti přelití, instalace protipovodňových zábran, 

stabilizace proti sesuvu)(viz. Obr. 11) 

Povodňové záchranné práce – technické a organizační opatření vykonávané v průběhu povodně na 

záchranu životů a majetku 

Opatření po povodni – obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu, telefonního spojení. 

Revitalizace celého zasáhnutého území - oprava poškozených komunikací, hygienické opatření, od-

stranění nánosů 

Stabilní protipovodňové systémy 

Stabilní protipovodňové systémy jsou většinou tvořené zeminou, která je vyhrabávána z původního ko-

ryta při čištění nebo rozšiřování. V zastavěném území se většinou budují betonové hráze. (viz Obr.12) 
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Obr. 11 Příklad protipovodňové zdi [6] 

 

 

Obr. 12 Příklad protipovodňové hráze [7] 

  



25 
 

Mobilní protipovodňové systémy 

Tento druh je v ČR nejrozšířenější. Používá se: 

 Klasické pytle s pískem – tento druh je nejčastěji používán, má velmi nevýhod a to špatnou manipu-

laci a nedokonalost v utěsnění 

 Tandemové pytle – jednoduchý, účinný, finančně dostupný způsob. Jedná se o dvoukomorové pytle, 

které mají nižší hmotnost a jsou efektivnější jak normální pytle 

 Pryžové vaky – jednotlivé díly se spojí nepropustnou textilií a naplní se vodou. Hlavní výhodou je 

jednoduché skladování a rychlé použití 

 Hrazení plněné vodou nebo jiným materiálem – konstrukce z ocelových trubek a pláště, plášť se 

navlékne na konstrukci a zaaretuje se náplní. 

 Bariery z profilů – vyrobené z pozinkovaných plechů, které jsou vyrobené v profilu A. Nepropust-

nost je zajištěna plastovou folií. Výhodou je lehká manipulace a nízká hmotnost. 

 Prefabrikované betonové zábrany – používá se betonová zábrana, která odolává záplavovým vlnám 

a rychle proudícím tokem 

 Systém hliníkových profilů – je tvořen z hliníkových profilů, které se vkládají mezi dva hliníkové 

sloupky. Mají esovitý zámek. Mají nízkou hmotnost a jednoduchou montáž, ale jsou nákladné na 

skladovací prostory. (viz. Obr. 13) 

 

 
Obr. 13 Příklad mobilního protipovodňového hrazení [8] 
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8.2 Vlastní návrh PPO 

Současný stav ochrany před povodněmi na tomto úseku je nevyhovují na 100-letou vodu. Navrhovaná 

úprava toku je na ochranu před 100-letou vodu, Q100= 282 m3/s. Typ úpravy je vybrán na základě účin-

nosti a možnosti realizace v této lokalitě. V zástavbě je použita železobetonová zeď s návazností na 

zemní hráze doplněné mobilním protipovodňovým hrazením. 
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Dílčí část území v lokalitě Horní Heršpice: 

V zájmovém území jsem navrhl jako protipovodňové opatření železobetonovou zeď u pravého břehu od 

železničního mostu až po silnici číslo E50 v délce 1900 metrů. Levý břeh je řešen obdobně od železnič-

ního mostu po násep silnice číslo E50 v délce 1040 metrů. U železničních mostů je navrženo mobilní 

hrazení pro celistvost protipovodňové ochrany. Ochrání se civilní a průmyslová zástavba v Horních 

Heršpicích, která je zvětší části zaplavována. (viz Obr. 14) 

 

 

Obr. 14 Protipovodňové opatření v lokalitě Horní Heršpice (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní hráz, 

červeně – mobilní hrazení)  
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Dílčí část území v lokalitě Dolní Heršpice: 

V této části navazuje protipovodňová ochrana na ochranu v Horních Heršpicích. U pravého břehu je 

železobetonová zeď navázaná na silniční násep silnice číslo E50 pokračující podél toku v délce 880 m 

až k zemní hrázi. U levého břehu je železobetonová zeď navázaná do silničního náspu silnice číslo E50 

až po navázání do náspu silnice číslo E65 v délce 1100m. Řešení protipovodňové zdi přes tok Leskava 

je řešen mobilním hrazením s odtokovým průřezem. Díky tomuto řešení se v pravém břehu ochrání ci-

vilní a průmyslová oblast Dolní Heršpice, v levé časti břehu obchodní centrum Avion a obchodní dům 

Ikea. (viz Obr. 15) 

 

 

Obr. 15 Protipovodňové opatření v lokalitě Dolní Heršpice (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní hráz, 

červeně – mobilní hrazení)  
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Dílčí část území v lokalitě Přízřenice: 

Zde pokračuje při pravém břehu zemní hráz a dále podél Mlýnského náhonu v délce 1050 m s návazností 

na železobetonovou zeď. Železobetonová zeď je vedena podél Mlýnského náhonu a průmyslové zóny 

za Přízřenice v délce 325 m kde navazuje na zemní hráz. Průmyslový sklad je chráněn železobetonovou 

zdi kolem celého objektu o celkové výměře 1100 m, přístupy jsou řešeny mobilním hrazením. U Mora-

vanského potoka je řešeno proti povodňové opatření mobilním hrazením s odtokovým průřezem. 

Při pravém břehu je ochráněná oblast Přízřenice a průmyslové sklady, levý břeh není třeba chránit. (viz 

Obr 16.) 

 

 

Obr. 16 Protipovodňové opatření v lokalitě Přízřenice (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní hráz, čer-

veně – mobilní hrazení)  
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Dílčí část území v lokalitě Modřice: 

V této lokalitě pokračuje podél Mlýnského náhonu zemní hráz délky 920 m až po Modřice. Okolo 

Modřic je navržena železobetonová zeď délky 1450 m podél Mlýnského náhonu kde oba konce žele-

zobetonové zdi navazují na zemní hráz. Zemní hráz pokračuje podél Modřic 1030 m za konec rozlivu 

Q100. Silnice číslo 152 je řešena mobilním hrazením. U pravého břehu tímto řešením ochráníme měst-

skou část Modřice. (viz Obr. 17) 

 

Obr. 17 Protipovodňové opatření v lokalitě Modřice (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní hráz, červeně 

– mobilní hrazení)  
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Dílčí část území ČOV Modřice: 

Okolo ČOV Modřice je řešena železobetonová zeď o délce 1550 m. Na začátku je zapuštěna do náspu 

silnice číslo 152, na konci navazuje na zemní hráz. Zemní hráz je dlouhá 700 m a ukončena u silnice 

číslo E65. U Ivanovického potoka je navrhnuto mobilní hrazení s odtokovým průřezem. Tímto opatře-

ním je ochráněna ČOV Modřice, obchodní dům Sconto nábytek. (viz Obr. 18) 

 

Obr. 18 Protipovodňové opatření ČOV Modřice (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní hráz, červeně – 

mobilní hrazení)  
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Dílčí část území řešení obchodního centra Olympia Brno: 

Celý objekt je chráněn železobetonovou zdí kde její začátek a konec je řešen zapuštěným so silničního 

náspu silnic číslo 152 a E65. Železobetonová zeď v tomto úseku je dlouhá 1460 m. Tímto řešením je 

ochráněné obchodní centrum Olypia a průmyslový objekt. (viz Obr.19) 

 

 

Obr. 19 Protipovodňové opatření obchodního centra Olympia (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní 

hráz, červeně – mobilní hrazení)  
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Dílčí část území Rájecká tůň: 

V oblasti je řešeno ochránění civilních objektů v Rájecké tůni. Na pravé straně řeky Svitavy je ochrana 

řešena 1100m dlouho zemní hrází a na levé straně břehu 630 m železobetonovou zídkou za kompono-

vanou do silničního náspu silnice číslo E50. Proti rozlivu z Rájecké tůně jsou doplněna mobilní proti-

povodňová hrazení. Tímto opatřením se zabraní rozlivům 100-leté vody k civilním objektům v okolí 

Rájecké tůně. (viz Obr. 20) 

 

Obr. 20 Protipovodňové opatření v lokalitě Rájecká tůň (fialově – ŽB zeď, oranžově - zemní hráz, čer-

veně – mobilní hrazení)  
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8.3 Zhodnocení PPO 

Řešení problému protipovodňové ochrany na vybrané lokalitě začalo už při výpočtu kapacity koryta 

řeka Svratky, kde se zjistila problematická kapacita na 100-letý průtok vody. Koryto řeky Svratky ne-

pojme takto velký průtok a řešené území je z velké část rovné na základě toho dojde k velkým rozli-

vům. Dalším problémem byl přítok Svitavy do Svratky, kde se počítalo s přítoky, ale rozliv 100-leté 

vody Svitavy značně ovlivňuje i rozliv řeky Svratky a dochází tak k velké oblasti zasažení. Pro lepší 

modelaci povodňové vlny by mělo být navrženo řešení problému povodně celým průtokem Brnem u 

obou řek, ale hlavně by měla být navržena práce ve 2D modelování, nikoliv v 1D jako je řešeno v této 

bakalářské práci. Nepříznivý rozliv je také, že povodňové rozlivy se značně dotknou velké oblasti ci-

vilní a průmyslové zástavby v městských částí Modřice, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, Přizřenice a 

v neposlední řadě obchodních center Avion a Olympia. Povodňová vlna také zasáhne místní ČOV 

Modřice. Pro návrh protipovodňového opatření bylo nahlíženo do generelu města Brna, které daný 

problém řeší [E], [13]. V generelu bylo vidět, že protipovodňovou ochranu řeší z větší části zemní 

hrázi. Dané řešení je sice myšleno ekonomičtěji nežli železobetonová zeď, ale s přihlídnutím do ka-

tastru nemovitostí je vidět, že toto opatření zasahuje do velkého počtu pozemků, kde by díky tomuto 

mohl nastat problém s vykoupením pozemků. Proto byla navržena z větší části železobetonová zeď, 

která by mohla tento problém vyřešit a ve finále být díky menšímu řešení pozemků ekonomičtější. Že-

lezobetonové zdi jsou doplněny zemní hrází, kde byly na to prostory a menší počet pozemků. Mobilní 

proti povodňová hrazení byla navržena na problematických místech jako jsou mosty, vjezdy do ob-

jektů, přítoky toků do Svratky, aby nedošlo k nepříznivému rozlivu a obtékání vzduté vody za protipo-

vodňové opatření.  
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9 Závěr 
Bakalářská práce je zaměřena na návrh protipovodňového opatření na úseku vodního toku Svratka v ř. 

km 30,031 - 35,615. Celá Bakalářská práce je vytvořena na základě získaných dat od správce povodí. 

Díky získaným podkladům bylo možno zhodnotit současný průtok koryta a navrhnout opatření. 

Na základě získaných příčných profilů byly vypočítány průtoky korytem a zjištěna kapacita a rozlivy. 

Výpočtem bylo zjištěno, že koryto řeky Svratky nezkapacitní průtok 100-leté vody a dochází tak díky 

rovinatosti v okolí Svratky k velkým rozlivům do okolí. 

Po provedení těchto výpočtů se začalo uvažovat nad správnosti protipovodňové ochrany. Kvůli vel-

kým rozlivům a hustou zástavbou v některých částí se zvolila ochrana stabilními železobetonovými 

zdmi kombinované se zemní hrází a mobilním hrazením. Důležitá ochrana byla obyvatel v Modřicích 

a majetku v obchodních centrech Olympia a Avion. Samotný návrh je idealizovaný z důvodu řešení 

v modelu 1D, krátkých příčných profilů a počítání primárně jen s přítokem toku Svitavy. 

K lepšímu řešení dané problematiky je zapotřebí větší komplexnost lokality. Především je potřeba řešit 

tok Svratky a její protipovodňovou ochranu už od začátku průtoku městem Brna. Stejným způsobem i 

řešit řeku Svitavu, která protéká Brnem a dále se vlévá do řeky Svratky. K tomuto řešení protipovod-

ňové ochrany by bylo lepší práci zhotovit ve 2D modelu, nikoliv ve zjednodušeném 1D modelu. Závě-

rem bych chtě říci, že touto prací jsem si rozšířil odbornost nad danou problematikou a prohloubil zna-

losti učiva z oboru hydrauliky, modelování či práce v programech Civil 3D a HEC-RAS. Práce mě 

v celé šíři obohatila o znalosti, a i když byla časově náročná, hlavně při kalibraci a práci v CIVIL 3D. 

Rozsah této problematiky by vyřešilo rozsáhlejší řešení a přesností ve 2D modelu. 
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