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Název studie: Posouzení nutnosti kompenzace ovlivnČní odtokových pomČUĤ
Svratky a Svitavy po výstavbČ PPO etapy íslo 7,8,11,21 a 22 v BrnČ

Objednatel: AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56

Zpracovatel: útvar hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p. Brno, DĜevaĜská 11
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1.1. ∇el

Na základČ objednávky spolenosti  AQUATIS a.s., Brno,
bylo zpracováno vyhodnocení vlivu ásti úsekĤ protipovodĖové ochrany Brna (etapa
. 7,8,11,21a22) na odtokové pomČry ve vztahu na nutnost výstavby kompenzaního
opatĜení-poldru Chrlice.

1.2. Podklady

Výsledky výpoςĤ z Generelu odvodnČní mČsta Brna, zpracovaných pro spolenost
Pöyry Environment a.s. (dnes AQUATIS a.s.)  v roce 2007.

1.2.1. Hydrologické údaje

HMÚ - poboka Brno, udává následující hodnoty N-letých prĤtokĤ Svratky z roku 2013
Pro profil Svratky pod VD Brno:
Q1 = 50,5m3/s, Q2 = 72,5m3/s,Q5=108,6m3/s, Q10 = 141,0m3/s, Q20 = 177,5m3/s, Q50 = 233,0m3/s,
Q100 = 280,0 m3/s, Q100 neovlivnČná nádržemi v povodí = 395 m3/s

Pro profil Svratky pod Leskavou:
Q1 = 51,3m3/s, Q2 = 73,6m3/s, Q5 = 110,3m3/s, Q10 = 143,2m3/s, Q20 = 180,5m3/s, Q50 = 237,0m3/s,
Q100 = 285,0 m3/s

Pro profil Svitavy nad Cacovickým náhonem:
Q1 = 40,0m3/s, Q2 = 56,5m3/s, Q5 = 83,0m3/s, Q10 = 101,0m3/s, Q20 = 123,0m3/s, Q50 = 154,0m3/s,
Q100 = 180,0 m3/s

Graf etnosti historických povodní:

Rozsah záplavového území je zobrazen na Situaci rozlivĤ Q100 a Q100 neovlivnČná –
SĜíloha B.
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2. PoĜadí priorit realizace úsekĤ PPO Brno

Bylo stanoveno na základČ Rizikové analýzy (RozšíĜená multikriteriální analýza
s cílem navrhnout poĜadí priorit realizace PPO mČsta Brna) dle spoítaného
rizika a potenciálních povodĖových škod, které mohou vzniknout pĜi
povodních ve mČstČ BrnČ
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3. RozlenČní etap do stavebních objektĤ:

(odpovídá pĜLĜazeným Ĝímským íslĤm ze zpracované Rizikové analýzy)

SO 01 Kníniky
SO 02 Bystrc
SO 03 Komín
SO 04 Jundrov
SO 05 ŽabovĜesky
SO 06 Pisárky (již realizované)
SO 07 Pisárky – Staré Brno (prioritní úsek)
SO 08 ŠtýĜice - PoĜσí
SO 09 ŠtýĜice – železniní poliklinika
SO 10 VodaĜská (Horní Heršpice)
SO 11 Trnitá (prioritní úsek)
SO 12 Sokolova (Horní Heršpice)
SO 13 – Dolní Heršpice – PĜízĜenice – ModĜice
SO 14 Komárov
SO 15 Baumax (Horní Heršpice)
SO 16 Ikea (Dolní Heršpice)
SO 17 ObĜany
SO 18 MalomČĜice - sever
SO 19 Cacovický ostrov
SO 20 MalomČĜice – jih
SO 21 Husovice (prioritní úsek)
SO 22 Židenice (prioritní úsek)
SO 23 ernovice
SO 24 Makro (BrnČnské Ivanovice)
SO 25 Olympia – OV  (ModĜice – Chrlice)
SO 26 Chrlice
SO 27 BrnČnské Ivanovice
SO 28 Ivanovický ostrov



Povodí Moravy, s. p.       PPO BRNO                                                    kvČten 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5 -

4. Rozbor výsledkĤ výpoςĤ

V rámci Generelu odvodnČní mČsta Brna byl posouzen, nejen dnešní stav (= stav z
roku 2007), ale i nový stav protipovodĖové ochrany podle návrhu spolenosti Pöyry
Environment a.s. (dnes AQUATIS a.s.)
KromČ toho byl jako mezistupeĖ proveden i výpoet pro pĜedbČžný návrh
protipovodĖového opatĜení pro 4 fáze výstavby lokální protipovodĖové ochrany
s vylouením rozlivných území.

VAR TC1
U této varianty bylo uvažováno s vylouením inundací Svitavy od soutoku
se Svratkou po most ernovická.

VAR TC12
U této varianty bylo uvažováno s vylouením inundací Svitavy od soutoku
se Svratkou po most ernovická a dále až k jezu ObĜany vyjma Cacovického
ostrova.
Bylo uvažováno s rekonstrukcí jezu Radlas, Husovice, MalomČĜice, Cacovice
a ObĜany na pohyblivé jezy.

VAR TC123
U této varianty bylo uvažováno s vylouením inundací Svitavy od soutoku
se Svratkou po most ernovická a dále až k jezu ObĜany vyjma Cacovického
ostrova.
Dále byla vylouena pravobĜežní inundace Svratky od mostu ModĜice
až po VídeĖskou a levobĜežní inundace od OC Ikea po VídeĖskou.
Bylo uvažováno s rekonstrukcí jezu Radlas, Husovice, MalomČĜice, Cacovice
a ObĜany a PĜízĜenice na pohyblivé jezy.

VAR TC1234
U této varianty bylo uvažováno s vylouením inundací Svitavy od soutoku
se Svratkou po most ernovická a dále až k jezu ObĜany vyjma Cacovického
ostrova.
Dále byla vylouena pravobĜežní inundace Svratky od mostu ModĜice
až po VídeĖskou, levobĜežní inundace od OC Ikea po VídeĖskou a inundace
ŽabovĜeských a Jundrovských luk.
Bylo uvažováno s rekonstrukcí jezu Radlas, Husovice, MalomČĜice, Cacovice,
ObĜany a PĜízĜenice na pohyblivé jezy.

ÚrovnČ hladin byly doloženy v podélných profilech Svratky a Svitavy oznaených
„CNTC“ a lze z nich porovnat rozdíl hladin oproti dnešnímu stavu.

Pro tuto studii byly z výpoςĤ vybrány údaje týkající se kulminace povodní a jejích
asový posun. Pro posouzení vlivu výše uvedených etap na odtokové pomČry jsme
vybrali pro Svitavu profil mostu na ulici ernovická a pro Svratku profil dálniního
mostu na Svratce.

Dle platné dohody ze zadání výpoςĤ pro GOmB je protipovodĖová ochrana v mČstČ
BrnČ navrhována na Ĝece SvitavČ na prĤtok Q100 = 180 m3/s a na Ĝece Svratce pro
prĤtok Q100 neovlivnČný = 395 m3/s.
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Obrázek znázorĖuje umístČní vybraných profilĤ
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Hydrotechnické výpoty byly provedeny pro následující okrajové podmínky:

Stoletá povodeĖ ze Svitavy (vylouení etap 21 a 22 z inundace)

Svratka pod VD Brno: 190 m3/s
Svitava ObĜany: 180 m3/s
Q100 ve Svitavč (m3/s) pod VD Brno dálnice pĜes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 190 198,231 356,238 180 174,606

TC1 190 198,496 359,169 180 172,46

TC12 190 193,635 357,198 180 180,457

TC1234 190 192,91 358,955 180 180,458

PPO Generel 190 193,455 359,681 180 180,433

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu Q100 ve Svitavč (m3/s) dálnice pĜes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 0 0 0 0

TC1 0,265 2,931 0 -2,146

TC12 -4,596 0,96 0 5,851

TC1234 -5,321 2,717 0 5,852

PPO Generel -4,776 3,443 0 5,827

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu Q100 ve Svitavč
(hodin) pod VD Brno dálnice pĜes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 0 0 0 0 0

TC1 0 0 -2 0 0

TC12 0 6 -3 0 -2

TC1234 0 5,5 -4,5 0 -1,5

PPO Generel 0 -11,5 -2 0 -1

Vzhledem k tomu, že etapa 21 (Husovice) a 22 (Zábrdovice) tvoĜí nejpodstatnČjší
zásah do inundace, musíme poítat se zvýšením prĤtoku v profilu mostu ernovická
cca o 6,0 m3/s. Zvýšení prĤtoku zpĤsobí nárust hladiny v korytČ o cca 30 cm.
Kulminace nastane v profilu mostu ernovická cca o 2 hodiny dĜíve
než pĜi souasném stavu. Rozlivem do oblasti KÚ Trnitá, Komárov a BrnČnské
Ivanovice se zvýšený prĤtok rychle transformuje a další oblasti neohrožuje.

Tento prĤtokový stav zobrazuje Situace rozlivĤ�. 1 – pĜíloha C.1.1.
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Stoletá povodeĖ ze Svratky (vylouení etap 7 a 8 z inundace)

Svratka pod VD Brno: 280 m3/s
Svitava ObĜany: 97 m3/s
Q100 ve Svratce (m3/s) pod VD Brno dálnice pĝes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 280 273,9 332,1 97 98,156

PPO Generel 280 281,1 340,15 97 97,65

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu Q100 ve Svratce (m3/s) dálnice pĝes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes

PPO Generel 7,2 8,05 0 -0,506

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu Q100 ve Svratce
(hodin) pod VD Brno dálnice pĝes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 0 0 0 0 0

PPO Generel 0 -3,75 -5,45 0 12,5

Vzhledem k tomu, že etapa 7 (Staré Brno-Pisárky) a 8 (ŠtýĜice) netvoĜí podstatný
zásah do inundace Svratky za povodnČ Q100=280 m3/s, mĤžeme poítat se zvýšením
prĤtoku v profilu dálniního mostu cca o 7 m3/s. Jedná se zejména o prĤtoky, které by
se bez realizace protipovodĖových opatĜení dostali pĜes kanalizaci do oblasti starého
Brna a do jiných níže ležících oblastí. Zvýšení prĤtoku znamená ovlivnČní hladiny
v Ĝádu nČkolika centimetrĤ, protože se zvČtšené prĤtoné množství rychle
ztransformuje v inundacích Komárova a Horních Heršpic.

Kulminace nastane v profilu dálniního mostu cca o 3 hodiny a 45 minut dĜíve
než pĜi souasném stavu.

Tento prĤtokový stav však není pro posuzování ovlivnČní prĤtokĤ kritický.
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NeovlivnČná stoletá povodeĖ ze Svratky (vylouení etap 7,8,11....z inundace)

Svratka pod VD Brno: 395 m3/s
Svitava ObĜany: 97 m3/s

kulminace neovlivnčná Q100 ve Svratce (m3/s) pod VD Brno dálnice pĝes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 395 372,527 503,8 97 98,226

TC12 395 397,807 507,26 97 97,58

TC123 395 393,73 507.50 97 97,529

TC1234 395 393,96 507.10 97 97,537

PPO Generel 395 397,557 494,9 97 97,66

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu neovlivnčná Q100 ve Svratce (m3/s) dálnice pĝes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 0 0 0 0

TC12 25,28 3,46 0 -0,646

TC123 21,203 3,7 0 -0,697

TC1234 21,433 3,3 0 -0,689

PPO Generel 25,03 -8,9 0 -0,566

asový posun kulminace proti dnešnímu stavu neovlivnčná
Q100 ve Svratce (hodin) pod VD Brno dálnice pĝes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 0 0 0 0 0

TC12 0 0 1 0 -5

TC123 0 -0,5 -5 0 -5

TC1234 0 -1,5 -6 0 0

PPO Generel -0,25 -3 0 0 0

Vzhledem k tomu, že etapa 7 (Staré Brno-Pisárky) a etapa 8 (ŠtýĜice) tvoĜí
podstatný zásah do inundace Svratky, musíme poítat se zvýšením prĤtoku v profilu
dálniního mostu cca o 25 m3/s.

Pokud by ale zĤstala zachována možnost „odlehení“ ásti prĤtoku z profilu soutoku
s Ponávkou (Svitavským náhonem) smČrem do Svitavy, tak by bylo ovlivnČní
výraznČ nižší,  protože  pĜípadné ohrázování Svitavy pod mostem ernovická a
Svratky pod Ponávkou (Svitavským náhonem) tomu ve sledovaných variantách
zabraĖuje.
Dle hydraulického výpotu vychází ovlivnČní KÚ Trnitá a Komárov v Ĝádu 4 cm.

Kulminace nastane v profilu dálniního cca o 3 hodiny dĜíve než pĜi souasném
stavu.

Tento prĤtokový stav zobrazuje Situace rozlivĤ�. 2 – pĜíloha C.1.2.

Obce ležící pod Brnem v tomto modelovém pĜípadČ chrání využité inundaní území
v jižní ásti Brna, kde se povodĖové prĤtoky výraznČ transformují v širokých
inundacích.
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V pĜípadČ, že budou realizovány na Svratce etapy 7 (Staré Brno-Pisárky) ,8
(ŠtýĜice), 11 (Trnitá), které tvoĜí podstatný zásah do inundace, musíme poítat se
zvýšením prĤtoku v profilu dálniního mostu cca o 25 m3/s a výraznČjším zvýšením
hladin, aĢ už v tČsné blízkosti realizovaného opatĜení (cca 47 cm), tak i v prostoru
inundací v zástavbČ Horních Heršpic a Komárova (cca 35 cm). V dalších
navazujících inundacích se bude vliv postupnČ vytrácet a pod Brnem by se již nemČl
projevovat.

Tento prĤtokový stav zobrazuje Situace rozlivĤ�. 3 – pĜíloha C.1.3.

V pĜípadČ, že budou realizovány na Svratce etapy 7 (Staré Brno-Pisárky),
8 (ŠtýĜice), 11 (Trnitá), 14 (Komárov), 15 (Horní Heršpice) a opatĜení na pravém
EĜehu 12 (Horní Heršpice), které tvoĜí nejpodstatnČjší zásah do inundace, musíme
poítat se zvýšením prĤtoku ve Svratce v profilu dálniního mostu cca o 25 –
 30 m3/s. V pĜípadČ opatĜení 12,14 a 15 je navíc poítáno se zachováním ásti
SĜíbĜežních inundací a vytvoĜením náhradních inundaních ploch snížením berem
pod mostem na ulici Sokolova.  V profilu dálniního mostu dojde ke zvýšení hladiny o
cca 42 cm oproti souasnému stavu. V pĜípadČ nerealizace tČchto kompenzaních
opatĜení v podobČ snížení bĜehĤ by byl vliv na prĤtoky a zvýšení hladiny pod mostem
dálnice ještČ vČtší!

V pĜípadČ kombinace s realizací etap 21 a 22 ležících na SvitavČ by se zvýšení
hladin v profilu ernovického mostu pohybovalo kolem 35 cm s navýšením prĤtoku o
6 m3/s.

Tento prĤtokový stav zobrazuje Situace rozlivĤ�. 4 – pĜíloha C.1.4.
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StĜet stoleté povodnČ ve Svratce a ve SvitavČ

Svratka pod VD Brno: 280 m3/s
Svitava ObĜany: 180 m3/s
stĝet Q100 ve Svratce a Svitavč (m3/s) pod VD Brno dálnice pĜes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

Dnes 280 279,911 447,54 180 174,486

TC1 280 280,859 453,74 180 172,04

TC12 280 281,39 450,4 180 180,456

TC123 280 282,571 455,32 180 180,456

TC1234 280 282,735 456,59 180 180,457

PPO Generel 280 281,368 454,24 180 180,42

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu stĝet Q100 ve Svratce a Svitavč (m3/s) dálnice pĜes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

dnes 0 0 0 0

TC1 0,948 6,2 0 -2,446

TC12 1,479 2,86 0 5,97

TC123 2,66 7,78 0 5,97

TC1234 2,824 9,05 0 5,971

PPO Generel 1,457 6,7 0 5,934

rozdíly v kulminacích proti dnešnímu stavu stĝet Q100 ve Svratce
a Svitavč (hodin) pod VD Brno dálnice pĜes Svratku Rajhrad ObĜany most ernovická

dnes 0 0 0 0 0

TC1 0 0 -0,5 0 0,5

TC12 0 0 -2,5 0 -1

TC123 0 -2,5 -6 0 -1

TC1234 0 -3,5 -6,5 0 -1

PPO Generel 0 -1,5 -2 0 -1

Vzhledem k tomu, že etapa 21 (Husovice) ,22 (Zábrdovice), 7 (Staré Brno-
Pisárky) , 8 (ŠtýĜice) a etapy 11 (Trnitá-Komárov) tvoĜí nejpodstatnČjší zásah do
inundace, která pĜispívá k transformaci povodnČ na území mČsta Brna, musíme
poítat se zvýšením prĤtoku ve Svratce v profilu dálniního mostu cca o 1,5 – 3 m3/s
a prĤtoku ve SvitavČ v profilu mostu ernovická cca o 6 m3/s.

Kulminace na SvitavČ nastane v profilu mostu ernovická cca o 1 hodinu dĜíve
než pĜi souasném stavu.
Kulminace na Svratce nastane v profilu dálniního mostu cca o 1 hodiny a 30 minut
GĜíve než pĜi souasném stavu.

'Ĥležitým ukazatelem je však ovlivnČní níže ležících obcí - napĜíklad Rajhradu. PĜi
modelové situaci stĜetu stoletých povodní dochází k tomu, že Svitava svými rozlivy
zaplní dĤležité inundaní prostory, které již nemĤže využít Svratka. Proto dochází
k pĜesunu velkého množství vod níže po toku.
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ZávČr:

3Ĝi povodních ze Svitavy dojde po výstavbČ etapy 21 a etapy 22 v každém pĜípadČ
ke zhoršení odtokových pomČUĤ. V profilu mostu ernovická dojde ke zvýšení
prĤtoku o cca 6m3/s a nárustu hladiny o cca 30 cm, které se ztransformují v KÚ
Trnitá, Komárov, ernovice a BrnČnské Ivanovice.

U povodní ze Svratky bude záviset ovlivnČní odtokových pomČUĤ na rozsahu
omezení levobĜežního nátoku ze Svratky na ulici HnČvkovského a dále smČrem ke
SvitavČ.

V pĜípadČ realizace etap 7 a 8 bude ovlivnČní odtokových pomČUĤ za povodnČ
Q100 neovlivnČné = 395 m3/s provázeno zvýšením prĤtokĤ pod železniním viaduktem
Uhelná v Ĝádu cca 25 m3/s. To znamená ovlivnČní stávajících definovaných hladin v
KÚ Trnitá a Komárov v Ĝádu 4 cm.

V pĜípadČ, že budou inundaní prostory KÚ Trnitá a Komárov protipovodĖovou
ochranou vyloueny z inundace je tĜeba Ĝešit na území Brna náhradní prostory pro
transformaci povodní.

Z tohoto dĤvodu doporuujeme poítat nadále s vybudováním kompenzaního
opatĜení - poldru Chrlice.

OvlivnČní kulminace povodní v profilu Rajhrad je sice „pouze“ do 9 m3/s,
ale Židlochovice mají vybudovanou protipovodĖovou ochranu na Q100 =  400  m3/s
témČĜ bez  pĜevýšení a  každé zvýšení prĤtoku pod Brnem by znamenalo zvýšení
povodĖového ohrožení.

ObdobnČ jako u Svratky v BrnČ byla pĤvodní hodnota neovlivnČné Q100 z roku 1970
o 70 m3/s vyšší než v souasné dobČ udávaná Q100 pro profil Židlochovice.

Na základČ prezentovaných výsledkĤ doporuujeme zahájit pĜípravné práce na
budování jak prioritních etap, tak etap navazujících zejména po toku dolĤ vetnČ
kompenzaního opatĜení v podobČ Chrlického poldru, který bude mít zásadní
význam po dobudování jižních etap PPO mČsta Brna, které svou realizací podstatnČ
ovlivní odtokové pomČry pod Brnem. Zachování a pĜípadnČ zvČtšování retenních
prostorĤ by  mČlo být prioritním cílem koncepního pĜístupu k protipovodĖové
ochranČ všech významných mČst.

V BrnČ 15. 6. 2016 Vypracoval: Ing. Vladislav Gimun

Ing. Tomáš Roth


