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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Předmětem dokumentace je přírodě blízká protipovodňová ochrana řeky Svratky 

v úseku km 37,045 – 40,480 a protipovodňová ochrana podél ulice Bauerové. Ve 

smyslu přílohy č. 1 Smlouvy na zpracování projektové dokumentace uzavřené 

v prosinci 2017 byl dopracován vítězný návrh architektonicko – krajinářské soutěže 

„Nábřeží řeky Svratky“ ve formě studie.  Podkladem pro koncepci řešení byl 

komentář poroty i další písemná doporučení města Brna. 

Tato projektová dokumentace je na základě přílohy č. 2 Smlouvy na zpracování 

projektové dokumentace uzavřené v prosinci 2017 zpracována ve stupni 

dokumentace pro územní rozhodnutí a má část textovou a grafickou (výkresová 

dokumentace). Do dokumentace jsou zapracovány požadavky od dotčených 

orgánů, které se vyjadřovali již ke studii. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.  

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území, 

Území se nachází v intravilánu města Brna s několika vazbami k městskému prostoru, 

na základě toho je území rozděleno na dva úseky:  

Úsek A od železničního viaduktu po konec nábřežní zdí podél ulice Poříčí km (37,045–

38,730 ř. km), který je v bezprostřední blízkosti městské zástavby. Svratka je zde 

sevřena v nábřežních zdech a má ryze antropogenní charakter. 

Úsek B od konce nábřežních zdí po Riviéru (km 38,730 – 40,480) lemovaný obloukem 

Červeného kopce na pravém břehu a nivou s rekreačními a sportovními areály na 

levém břehu. Řeka má v tomto úseku přírodě blízký charakter.  

Navrhovaná stavba řeší přírodě blízkou protipovodňovou ochranu na řece Svratce 

v území od železničního mostu tratě Brno – Přerov, Břeclav po ulici Bauerovu.  

Stavba neznemožňuje výhledovou výstavbu čerpací stanice na stoce BI, která je 

uvedena v Generelu odvodnění města Brna. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci. 

Řešené území leží v nezastavěném a zastavěném území města Brna – Pisárky a 

Štýřice a v zastavěném území Staré Brno. Dle platného územního plánu se území 

nachází na níže uvedených plochách.  

Řešená stavba není v rozporu s územním plánem. Návrh respektuje zásady územního 

rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a územní systém ekologické stability (ÚSES), 

blíže oznámení EIA.  
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V rámci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byl vymezen koridor 

nadmístního významu POP10 – Opatření na hlavních brněnských tocích. Vymezené 

plochy jsou určeny k umístění přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

Dle vyjádření odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č.j. 

MMB/0311929/2016 ze dne 12.8.2016 (viz příloha) neměl odbor územního plánování 

při zohlednění podmínek uvedených v tomto vyjádření proti aktualizaci investičního 

záměru „Realizace PPO města Brna – etapy VII a VIII námitky.  

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací bude průběžně projednáván 

s OUPR. Veškeré podmínky budou plněny. 

Veškeré stavební objekty jsou určeny pro funkci protipovodňové ochrany přírodě 

blízké. Funkce staveb je zeleň, rekreace a liniové komunikace pro pěší a cyklo. 

Veškeré liniové stavby pro pěší a cyklo leží ve vodních a vodohospodářských 

plochách a dále v plochách městské zeleně. V části mokřadu jsou tyto stezky 

umístěny ve zvláštní ploše pro rekreaci a ploše pro dopravu.  

Stavba Kolonády včetně vstupního objektu sloužící pro propojení komunikací pro 

pěší a cyklo s úrovní v korytě řeky leží v ploše pro dopravu.  Prostor leží v místě mezi 

vodní a vodohospodářskou plochou a osou komunikace. Tato stavba bude včetně 

vstupního účelu plnit i funkci opěrné stěny a rozšíření komunikace pro pěší v úrovni 

okolního terénu. 

DRUH PLOCHY STAVEBNÍ A NESTAVEBNÍ VOLNÁ 

Přípustnost nebo podmíněná přípustnost staveb a zařízení je vyjádřena v regulačních 

podmínkách pro plochy stavební a pro plochy nestavební-volné.  

Stavby a zařízení neuvedené v regulačních podmínkách jednotlivých funkčních typů 

jsou nepřípustné – s výjimkou komunikací a zařízení technické vybavenosti 

zajišťujících pouze bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy, objektů zeleně, 

dětských hřišť a ostatních veřejných prostranství.  

Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých případech nepřípustné, 

jestliže:  

 svým situováním, dispozičním uspořádáním nebo stavebnětechnickým řešením 

jsou v rozporu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro 

předmětný druh stavby nebo provozovanou činnost,  

 počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují 

charakteru předmětné lokality,  

 mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné 

s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí,  

 nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.  

 

Regulativy ÚPmB nelze vykládat tak, aby jejich výslednou aplikací bylo takové 

funkční využití, které je obsahem jiné funkce samostatně vymezené v ÚPmB. 

 Zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území města musí být 

územně plánovací dokumentací zóny8) nebo územním řízením situována vždy tak, 

aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku.  
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V zastavěném i nezastavěném území města musí být – pokud územně plánovací 

dokumentace zóny8) nestanoví jinak – zachovány stávající a obnovovány v 

současné době znepřístupněné pěší cesty zajišťující průchodnost území a přístup k 

jednotlivým pozemkům.  

Veřejná prostranství (zpevněná i nezpevněná), a to i ta, která nejsou v ÚPmB 

konkrétně vymezena v rámci místních komunikací a jsou součástí jiných funkčních 

ploch, musí být zachována (pokud územně plánovací dokumentace zóny8) 

nestanoví jinak) a nepřipouští se jejich využívání pro jiný účel kromě případů 

zvláštního užívání, které je upraveno vyhláškou města Brna o místních poplatcích, a 

kromě vedení podzemních inženýrských sítí. 

REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ:  

Závazně jsou vymezeny:  

 urbanistické funkce vyznačené v hlavních výkresech URBANISTICKÉ KONCEPCE a 

PLÁNU VYUŽITÍ PLOCH,  

 obsahy funkčních typů (přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění staveb 

a zařízení) uvedené v tomto textu (viz 4. čl. odst. 4.1. a 5. čl. vyhlášky). 

 

Závazně nejsou vymezeny:  

Hranice FUNKCÍ a umístění FUNKČNÍCH TYPŮ v konkrétní funkční ploše (viz 4. čl. odst. 

4.3., 4.4. a 5. čl. vyhlášky).  

V plochách stavebních lze podmíněně připustit dočasné využití území a realizaci 

dočasných staveb (a to i nerespektujících regulace stanovené pro příslušný funkční 

typ) za podmínky, že:  

 jejich umístění bude v souladu se situačním řešením lokality dle územně plánovací 

dokumentace zóny a bude umožňovat realizaci trvalých staveb na sousedních 

pozemcích;  

 jejich existence nebude v rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních 

ploch a jejich provoz nebude narušovat funkční využití sousedních ploch 

realizovaných v souladu s regulativy funkčního typu určeného ÚPmB pro dané 

lokality;  

 objemové a architektonické řešení staveb nebude v rozporu se stávajícím 

charakterem území; 

 doba jejich dočasného užívání bude odpovídat předpokládané době realizace 

staveb s funkcí dle ÚPmB; pokud tato doba není známá, je možné dočasnou 

stavbu nebo dočasné využití území povolit pouze na 5 let; - případná změna 

využití povolené dočasné stavby musí být znovu posuzována podle výše 

uvedených kriterií.  

 

Všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být 

vybaveny městskou zelení. Rozsah a funkční typ městské zeleně bude určen 

podrobnější územně plánovací dokumentací 10) nebo územně plánovacím 

podkladem.  

Současně s ustanoveními pro přípustnost a podmíněnou přípustnost obchodních 

provozoven ve stavebních plochách platí závazně, že veškeré limitní hodnoty výměr 

prodejních ploch jsou vztaženy k příslušné základní ploše a že podmínkami pro 

umísťování obchodních zařízení o velikosti větší než 1 500 m2 prodejní plochy jsou:  

prověření možnosti dopravní obsluhy, potřebných kapacit parkování a vazby na 

MHD, a to i z hlediska koncepce rozvoje dopravy,  
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posouzení z hlediska limitních hodnot koeficientu vybavenosti obchodními plochami 

v přirozené spádové oblasti dle metodiky OÚPR (koeficient vybavenosti je stanoven 

podílem m 2 prodejní plochy k počtu obyvatel spádové oblasti); limitní hodnota 

uvedeného koeficientu je 1,0 m2 /obyv.  

U obchodních zařízení o velikosti větší než 3 000 m 2 zastavěné plochy je navíc nutné 

posouzení vlivu stavby na životní prostředí (E. I. A.) dle zákona č. 244/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Přípustná jsou:  

 parkovací stání, odstavná stání a hromadné garáže ve všech stavebních 

územích, pokud není územně plánovací dokumentací zóny (regulačním plánem) 

stanoveno jinak, pouze pro potřebu vyvolanou přípustným (nebo podmíněně 

přípustným) využitím předmětného území.  

 

Nepřípustná jsou:  

 parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a 

pro přívěsy těchto nákladních vozidel v plochách bydlení a smíšených plochách 

jádrových.  

 

Podmíněně jsou přípustná:  

 parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy a 

pro přívěsy těchto vozidel v ostatních plochách smíšených (SO,SV) za podmínky 

přímého napojení na trasy automobilové dopravy,  

 řadové garáže pouze jako dostavba stávajících stabilizovaných garážových 

dvorů za předpokladu situování dostavby uvnitř hranic stávajícího areálu nebo 

(max. pro 20 odstavných stání) za podmínky zapuštění objektu pod terén (pokud 

ÚPD zóny8) nestanoví ve zbytkových lokalitách jinak),  

 jednotlivé garáže pro osobní automobily pouze jako doplněk rodinných domů na 

pozemcích těchto domů nebo služebních bytů v zařízeních na plochách veřejné 

vybavenosti, pracovních aktivit, zemědělského a lesního půdního fondu a na 

smíšených plochách (na pozemcích těchto zařízení), a to za předpokladu 

vhodných urbanistických podmínek a v počtu úměrném počtu bytových 

jednotek; mimo výše uvedené pozemky je možno jednotlivé garáže připustit 

pouze za podmínky, že budou zapuštěny pod terén. 

 

REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY NESTAVEBNÍ-VOLNÉ:  

Závazně jsou vymezeny:  

 urbanistické funkce vyznačené v hlavních výkresech URBANISTICKÉHO NÁVRHU, 

EKOLOGICKÝCH ZÓN, VODNÍCH TOKŮ, OCHRANNÝCH REŽIMŮ a PLÁNU VYUŽITÍ 

PLOCH,  

 obsahy funkčních typů (přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění staveb 

a zařízení) uvedené v tomto textu (viz 4. čl. odst. 4.1. a 5. čl. vyhlášky).  

Závazně nejsou vymezeny:  

Hranice FUNKCÍ a umístění FUNKČNÍCH TYPŮ v konkrétní funkční ploše (viz 4. čl. odst. 

4.3., 4.4. a 5. čl. vyhlášky).  

V plochách nestavebních-volných (kromě chráněných území využitelných přírodních 

zdrojů) jsou přípustné jednak podzemní liniové stavby technické infrastruktury včetně 

případných souvisejících zařízení a podzemní liniové dopravní stavby vyznačené 
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schematicky ve výkresové části ÚPmB, jednak stavby přípojek technické 

infrastruktury pro legální stavby. Podmíněně jsou přípustné jiné druhy podzemních 

staveb, pouze pokud mají být budovány ve veřejném zájmu a pokud funkce stavby 

bude v souladu s regulativy pro konkrétní funkční typ.  

Plochy chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability, chráněná 

území apod. – viz další text) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného 

ochranného režimu.  

Podmíněně je přípustné v návrhových plochách zeleně dočasné využití existujících 

objektů a volných ploch pro funkci, která nebude v rozporu s funkčním využitím 

okolních ploch, za podmínky, že způsob využití umožní bezodkladné navrácení 

pozemku pro realizaci zeleně.  

V plochách městské a krajinné zeleně, v ochranných pásmech hřbitovů a kolem 

městských tříd specifikovaných v ÚPmB zelenými liniemi je nepřípustné umístění 

reklamních staveb a zařízení.  

Podmíněně přípustné je jejich umístění v plochách zeleně, které jsou součástí 

ostatních funkcí a v plochách veřejných prostranství za podmínky, že svým 

provedením a umístěním neomezují zeleň a všesměrné působení historického 

panoramatu města.  

Areály zemědělské výroby, které se nacházejí v plochách navržených pro zeleň, lze 

udržovat a modernizovat za podmínky, že to nebude kolidovat s postupem realizace 

navržené funkce a areály budou nadále sloužit výhradně zemědělské výrobě.  

Dočasné umístění nových stavebních objektů v návrhových plochách určených pro 

zeleň je nepřípustné. 

FUNKCE: VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY  

V VODNÍ PLOCHY:  

 toky,  

 nádrže a rybníky. 

 

FUNKCE: PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ  

 jsou záměrně vytvořenou náhradou za původní přírodní prostředí,  

 jsou veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity.  

 

 ZO  PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ  

 zahrnují zejména  

 parkově upravená veřejná prostranství,  

 liniovou zeleň a uliční stromořadí,  

 významnou izolační a ochrannou zeleň 

 

 ZR  PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ  

 zahrnují zejména  

 rekreační areály,  

 hřiště,  

 koupaliště,  

 pláže,  

 kempinky.  
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Přípustné jsou:  

 vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním 

vegetační složky.  

Podmíněně mohou být v těchto plochách přípustné:  

 jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají doplňkovou 

funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají charakter uzavřeného 

klubového zařízení, tzn., že slouží široké veřejnosti.  

 

FUNKCE: PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

 jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území, 

 jsou veřejně přístupné  

 

 KV PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ VŠEOBECNÉ 

Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace jsou 

proto cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině.  

 

Přípustné jsou:  

 přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem 

bylin, keřů i travních porostů, 

 travní porosty bez dřevin, květnaté louky,  

 bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady,  

 vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním 

vegetační složky.  

 

Dále jsou přípustné:  

 pěší a cyklistické stezky,  

 drobné sakrální stavby,  

 drobné stavby zejména pro vzdělávací a výzkumnou činnost. 

 

 FUNKCE: ZVLÁŠTNÍ PLOCHY PRO REKREACI  

R  PLOCHY PRO REKREACI 

jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního 

bydlení a ubytování.  

 

Jedná se zejména o:  

 sportovní a zábavní komplexy,  

 sportoviště organizované tělovýchovy,  

 rekreační střediska.  

 

Přípustný je převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi apod. nad 

plochami volnými.  

 

Závazně není ve zvláštních plochách pro rekreaci vymezena:  

přípustnost jednotlivých staveb, která je nebo bude určena územně plánovací 

dokumentací zóny (regulačním plánem), zastavovacím plánem nebo územně 

plánovacím podkladem (územním generelem). Podmínkou je jejich funkční soulad 

s obecným určením ploch pro rekreaci. 
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Umístění jednotlivých stavebních objektů na funkčních plochách je shrnuto 

v tabulce. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou 

potřebné. Záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území při 

vymezování ploch a pozemků a při umisťování staveb, tak jak je stanoví vyhláška č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Vše je dokladováno kopiemi v Dokladové části dotčenými orgány. Veškeré souhlasy 

DOSS jsou přiloženy k PD ve složce E Dokladová část a požadavky zapracovány do 

projektové dokumentace. 

Podrobnější informace k vypořádání připomínek jsou uvedeny v kapitole B.2.1.e). 

Udělené výjimky: 

Na území stavby se vyskytují zvláště chránění živočichové dle vyhlášky č. 359/1992 

Sb. Rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje č.j. JMK 105297/2018 ze dne 27.7.2018 

byla pro stavbu povolena výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany ( § 50 

odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) pro vybrané druhy, které mohou být dotčeny 

stavbou. Konkrétně se jedná o druhy jelec jesen (Leuciscus idus), mník jednovousý 

(Lota lota), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), užovka podplamatá 

(Natrix tessellata), lejsek šedý (Muscicapa striata) a žluva hajní (Oriolus oriolus).  

 

Výjimkou je povolen zásah do biotopu výše uvedených druhů, rušení a případný 

transfer blíže nespecifikovaného počtu jedinců a sídel těchto druhů. 

Výjimka byla povolena za následujících podmínek: 

1. Výjimka je povolena výhradně v souvislosti s realizací záměru „Nábřeží Svratky 

Brno“ v rámci projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – 

etapy VII a VIII“ (v k. ú. Pisárky, Staré Brno, Štýřice a Trnitá) (dále záměr). 

2. Po celou dobu realizace záměru žadatel zajistí odborný dozor, fyzickou nebo 

právnickou osobou – biologický dozor. Tato osoba bude sledovat výskyt zvláště 

chráněných druhů v prostoru záměru a v případě potřeby zajistí záchranný 

přenos těchto druhů. O všech odchytech a záchranných transferech je nutné 

vést podrobnou dokumentaci, která bude obsahovat seznam zjištěných druhů, 

počty jedinců, způsob odchytu a přenosu, popis původní a náhradní lokality. 

3. Přítomnost biologického dozoru je nutná již v přípravné fázi. Ve fázi těsně před 

realizací záměru bude ověřen aktuální výskyt živočichů a v případě potřeby 

provedeny transfery. 

4. Veškeré technické práce, které by mohly mít vliv na populaci předmětných 

ptačích druhů, stejně jako kácení dřevin, je nutné proto provádět v době mimo 

hnízdění ptáků, tedy od 31.08. do 15.03. 

5. Před zahájením stavebních prací budou instalovány do koryta řeky štětovnicové 

stěny, které zajistí minimalizaci zákalu vody a možnost migrace ryb nad i pod 

upravovaný úsek. Při realizaci záměru nebude proto nutné provádět záchranný 

odlov ryb. 
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6. Během stavby nesmí docházet k úniku stavebních hmot a materiálu do toku 

Svratky. 

7. Práce v korytě, které budou mít přímý vliv na zvýšený zákal v toku, budou 

prováděny mimo dobu reprodukce ryb, tj. mimo dobu 01.04. – 31.05., aby 

nedocházelo k zanášení líhnoucích se jiker, neboť vylíhlý plůdek má větší šanci 

se přemístit na vhodnější místa. 

8. V rámci zpřístupnění obou břehů v revitalizované části Svratky bude upuštěno 

zhruba v úseku km 38,9 – 39,95 od budování nových stezek na pravém břehu 

Svratky, čímž zde bude zajištěna klidová zóna pro výskyt významných druhů 

ptáků. Žádoucí je naopak směrovat pohyb lidí do nově vybudované stezky po 

levém břehu ve stejném úseku, případně do trasy současné cyklostezky po 

Brněnské lesnické stezce, která v daném úseku nevede přímo kolem řeky. 

Rovněž na levém břehu by větší promenády měly začínat zhruba od km 38,9 

dále po proudu, zatímco proti proudu by na levém břehu měly být realizovány 

pouze úzké přírodní stezky bez většího kácení stromů. 

9. V rámci realizace záměru nebudou především v západním úseku km 38,9 - 39,95 

káceny větší skupiny či řady stromů, budou odstraňovány pouze jednotlivé 

stromy, a to v nezbytných případech. Biologický dozor předem vytipuje stromy 

významné pro hnízdění či fungující jako potravní zdroje ptáků, které nebudou 

káceny. Případná kácení se vyhnou pravému břehu v definované západní části. 

10. Zdejší orgán ochrany přírody si vyhrazuje právo fyzické kontroly provádění prací 

a dodržování podmínek tohoto rozhodnutí kdykoli v průběhu platnosti výjimky. 

11. Každoročně až do ukončení prací podá žadatel písemnou zprávu o využití 

výjimky, a to k 31.12. každého roku v době, kdy bude podle výjimky 

postupováno. 

12. Tato výjimka platí od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2025. 

Podmínky udělení výjimky ze zákazů jsou respektovány. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V rámci předkládaného záměru bylo provedeno: 

 Terénní průzkum lokality 

 Geodetické podklady 

 Hydrologické údaje 

 IGHG rešerše 

 Hydrobiologický průzkum 

 Ichtyologický průzkum 

 Ornitologický průzkum 

 Inventarizace stromů 

Terénní průzkum lokality 

Terénní průzkum lokality v rámci dokumentace pro území řízení se uskutečnil v červnu 

2018. Cílem průzkumu bylo získat a aktualizovat informace o problematice 

zájmového území, o stavu terénu, doprovodné vegetace a stávajících objektů. 

Geodetické podklady 

Zájmové území bylo zaměřeno geodetickou firmou Hloušek s. r. o. Bylo zaměřeno 

koryto toku v příčných řezech po cca 20 m, dále byly zaměřeny veškeré objekty, 
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hráze, zdi v zájmovém území. Zaměření bylo doplněno o již existující geodetická 

měření, např. o zaměření mostů, příčných řezů koryta od Povodí Moravy, s. p.  

Geodetické podklady byly doplněny o čtverce digitálního modelu reliéfu 

5. generace. Byly přidány čtverce: 

- Brno 9-0 

- Brno 9-1 

- Moravský Krumlov 0-0 

- Moravský Krumlov 0-1 

Hydrologické údaje 

M-denní průtoky (m3/s), zdroj: aktuální data ČHMÚ Brno (data použitá pro výpočet 

jsou ovlivněna vodní nádrží Brno) 

M-denní průtoky 30 60 90 120 150 180 

Qm [m3s-1] 18,3 11,7 8,56 6,85 5,75 5,06 

M-denní průtoky 240 270 300 330 355 364 

Qm [m3s-1] 3,91 3,50 3,04 2,67 2,02 1,11 

N-leté průtoky (m3/s), zdroj: aktuální data ČHMÚ Brno 

N-leté průtoky: Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

ovlivněné přehradou [m3s-1] 59,5 84,5 123 155 190 240 281 

neovlivněné přehradou [m3s-1] 102 148 208 250 289 343 383 

Neovlivněný průtok pro profil pod VD Brno:  

Q100 = 395 m3/s (zdroj: ČHMÚ, starší data) 

____________________________________________________________________________ 

Poznámka. V návrhu je používán tento průtok (Q100 = 395 m3s-1), který je oproti 

aktuálním datům od ČHMÚ vyšší, ale odpovídá zadání projektu protipovodňové 

ochrany zájmového území. 

 

 

Maximální povolený odtok z MVE Kníničky: 

Qmax = 18,0 m3/s 

 

Minimální zůstatkový průtok: 

Qmin = 2,37 m3/s 

 

Další data poskytnutá ČHMÚ Brno: 

 letní a zimní měřené hodinové průtoky a měrná křivka z limnigrafu Poříčí sloužící ke 

kalibraci hydrotechnických výpočtů 

 kulminace povodní 1918 – 2006 a maximální průtoky 1918 – 2017  

 průběh povodně 1926 a 1938 

 

Dále byla Povodním Moravy, s. p., poskytnuta studie z roku 2009 „Záplavové území 

Svratky km 29,289 – 47,810 (pod ČOV Brno – VD Brno)“, kde jsou spočítány průběhy 

hladin Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q100 neovlivněná. 
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Hydrobiologický průzkum 

V rámci studie byl proveden hydrobiologický průzkum RNDr. Petrem Pařilem, Ph.D. 

Dle závěrů z průzkumu společenstva vodních bezobratlých, řas a sinic a vodních 

makrofyt odpovídají uvedenému charakteru a morfologickému zatížení. 

Jediným druhem obsaženým ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. obsahujícím seznam 

zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb. je moucha číhalka (hnízdotvorka) 

pospolitá (Atherix ibis) zařazená do kategorie O - ohrožený. Jedná se o druh 

poměrně nehojný v době vzniku tohoto zákona č. 114/1992 Sb., který je však nyní 

mnohem hojnější (viz http://hydro.chmi.cz/isarrow) a není proto ani zařazen do 

žádné kategorie ohrožení dle aktuálního Červeného seznamu (Hejda et al. 2017). 

V rámci svého rozmnožovacího cyklu vyžaduje dostatek vhodných struktur nad 

vodní hladinou (např. mrtvé dřevo). Biologický posudek vypracovaný Mgr. Janem 

Sychrou, Ph.D. (Pařil a kol. 2018) se doporučuje umístění prvků tzv. „mrtvého dřeva“ 

do vhodných míst, kde budou řádně ukotveny a nebudou zásadně bránit průchodu 

povodňových průtoků. Tyto prvky výrazně zatraktivní úsek z hlediska návštěvníků, ale 

vytvoří i nové habitaty pro ryby a zejména vodní bezobratlé (typicky např. pro 

vzácné xylofágní druhy vodních brouků rodu Macronychus a Potamophlilus).  

Seznam zvláště chráněných druhů: 

Český název Latinský název Vyhláška č. 395/1992 Sb. 

číhalka pospolitá Atherix ibis O 

 

Průzkum je v archivu zpracovatele. 

Ichtyologický průzkum 

Ichtyologický průzkum byl zpracován Ing. Pavlem Jurajdou, Dr. Všechny tři 

zaznamenané zvláště chráněné druhy ryb - jelec jesen (Leuciscus idus), mník 

jednovousý (Lota lota) a ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) jsou druhy 

široce rozšířené i v okolních úsecích Svratky. Při realizaci prací v korytě řeky bude 

zasahováno do biotopu těchto druhů. Ve všech případech se ale jedná o mobilní 

druhy parmového pásma a při instalaci štětových stěn (či jiných obdobných 

opatření) se budou ryby schopny přemístit do úseků nad probíhajícími pracemi a 

nebudou zásahy výrazně ovlivněny. Realizace záměru bude mít ve výsledku pozitivní 

vliv na tyto druhy. V případě ouklejky a jesena půjde především vytvoření vhodných 

míst pro výtěr (mělké peřejnaté úseky) a odrůstání plůdku (mělčiny). Pro mníka pak 

vytvoření nových úkrytů v podobě kamenného záhozu a balvanitých výhonů (Pařil a 

kol. 2018).  

Seznam zvláště chráněných druhů ryb: 

Český název Latinský název Vyhláška č. 395/1992 Sb. 

jelec jesen Leuciscus idus O 

mník jednovousý Lota lota O 

ouklejka pruhovaná  Alburnoides bipunctatus SO 

 

http://hydro.chmi.cz/isarrow


 

  12/68 

Průzkum je v archivu zpracovatele. 

Ornitologický průzkum 

Pro studii byl rovněž zadán ornitologický průzkum, který zpracoval Mgr. Jan Sychra, 

Ph.D. Celkem bylo v zájmovém území zaznamenáno 25 druhů zvláště chráněných 

ptáků (viz níže). Ne všechny druhy mají v zájmové lokalitě stabilní populace, u 

některých se jedná jen o jednotlivé zálety, další území využívají ve vegetačním 

období, jiné jako zimoviště. Konkrétním výskytem a jednotlivými druhy se zabývá 

ornitologická část biologického posudku vypracovaná Mgr. Janem Sychrou, Ph.D. 

(Pařil a kol. 2018), která je v archivu zpracovatele. 

Seznam zvláště chráněných druhů ptáků: 
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Český název Latinský název Vyhláška č. 395/1992 Sb. 

brkoslav severní Bombycilla garrulus O 

břehule říční Riparia riparia O 

čáp bílý Ciconia ciconia O 

čírka obecná Anas crecca O 

drozd cvrčala Turdus iliacus SO 

hohol severní Bucephala clangula SO 

kavka obecná Corvus monedula SO 

kopřivka obecná Anas strepera O 

krahujec obecný Accipiter nisus SO 

krkavec velký Corvus corax O 

krutihlav obecný Jynx torquilla SO 

kvakoš noční Nycticorax nycticorax SO 

ledňáček říční Alcedo atthis SO 

lejsek šedý Muscicapa striata O 

lžičák pestrý Anas clypeata SO 

morčák velký Mergus merganser KO 

ostříž lesní Falco subbuteo SO 

pisík obecný Actitis hypoleucos SO 

potápka malá Tachybaptus ruficollis O 

rorýs obecný Apus apus O 

strakapoud jižní Dendrocopos syriacus SO 

strakapoud prostřední Dendrocopos medius O 

vlaštovka obecná Hirundo rustica O 

volavka bílá Egretta alba SO 

žluva hajní Oriolus oriolus SO 
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ětší či menší míře dočasně rušena provozem techniky při realizaci záměru. Stav po 

realizaci záměru bude pro většinu uvedených druhů spíše pozitivní. Návrh stavby byl 

upravován na základě doporučení autorů biologického posudku tak, aby byly 

minimalizovány negativní vlivy záměru na ornitofaunu a naopak podpořeny vlivy 

pozitivní. Z ornitologického hlediska bylo vymezeno jako hodnotné území v úseku km 

38,9-39,99. Většina úprav záměru se tedy soustředila tam.  

Na základě doporučení bylo například upuštěno od budování pěší stezky na pravém 

břehu v těsné blízkosti řeky v úseku km 38,9-39,95 (od Kamenné kolonie po Riviéru), 

aby byl zachován klidový úsek pro zimující a hnízdící ptáky, a ptáci nebyli rušeni. Na 

levém břehu bylo v úseku 38,9 – 39,3 upuštěno od zpevněné stezky v šíři 3 m. 

Zpevněná stezka byla v návrhu nahrazena přírodní zatravněnou, která nebude 

vyžadovat kácení cenných vzrostlých stromů. Na obou březích byl v návrhu omezen 

rozsah kácení a budou vytipovány stromy či skupiny stromů významné pro ptáky 

(hnízdění, úkryty), které nebudou káceny. Kácení dřevin bude probíhat výhradně 

v období vegetačního klidu. Řeka bude pomístně osazena většími kameny v místech 

bez přístupu lidí (i ve východní části – km 37,045-39,300), které budou sloužit 

k hnízdění a odpočinku ptáků. Pozitivní bude zvláště pro vodní druhy ptáků vytvoření 

litorálního pásma, lagun s vegetací a tůně a mokřadu, které poskytnou úkryt, 

potravní stanoviště či potenciální hnízdiště. Více viz biologický posudek (Pařil a kol. 

2018). 

Dle závěrů průzkumu realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na 

přítomná společenstva ptáků. 

Průzkum je v archivu zpracovatele. 

Inženýrskogeologický průzkum 

V rámci studie proběhl inženýrskogeologický průzkum, který provedl Mgr. Michal 

Štainer.  Průzkum shrnuje výsledky provedeného posouzení inženýrskogeologických, 

hydrogeologických a environmentálních poměrů v rámci akce „Realizace 

protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - projektová dokumentace, 

inženýrská činnost autorský dozor“ na základě rešerše dostupných podkladů. 

Z rešerše dostupných archivních podkladů vyplývají složité geologické a až velmi 

složité geotechnické charakteristiky řešeného území. Podrobný geologický průzkum 

řešeného území je nezbytný a jeho rozsah se bude odvíjet od konečného řešení 

navrhovaných úprav nábřeží Svratky. 

Pro podrobný geologický průzkum v rámci další etapy projektové přípravy jsou 

v přehledu níže uvedena následující doporučení: 

 prověřit, případně doplnit v rozsahu podrobného průzkumu odpovídajícími 

technickými prostředky (vrty, statické penetrační sondování, geofyzikální 

měření) místní geologické, hydrogeologické poměry řešené lokality - 

mocnost a charakter násypů a navážek, mocnost a charakter původních 

souvrství kvartérního pokryvu a průběh a charakter předkvartérního podloží, 

úroveň hladin podzemní vody, aj. 

 ověřit vliv podzemní vody na stavební konstrukce, včetně stanovení 

agresivity zvodnělého prostředí na podzemní betonové konstrukce 

uvažovaných staveb 
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 ověřit geotechnické parametry, parametry hutnění zemin v potenciálním 

reálném zemníku a případně návrh jejich úpravy.  

Vzhledem ke složitým geologickým poměrům předpokládáme, že bude potřeba 

v místech rušení zdí podél komunikací použít opatření pro ochranu stávajících 

objektů (např. larsenové stěny). Rozsah těchto opatření bude znám až v návaznosti 

na podrobné inženýrskogeologické průzkumy. Upozorňujeme na skutečnost, že 

finanční náročnost nelze v současné době přesně specifikovat. 

Inventarizace stromů 

V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení byla provedena inventarizace 

veškerých dřevin v zájmové lokalitě. Stromy s průměrem kmene nad 80 cm ve 

výčetní výšce 130 cm byly oceněny. 

Podrobné údaje s tabulkami stromů jsou uvedeny v příloze B.10.2 Inventarizace 

stromů. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů1) – památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové 

území poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Památková ochrana 

 Kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR – 

Klášter alžbětinek s kaplí sv. Alžběty pod rejstříkovým číslem 33338/7-42.  

 Ochranné pásmo pro historické jádro města Brna dle § 14 odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 Území s archeologickými nálezy. 

Ochrana přírody 

 Území je významným krajinným prvkem (vodní tok s nivou). 

 Územním plánem jsou vymezeny prvky ÚSES. Vodní tok je regionálním 

biokoridorem FBK 1485 Pod Myslivnou – Soutok, podél toku se nachází prvky 

ÚSES lokálního charakteru. 

Záplavové území 

„Záplavové území a aktivní zóny toku Svratky a Svitava“ vydané opatřením Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí pod č.j.: JMK 142932/2009, 

vyhotoveným dne 29.01.2010, které bylo aktualizováno opatřením  č.j.: JMK 

141985/2012, vyhotoveným dne 30.04.2013, opatřením č.j: JMK 36299/2013, 

vyhotoveným dne 16.07.2013 a opatřením pod č.j.: JMK73535/2018 vyhotoveným 

dne 21.05.2018. 

Ochranné pásmo lesa 

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa, které je 50 m.  

Silniční ochranné pásmo 

Stavba zasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy a místní komunikace. 



 

  15/68 

Ochranné pásmo dráhy 

Stavba zasahuje do ochranného dráhy, které je u dráhy celostátní a regionální 60 m 

od osy krajní koleje. Stavba rovněž zasahuje do ochranného pásma vlečky a 

tramvaje, které je 30 m.  

Stávající ochranná pásma inženýrských sítí 

V průběhu přípravy podkladů pro zpracování dokumentace byli obesláni správci 

inženýrských sítí ke specifikaci vedení a ochranných pásem zařízení v jejich správě. 

Navržená opatření jsou prioritně řešena tak, aby se těmto zařízením vyhnula, 

případné dotčení (křížení, souběh, dotčení ochranného pásma) je navrženo 

v souladu s požadavky správců a platných předpisů. Jednotlivá vyjádření správců 

inženýrských sítí jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod., 

Předkládaný záměr leží v aktivní zóně záplavového území, v záplavovém území Q5, 

Q20, Q50 a Q100.  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Stavba bude mít vliv na stavby sítí, které budou přeloženy:  

1) Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – Spielberk Office v úseku km 37,095 – 

37,215 

2) Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – U soudu v úseku km 37,300 – 37,420 

3) Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení na Táborského nábřeží 

4) Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení na Bakalově nábřeží 

5) Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení mezi mosty Renneská a 

Heršpická 

6) Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení mezi mosty Heršpická a 

viaduktem na Uhelné 

7) Přeložka kanalizace vejčitého tvaru DN 800/1200 v úseku km 37,483 – 37,785.  

8) Přeložky plynovodu na Táborského nábřeží 

9) Přeložky plynovodu na Bakalově nábřeží a u kolonády 

10) Přeložky sdělovacích a el. kabelů u kolonády a vstupního objektu 

11) Přeložky sdělovacích a el. kabelů 

12) Přeložka horkovodu na Táborského nábřeží 

Okolní pozemky 

Okolní pozemky budou protipovodňovou stavbou ochráněny.   

V průběhu stavby mohou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se 

týče hluku ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení 

č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude 

zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie 

provozu, dopravní hlučnost, denní provoz. 
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Vliv stavby na odtokové poměry v území  

Míra protipovodňové ochrany zájmové lokality je navržena na průtok Q100 

neovlivněný přehradami = 395 m3s-1 s převýšením ochranných prvků o 30 cm. Dle 

navržené úpravy nedojde k zaplavení zástavby v zájmovém území jako je tomu při 

současné míře ochrany. Návrh respektuje území pod zájmovou lokalitou a nedojde 

ke zhoršení odtokových poměrů pod úpravou. 

Návrh zlepší odtokové poměry v zájmovém území. Míra ochrany se zvýší z Q100ovl = 

280 m3s-1 na Q100neovl = 395 m3s-1. Realizováním návrhové úpravy nedojde ke zhoršení 

odtokových poměrů pod zájmovým územím, předpokládá se, že při vyšších 

průtocích dojde spíše ke zlepšení odtokových poměrů. 

i) Požadavky na asanace a demolice, 

Navrhovaná úprava řeší úpravu vodního toku za účelem zvýšení protipovodňové 

ochrany přírodě blízkým způsobem. Jedná se o opatření na řece Svratce, které 

vznikají ve stávajícím korytě řeky procházející městem Brnem. V části jsou břehy toku 

stabilizovány opěrnými kamennými a betonovými zdmi. Tyto zdi budou v rámci 

stavby rekonstruovány. Koryto toku bude v některých místech rozšířeno, bude 

zvýšena míra protipovodňové ochrany. 

Zdi budou rekonstruovány následujícími způsoby: 

 části pod mosty budou zcela zachovány, přisypány zeminou, ne které budou 

umístěny stezky 

 v některých místech budou zachovány základy zdi a její stabilizace 

základové patky, část stabilizace bude nahrazena jinou stabilizací, tj. 

železobetonovou nebo pilotovou stěnou 

 v některých částech dojde k rozšíření koryta, kamenná stabilizace břehu 

(stávající nábřežní zdi) budou odstraněny a nahrazeny jinou stabilizací břehu 

– zatravněním (u pozvolnějších svahů) a kamenným záhozem nebo pohozem  

V některých místech je navýšení protipovodňové ochrany řešeno protipovodňovými 

hrázemi. 

 

V rámci stavby budou upraveny, rekonstruovány, přelivné hrany 3 stabilizačních 

stupňů a stupně Riviéra. Spodní stavba těchto konstrukcí zůstane zachována. 

Funkce stabilizačních stupňů zůstane zachována, dosáhne se jí přirozenější cestou, 

štěrkovými ostrůvky. 

Dále v rámci stavbu proběhne rekonstrukce kanalizačních výusti, které budou 

v některým místech zkráceny, v některých prodlouženy, jejich účel zůstane 

zachován. Záměrem dojde rovněž k rozšíření, resp. rekonstrukci některých 

kanalizačních šachet a kanalizační výustí, které budou opatřeny hradidlovými 

komorami. Zde se rovněž jedná o rekonstrukci, úpravami zvyšujeme 

protipovodňovou ochranu kanalizační sítě. 

Stávající stezky budou v rámci stavby v některých místech rekonstruovány, 

přeloženy. V některých případech dojde ke změně povrchu stezek. Parkové cesty 

jsou stavbou vedlejší ke stavbě hlavní, kterou je protipovodňová ochrana města 

Brna, výstavbou stezek se nemění hlavní účel stavby, který je protipovodňová 

ochrana. Stezky jsou součástí opevnění břehů. 
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Z důvodů revitalizace říční nivy v prostoru „Červeného kopce“ bude zbouráno 

několik rekreačních objektů - chatek. 

Záměrem dochází ke změně vodohospodářské stavby, k její rekonstrukci, primární 

účel stavby zůstává stejný – protipovodňová ochrana, stabilizace toku.   Podrobnější 

popis úprav je uveden u jednotlivých stavebních objektů.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Předkládaný záměr si vyžádá zábor pozemků ZPF. Soupis pozemků je uveden v části 

F – Pozemkový elaborát. 

Stavba nevyžaduje zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Jedná se o stavbu protipovodňových opatření přírodě blízkých na řece Svratce. 

V rámci této stavby vzniknou nové stezky a pěšiny, které budou napojeny na 

stávající systém stezek vedený v blízkosti koryta řeky. 

Jedná se o parkové cesty v korytě řeky, které budou provedeny na bázi mlatových 

cest, které mají bližší přírodní charakter. Pěšiny jsou vedeny blíže k řece a stezky jsou 

uvažovány i pro možné udržovací práce lehkou technikou. Veškeré cesty v korytě 

umožňují mimoúrovňové křížení se stávajícími mosty s napojením na stávající systém 

stezek a chodníku na úrovni města. 

Pro udržovací práce v korytě řeky se uvažuje vjetí pro těžkou techniku na levém 

břehu v místě plánovaného mokřadu a víceúrovňové křižovatky pro tunely pod 

Červeným kopcem na cca 39 ř. km. Těžká technika by pak jela korytem řeky. 

Jedná se o stavbu vedenou městem s napojením na stávající sytém chodníku a 

stezek pro cyklisty. Veškeré pěšiny jsou navrženy bezbariérové s požadavkem na 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívaní staveb. V prostoru vstupního objektu u kolonády je umístěn i 

bezbariérový výtah zlepšující dostupnost levého břehu. 

Záměr nevyžaduje změnu řešení dopravního systému. 

l) Věcně a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice, 

Stavba je rozdělena na samostatné objekty, které pak řeší jeden funkční celek, a to 

přírodě blízká protipovodňová patření na řece Svratce. V rámci této stavby jsou 

řešeny přípravné práce, bourací práce, přeložky a stavby nových konstrukcí.  

Stavba nemá věcné ani časové vazby, ani podmiňující a vyvolané investice mimo 

stavby uvedené v projektu.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí, 

Seznam pozemků je uveden v samostatné příloze F – pozemkový elaborát. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

V souvislosti s navrhovaným záměrem nedojde ke vzniku žádných nových 

ochranných nebo bezpečnostních pásem s výjimkou ochranných pásem nových 

přípojek na areálové technické sítě. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu stávající stavby – regulace toku. Stavbou bude zvýšena míra 

protipovodňové ochrany, stavbu protipovodňových opatření na řece Svratce 

v městě Brně.   

Hlavní stavba je stavbou na ochranu před povodněmi. Jedná se o stavbu veřejně 

prospěšnou dle ustanovení §55a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). Práva k pozemkům a stavbám pro tuto stavbu lze 

odejmout nebo omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.  

Ostatní stavby jsou stavbami vedlejšími, které svým účelem užívání a umístěním 

souvisí se stavbou hlavní a zabezpečují její uživatelnost a doplňují účel užívání stavby 

hlavní. 

b) Účel užívání stavby, 

Hlavním účelem stavby je protipovodňová ochrana a stabilizace toku. Jedná se 

o protipovodňová opatření přírodě blízká v intravilánu města Brna. Stavba má 

v některých částech funkce pro volnočasové aktivity obyvatelstva. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Žádné výjimky se na záměr nevztahují. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Vše je dokladováno kopiemi v Dokladové části dotčenými orgány. Souhlasy DOSS 

jsou přiloženy k PD ve složce E Dokladová část a požadavky zaneseny do projektové 

dokumentace. 

V následujícím textu jsou hlavní připomínky a požadavky popsané včetně 

vypořádání se s nimi.  
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Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno 

- veškeré připomínky zapracovány, popsaná stanoviska zajištěna a přiložena 

v dokladové části 

- dle vyjádření MMB, OŽP ze dne 11. 2. 2019, č. j. MMB/0064320/2019 výjimka 

z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně 

zeleně v městě Brně není potřeba. 

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno 

- podél nově vybudovaných ŽB stěn bude vysázena popínavá zeleň, bude 

respektováno 

- u prosklených stěn budou použita takové opatření, která zabrání zraňování a 

úhynu ptáků při nárazech (Z. o ochraně přírody §5 odst. 1), konzultace 

s ornitologem (kontakty ve vyjádření), bude respektováno 

- kácení v době vegetačního klidu (1. 11. do 30. 3.), bude respektováno 

- při realizaci záměru budou mechanismy sloužící k pohybu v korytě toku či 

v jeho blízkosti opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami, bude 

respektováno 

- zařízení staveniště bude umístěno a zabezpečeno tak, aby nedošlo ke 

znečištění vodního toku, bude respektováno 

- pro případ havárie musí být na staveništi připraveny sorbenty na likvidaci 

následků havárie, bude respektováno 

- veškeré připomínky zapracovány do dokumentace 

Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 

Kounicova 67, 601 67 Brno,  

- bez podmínek, stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. 

Magistrát města Brna, odbor památkové péče, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 

- celá zeď kláštera alžbětinek bude zachována 

- veškeré připomínky zapracovány do dokumentace 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 

601 82 Brno, výjimka ze zákazů, č.j. JMK 105297/2018, ze dne 27.07.2018 

- výjimka ze zákazů a základních podmínek druhů jelec jesen (Leuciscus idus), 

mník jednovousý (Lota lota), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), 

užovka podplamatá (Natrix tessellata), lejsek šedý (Muscicapa striata) a 

žluva hajní(Oriolus oriolus), 

- podmínky: 

o 1. Výjimka je povolena výhradně   v souvislosti s realizaci  záměru 

„Nábřeží Svratky Brno“ v rámci projektu „Realizace protipovodňových 

opatřeni  města Brna – etapy VII a VIII“ (v k. u . Pisárky, Staré  Brno, 

Štýřice a Trnitá) (dále záměr). 

o 2. Po celou dobu realizace záměru žadatel zajisti  odborný  dozor, 

fyzickou nebo právnickou osobou – biologicky  dozor. Tato osoba 

bude sledovat výskyt zvláště chráněných druhův prostoru záměru a 

v případě potřeby zajistí záchranný přenos těchto druhů. O všech 

odchytech a záchranných transferech je nutné vést podrobnou 

dokumentaci, která bude obsahovat seznam zjištěných druhů, počty 

jedinců  , způsob odchytu a přenosu, popis původní  a náhradní  

lokality. 
o 3. Přítomnost biologického dozoru je nutná již   v přípravné fázi. Ve fázi 

těsně   před realizací záměru bude ověřen aktuální  výskyt živočichů a v 

případě potřeby provedeny transfery. 

o Veškeré technické práce, které by mohly mít vliv na populaci 
předmětných ptačích druhu  , stejně jako kácení dřevin, je nutné proto 

provádět v době   mimo hnízdění ptáků, tedy od 31.08. do 15.03. 

o Před zahájením stavebních prací budou instalovány do koryta řeky 

štětovnicové stěny, které zajistí minimalizaci zákalu vody a možnost 
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migrace ryb nad i pod upravovaný úsek. Při realizaci záměru nebude 

proto nutné provádět záchranný  odlov ryb. 

o Během stavby nesmí docházet k úniku stavebních hmot a materiálu do 

toku Svratky. 

o Práce v korytě  , které  budou mít přímý vliv na zvýšený zákal v toku, 

budou prováděny mimo dobu reprodukce ryb, tj. mimo dobu 01.04. – 

31.05., aby nedocházelo k zanášení  líhnoucích se jiker, neboť vylíhlý 

plůdek má  větší šanci se přemístit na vhodnější místa. 

o V rámci zpřístupnění obou břehů v revitalizované části Svratky bude 

upuštěno zhruba v úseku km 38,9 – 39,95 od budováni nových stezek 

na pravém břehu Svratky, čímž zde bude zajištěna klidová zóna pro 

výskyt významných druhů ptáků. Žádoucí je naopak směrovat pohyb 

lidí do nově vybudované stezky po levé břehu ve stejné úseku, 

případně do trasy současné cyklostezky po Brněnské lesnické stezce, 

která v daném úseku nevede přímo kolem řeky. Rovněž   na levém 

břehu by vetší promenády měly začínat zhruba od km 38,9 dále po 

proudu, zatímco proti proudu by na levém břehu měly být realizovány 

pouze úzké  přírodní stezky bez většího kácení stromu  . 

o V rámci realizace záměru nebudou především v západním úseku km 

38,9 - 39,95 káceny vetší  skupiny či řady stromu  , budou odstraňovány 

pouze jednotlivé stromy, a to v nezbytných případech. Biologický dozor 

předem vytipuje stromy významné  pro hnízděni či fungující jako 

potravní  zdroje ptáků , které nebudou káceny. Případná kácení se 

vyhnou pravému břehu v definované  západní části. 

o Zdejší orgán ochrany přírody si vyhrazuje právo fyzické kontroly 

prováděni prací a dodržovaní podmínek tohoto rozhodnuti  kdykoli 

v průběhu platnosti výjimky. 

o Každoročně až do ukončení prací podá žadatel písemnou zprávu 

o využití výjimky, a to k 31.12. každého roku v době, kdy bude podle 

výjimky postupováno. 

o Tato výjimka platí  od nabytí právní moci tohoto rozhodnuti  do 

31.12.2025. 

- veškeré připomínky zapracovány do dokumentace. Podmínky budou 

splněny během realizace stavby. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

- Mokřad byl na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR upraven, 

zúžen tak, aby nezasahoval do plánované mimoúrovňové křižovatky VMO. 

V pásmu křižovatky, které bylo ŘSD ČR stanoveno na 10 m, budou pouze 

terénní úpravy, mokřadní plochy jsou až za tímto pásmem. 

- Předmětná stavby respektuje plochy pro dopravu, v nichž by měla být 

realizována mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Bauerova o Velodromu přeložky 

sil. I/42. 

- Podmínka ŘSD, aby pěšina nezasahovala do budoucí stavby VMO, není 

řešena. Navržená pěšina je v souladu s územním plánem. Pěšina nebude 

v budoucnu ohrožovat výstavbu křižovatky VMO. V případě realizace stavby 

křižovatky VMO lze přeložení pěšiny bezproblémově vyřešit.  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno 

- Z provozních důvodů požadujeme realizovat přeložku DN 600 i v úseku 37,420 

- 37,475. Nejedná se o přeložku, ale výměnu stávajícího vodovodu v jeho 

stávající trase. - Trasa ani materiál vodovodu se nemění. Bude řešeno v rámci 

stavebního povolení. 

- Základy všech stožárů VO v prostoru stavby budou umístěny v souladu s ČSN 

73 6005. – Podmínka splněna 

- Všechny navržené stromy budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu 

DN 600, tj. min. 2,5m od líce potrubí na obě strany měřeno horizontálně. – 

Stromy posunuty mimo ochranné pásmo. 
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- Podmínky týkající se kanalizace jsou splněny. Kanalizační síť je návrhem 

ochráněna na Q100. Výusti jsou osazeny hradidlovými komorami, přístupy 

jsou zajištěny.  

- Podmínky do dalších stupňů dokumentace budou řešeny v daných stupních 

dokumentace. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, 

Kounicova 26, 611 43 Brno 

- Navržené úpravy v korytě řeky spolu s náhradní výsadbou na toku 

před železničním mostem v evidenčním žkm 142,470 mohou nepříznivě 

ovlivnit průtok v mostních otvorech (zanesení otvorů naplavenou zeminou, 

štěrkem, stromy a keře zachycené na pilířích mostu). 

o Štěrková lavice u pravého břehu bezprostředně na mostní konstrukci 

byla zrušena. Štěrkové lavice u levého břehu byla zredukována tak, 

aby skončila 10 m před mostem. Úpravy v řece jsou navrženy tak, aby 

nebyly při povodních odplavovány, tzn. opevnění břehů a ostrovy 

budou z dostatečně pevného a těžkého kameniva, aby nebylo 

unášeno. Ovlivnění odtokových poměrů (úpravy v toku, stromy, vazby 

na objekty v toku) bude posuzovat i vodoprávní úřad a správce toku. 

- Navržené stezky (především ty na levém břehu řeky), přerušené pouze v 

prostoru železničního mostu, nejsou z prostorových důvodů v mostním otvoru 

realizovatelné. Návrh svahových úprav musí být ukončen nejméně 10 m před 

a za mostem, nikoliv až těsně na hranici mostu (i z důvodu možného ovlivnění 

založení mostních pilířů). 

o Navržená stezka bude posouzena z hlediska stability v dalším stupni 

projektové dokumentace, nebude negativně ovlivňovat stabilitu 

mostního pilíře. Mostní objekt je dostatečně kapacitní na návrhový 

průtok Q100N = 395 m3/s (neovlivněný přehradami), aby do profilu 

mohla být umístěna pěšina. Současná výška hladiny je výše než 

návrhová hladina pro tento průtok (Q100N). Návrh tedy nezhoršuje 

odtokové poměry pod mostem.  

- Je třeba doplnit detail navázání nové protipovodňové zdi na železniční 

most, přičemž do mostu není možné provádět žádné zásahy. Součástí stavby 

musí být i provedení stavebně technického průzkumu pilíře železničního mostu 

(založení, zdivo), do kterého má být protipovodňová zeď zavázána. Průzkumem 

a projektem musí být prokázáno, že zavázáním pilíře do protipovodňové 

hráze nedojde k ohrožení stability pilíře (tím i přilehlých částí mostu), a že zdivo 

pilíře je dostatečně vodotěsné, (aby nedocházelo průsakům vody skrz pilíř) při 

takovém průtoku řeky, kdy hladina vody dosahuje až k protipovodňové hrázi. V 

případě nevyhovujících výsledků musí být v rámci stavby navržena a 

provedena opatření, která zajistí stabilitu pilíře a vodotěsnost jeho zdiva. 

o Detail navázání nové protipovodňové zdi na železniční stupeň bude 

řešen v dalším stupni projektové dokumentace, tedy v dokumentaci 

pro stavební povolení. Průzkum a případné zvodotěsnění zdiva pilíře 

je doplněno do dokumentace V kapitole B.2.6  (SO 07.1 a SO 07.13).  

- Stávající úpravu koryta řeky (kamenné odláždění) je vhodnější, než úpravy 

podle předloženého návrhu. Navržená nová výsadba prakticky v korytě řeky 

není z hlediska protipovodňových opatření vhodná, a realizace nové stezky v 

místech, kde běžně protéká voda, je velmi problematická. 

o Mostní objekt je dostatečně kapacitní i při přidání stezek do průtočného 

profilu mostu, ověřeno hydrotechnickými výpočty. 

- Projektovou dokumentaci je třeba doplnit o příčné řezy korytem řeky v místě 

železničního mostu, ve kterých budou uvedeny uvažované návrhové hladiny a 

zakresleny nosné konstrukce a spodní stavba mostu. Příčné řezy musí 

postihovat rozdílnost uspořádání železničního mostu po délce toku. 

o Doplněno. 
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Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 6639 00  Brno-Štýřice 

V další stupni PD řešit: 

- křížení cyklistické dopravy s ul. Renneská tř. mimoúrovňově, v dokumentaci 

řešeno  

- podrobný popis režimu pohybu chodců a cyklistů, bude řešeno v dalším 

stupni projektově dokumentace 

- smlouvu mezi statutárním městem Brno a BKOM o správě účelových 

komunikací bude řešeno v dalším stupni projektově dokumentace 

- povrch cyklostezky bude z asfaltového souvrství, splněno 

- řešit návaznost úprav břehů na stávající silniční mosty a lávky ve správě 

BKOM,  v dokumentaci řešeno  

CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 

- křížení SEK s protipovodňovou zdí – kabely bude uložen v chráničce 

- Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme založení rezervní chráničku - 

trubku minimální průměr 110 mm, se zataženým protahovacím lankem a na 

obou koncích řádně utěsněnou. Trasa SEK může nově budovanou stezku 

pouze křížit. Nově položené obrubníky nesmí ležet nad trasou telefonních 

kabelů. Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK, nebo zařízení 

ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. A to, v místě vstupního objektu, schodiště 

a stezky na situaci č. 1. - zapracováno 

Itself s.r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno 

- V místech křížení inženýrských sítí s DOK-ITSELF požadujeme položit inženýrské 

sítě min. 0,3 m pod DOK-ITSELF, do odpovídající chráničky (např. 

vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). Před 

záhozem je nutná kontrola zodp. Pracovníkem firmy itself s.r.o. - zapracováno 

- V místě vjezdu, parkoviště, nové komunikace, zpevněných nástupních ploch 

apod. je třeba vedení DOK-ITSELF uložit do chráničky. - zapracováno 

- Při souběhu s DOK-ITSELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m 

od DOK-ITSELF. - zapracováno 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Záměr nevyžaduje zvláštní ochranu stavby či území. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti apod., 

plocha stavby    19,88 ha 

plocha koryta toku při Q30d 2,24 ha 

šířka koryta    cca 16 – 36 m 

současná délka vodního toku 3,435 km (ř. km 37,045 – 40,480) 

délka revitalizovaného toku  3,435 km (ř. km 37,045 – 40,480) 

délka protipovodňových zdí cca 1450 m 

výška protipovodňových zdí různá 

délka protipovodňových hrází cca 310 m 

výška protipovodňových hrází 1-2,5 m 
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šířka pěšin    2 m 

délka pěšin    5300 m 

šířka stezek    3 m 

délka stezek    2800 m 

plocha zařízení stavby   700 m2 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, apod.,, 

Kapacity na přípojkách do areálu se nemění a zůstávají zachovány. Spotřeby medií 

jsou uvedeny v bodě B.2.7.  

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba je rozdělena na stavební objekty, které budou prováděny postupně. V rámci 

stavby budou provedeny vyklízecí a bourací práce s jejich postupným zajištěním 

konstrukcí, přeložky sítí s následnou výstavbou nových konstrukcí.   

Předpokládané zahájení výstavby záměru: 2020 

Předpokládané dokončení záměru:  2022 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

j) Orientační náklady stavby. 

Cenové náklady výstavby nejsou v současné době přesně známy a odhad nákladů 

je stanoven na 279 mil Kč. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Záměrem dokumentace je dosáhnout synergického efektu, zvýšení kapacity koryta, 

obydlení koryta Svratky a poříční zóny, revitalizace řeky a nivy. Nezbytnou 

podmínkou zpřírodnění řeky a humanizace stísněného prostoru řeky je otevření a 

zpřístupnění koryta.  

Zvýšení kapacity koryta řeky Svratky je řešeno zvýšením úrovně břehů a rozšířením 

průtočného profilu v úsecích kde je to možné, za účelem snížení úrovně hladiny 

velkých vod. Upřednostňují se levnější zemní hráze v místech, kde je dostatečná 

plocha. Ve stísněných poměrech se volí železobetonové stěny umožňující vedení 

parkových cest v korytě řeky. V úsecích, kde úroveň koruny stěny převyšuje terén na 

straně VMO výšku 1,1 m budou použity prosklené stěny.  

Základní myšlenkou návrhu je umožnit zajímavou pěší procházku po obou březích, 

v celém úseku s důsledným vyloučením bruslařů a cyklistů. Umožnit pohyb 

handicapovaných spoluobčanů - vozíčkářů, zpřístupnit řeku a dostat lidi co nejblíže 

k hladině vody, aby byli v bezprostředním kontaktu s přírodní řekou a intenzivně 

vnímali výrazové vlastnosti vody, vytvořit podmínky pro koupání, slunění, společenský 

a kulturní život, splavnit řeku pro kanoe, kajaky a menší gumové čluny. 
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Návrh stanovuje, že v celém úseku podél ulice Poříčí bude mít levý břeh charakter 

spíše architektonický, pravý břeh bude mít charakter ryze přírodní.  

Podmínkou zajištění obyvatelnosti řeky a poříční zóny je vytvoření podmínek pro 

slunění, koupání a brouzdání, možnost občerstvení, kulturního a společenského 

života. 

V širším pojetí města koncepce luhu ve městě vychází z potřeby zachování a obnovy 

přírodních procesů nivy a říčních procesů. Krajinářské aspekty navrhovaného řešení 

vychází z hledání kompromisu mezi biologickými a kulturně-společenskými funkcemi 

řešeného území. Navazuje na řešení úpravy průtočného profilu a na návrh 

revitalizace nivních ekosystémů. 

Vzhledem k tomu, že se tvrdou regulací Svratky a navážkami břehů značně potlačil 

nivní fenomén, je nezbytně nutný radikální zásah do koryta řeky a nivy v rámci 

limitujících územních podmínek. 

Lužní kontinuum je třeba zajistit i klasickým regionálním biokoridorem aspoň 

v minimálních parametrech s co nejkratším přerušením a revitalizovat nivní 

ekosystémy. Břehový a doprovodný porost bude nutné zásadně rekonstruovat tak, 

aby odpovídal nivnímu biotopu. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Veškeré nové konstrukce tvořící celek přírodního charakteru začleňující do 

městských staveb je proveden na levém břehu postupným vystupováním 

železobetonových opěrných stěn tvořící zároveň protipovodňová opatření. 

V nejvíce městské části se pak prostor u opěrných stěn rozšíří o kolonádu se vstupním 

objektem tvořící centrum dění naproti nejvíce otevřenému prostoru koryta řeky mezi 

mosty Vídeňská a Renneská. Veškeré nové železobetonové konstrukce budou 

přírodních barev. 

Parkové cesty umístěné v korytě řeky budou přírodního charakteru na bázi 

mlatových cest. Pouze stezky nad úrovní charakteru budou dlážděny. Stávající 

přesunutá cyklostezka na pravém břehu bude nadále zpevněna asfaltovým 

povrchem tak, aby umožnila pohyb cyklistů a bruslařů. 

B.2.3. DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Řešené území je rozděleno dle svého charakteru na dva podúseky.  

Úsek a) v km 37,045-38,730 (od železničního viaduktu po konec nábřežních zdí) je 

v současné době čistě technicky řešeným úsekem. Svratka je zde těsně uzavřena do 

nábřežních zdí, zcela chybí nivní pásmo řeky, v těsné blízkosti řeky se nachází 

zástavba.  

Úsek b) v km 38,730 – 40,480 (od konce nábřežních zdí po Riviéru) má v současné 

době přírodě bližší charakter. Řeka má v tomto úseku nivní pásmo na levém břehu, 

na pravém břehu je lemována Červeným kopcem. 

Cílem záměru je: 

- Zvýšení kapacity koryta řeky Svratky v úseku km 37,045 – 39,125. 

- Zvýšení úrovně protipovodňové ochrany. Požadovaný návrhový průtok je Q100 

= 395 m3.s-1, s převýšením koruny hrází a zdí nad hladinou Q100 o 30 cm. 
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- Propojení protipovodňové ochrany s revitalizací řeky, přiblížení regulované řeky 

a nivy přírodě blízkému stavu v celém řešeném území. V úseku a) v km 37,045-

38,730 jsou hlavními cíli zrušení části nábřežních zdí, rozšíření koryta a zpřírodnění 

toku v rámci omezených prostorových možností, v úseku b) v km 38,730 – 40,480 

bude částečně obnoven luh na levém břehu v prostoru „Červeného kopce“, na 

Mlýnském potoce budou vytvořeny mokřady a tůně, pro obyvatele bude 

zbudována přírodní plovárna. 

- Vytvoření podmínek pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel v těsné 

blízkosti řeky. 

Celkem bude zbudováno v rámci zvýšení protipovodňové ochrany 310 m nových 

zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn a na 175 m bude zvýšen terén. 

Protipovodňové stěny budou na místech, kde je to vhodné, zajištěny proti podemletí 

patkou z kamenného záhozu. Protipovodňová ochrana území bude zvýšena na 

průtok Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír 

s převýšením korun hrází nad tento průtok o 30 cm. 

Přístup návštěvníků k řece bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti 

vody a po obslužných a promenádních stezkách. Celkem bude na obou březích 

zbudováno 5300 m pěšin a 2800 m obslužných a promenádních stezek.  

Stávající lávka na Táborského nábřeží bude zrušena a zbudována nová lávka mezi 

Kamennou kolonií a ulicí Poříčí. Lávka bude posunuta cca 40 m proti proudu řeky. 

Na novou lávku bude zhotovena projektová dokumentace jiným zpracovatelem. 

Základní parametry popisuje stavební objekt SO S.07.15. Lávka je však nedílnou 

součástí tohoto záměru, proto probíhá vzájemná koordinace a lávka se bude 

provádět v souběhu se stavbou popsanou v této dokumentaci. 

Pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí 

(s výjimkou zdí v blízkosti stávajících mostů), a dle místních možností rozšíření koryta a 

jeho úprava do povlovnějšího přechodu do dna řeky. Těmito úpravami bude 

vytvořeno široké litorální pásmo. Dno řeky bude výškově a půdorysně členěno, 

budou vybagrovány tůně, vytvořeny mělké peřejnaté úseky a mělčiny, střídané 

s klidnými úseky pomalu proudící vody. V korytě toku budou vytvořeny pro lidi 

nepřístupné ostrůvky přelévané až při průtocích vyšších než Q30d, nasypány štěrkové 

lavice, ve dně koryta budou osazeny osamělé velké kameny, na několika místech 

bude do břehů osazeno tzv. „mrtvé dřevo“. V korytě toku budou rekonstruovány 3 

příčné prahy, bude opravena jejich přelivná hrana, spodní stavba zůstane 

zachována. Dále bude upravena přelivná hrana jezu Riviéra, kde bude vytvořena 

kyneta pro splavnění pro sportovní plavbu. 

V prostoru „Červeného kopce“ bude snížen terén za břehovou hranou, budou 

založeny mokřady a periodické tůně. Dále bude vytvořen záliv a jezírko napájené 

z Mlýnského potoka s vodou přečištěnou v rákosinách umístěných před jezírkem, 

které bude možné využít ke koupání.  

Dalšími možnostmi k využití území obyvateli bude na levém břehu zbudována 

kolonáda, kterou bude uzavírat vstupní objekt. V budově vstupního objektu bude 

výtah pro vozíčkáře a zázemí pro veřejnost. Na pravém břehu naproti kolonádě 

bude nad vodou zbudováno dřevěné molo na pilotách.  

Území bude doplněno městským mobiliářem, informačními tabulemi o výskytu 

zajímavých živočichů a rostlin, vyvěšením vhodných ptačích budek apod. 
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K realizaci záměru bude místně nutné kácení. Káceny budou přednostně mladé 

stromy a stromy nepůvodních druhů. Kácení bude provedeno pouze v nezbytně 

nutném rozsahu. V rámci záměru jsou plánovány náhradní výsadby dřevin vhodné 

druhové skladby.  

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY; ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ 

O PODMÍNKÁCH PRO VÝKON PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTŽENÍM. 

Vzniklý prostor bude propojen s funkcí města pro volnočasové aktivity prolínající se 

s přírodním charakterem řeky. Nové stezky včetně prostoru kolonády se vstupním 

objektem jsou navrženy pro přístup veřejnosti splňující všechny základní požadavky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace je na levém břehu u mostu na Renneské umístěn vstupní objekt vybavený 

výtahem navazující na systém stezek umožňující bezbariérový pohyb. V celém území 

jsou pak stezky jak na levém tak pravém břehu napojeny na stávající systém 

chodníku pomocí spádů odpovídající vyhlášce. 

Přístup do objektu a jeho dispozice jsou řešeny s ohledem na osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Vstupy do objektu z úrovně 

přístupové komunikace mají výškový rozdíl max. 20 mm, nebo jsou doplněny 

o technické zařízení umožňující vstup osobám na vozíčku (výtah). Vstupní dveře 

umožňují otevření nejméně 900 mm, před vstupem do objektů je rovná plocha 

1500x1500 mm (resp. 1500x2000 mm při otevírání ven). Celoskleněné dveře budou 

opatřeny grafickými značkami (např. pruhem šířky nejméně 50 mm, nebo linií značek 

o průměru 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm) ve výšce 800 až 1100 mm a 

zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm, spodní část dveří bude do výšky 400 mm 

opatřena ochranou proti mechanickému poškození. Veškeré vnitřní komunikace jsou 

navrženy s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Podrobné 

řešení zařízení pro bezpečný provoz osob dle vyhlášky 398/2009 Sb. bude řešeno 

v dalším stupni projektové dokumentace.  

Informační systém pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zejména 

pak vodící linie pro osoby se zrakovým postižením, budou přímo navazovat na vnitřní 

informační systém jednotlivých objektů. Informační systém jednotlivých objektů bude 

podrobně řešen v dalším stupni projektové dokumentace. 

OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Maximální výškový rozdíl mezi vozovkou a rampovou částí přechodu bude 0,02 m. 

Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 8,33 % a 

příčný sklon nejvýše 2,0 %. Na úsecích chodníků s podélným sklonem větším než 

5,0 %, delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o podélném a příčném sklonu 

nejvýše 2,0 %. 

Před jednotlivými vstupy do objektu do vzdálenosti 1,5 m od vstupních dveří bude 

chodník upraven tak, že podélný sklon chodníku bude max. 2 %.  
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OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE 

Na rozhraní chodníků a vjezdů do objektu bude ze strany chodníku v délce 

sníženého obrubníku zřízen varovný pás šířky 0,4m. Pro zhotovování signálních i 

varovných pásů musí být použita schválená dlažba s výstupky tvaru komolého 

kužele, při použití prvků tvaru I musí být bezpodmínečně použito krajovek pro 

zarovnání. Signální a varovné pásy musí být vizuálně kontrastní oproti okolí (sytost + 

barva). Materiály pro varovné a signální pásy musí splňovat podmínky Nařízení vlády 

č.163/2002Sb. a TN 12.03.04. 

U obrubníku trávníku se (dle prováděcí vyhlášky k stavebnímu zákonu) výjimečně 

připouští pro hmatné vedení výška zarážky pro slepeckou hůl jen 0,06 m. Důvodem je 

strojní údržba (sekání) trávníků. 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Každé vodní dílo musí být zařazeno do kategorie podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. 

platném znění o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly. Řešená stavba 

tvoří soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření, má charakter určeného 

vodního díla ve smyslu § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly. Posudek o zařazení do kategorie podle výše zmíněné 

vyhlášky bude zajištěn v rámci dalšího stupně projektové dokumentace (DSP).  

Objekty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečné užívání. Během provozu musí 

být zajištěny veškeré bezpečnostní předpisy a požadavky včetně obsluhy 

jednotlivých zařízení. Obsluha musí být proškolena a seznámena s technickým 

zařízením a provozem objektu. Při údržbě objektu budou dodržovány příslušné 

bezpečnostní normy a předpisy, zejména vyhláška č. 324 o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci musí být s těmito 

předpisy seznámeni. Pro provoz objektu budou vypracovány provozní plány.  

B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

Z hlediska funkčnosti stavby je nutné VII. a VIII. etapu realizovat jako jeden celek. Při 

realizaci protipovodňových opatření na jednom břehu by došlo ke zhoršení 

odtokových poměrů na druhém břehu. Stavby na levém břehu a ve dně koryta jsou 

předmětem VII. etapy, stavby na pravém břehu jsou zahrnuty do VIII. etapy. 

Níže uvedené objekty jsou hlavní, v dalším stupni dokumentaci budou rozděleny na 

podobjekty. Veškeré parametry stavebních objektů budou upřesněny v dalším stupni 

projektové dokumentace na základě výstupů zpřesňujícího inženýrsko geologického 

průzkumu a statického posouzení. 

SO 07.01. Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 – 37,150 

Nově navržená stěna je součástí protipovodňové ochrany, kterou zvyšuje v úseku 

mezi železničním mostem a mostem na Vídeňské z Q50N na Q100N. Protipovodňová 

stěna vede na levém břehu od železničního mostu po lávku u areálu Spielberk 

Office. Stěna bude železobetonová se základními parametry:  

 délka: cca 90 m 

 šířka:  0,5 m 

 výška: 0,9-1,2 m 

Výška stěny je navržena tak, aby o 30 cm převyšovala hladinu při průtoku Q100N. 

Stěna vede podél nově navržené stezky. Vzdušná část stěny bude přisypána 
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zeminou. Z návodní strany na těleso stěny navazuje nově navrženou stezku. V místě 

železničního mostu navazuje přímo na pilíř tohoto mostu. Navázání bude provedeno 

utěsněním, stěna nebude nijak zasahovat do stávající konstrukce mostního pilíře.  

Součástí výstavby zdi bude sanace mostní konstrukce v návaznosti na nové 

konstrukce z důvodu vodotěsnosti mostní konstrukce. Sanace bude provedena 

chemickou cestou, která bude upřesněna na základě zpřesňujícího stavebně 

technického průzkumu v dalších stupni projektové dokumentace. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1386, 1387/2 v kú Staré Brno. 

SO 07.02. Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 – 38.283 

Nově navržená stěna je součástí protipovodňové ochrany, kterou zvyšuje v úseku 

mezi mostem na Vídeňské po lávku Táborského nábřeží z Q100 na Q100N. 

Protipovodňová železobetonová pilotová stěna se ztužujícím horním 

železobetonovým monolitickým lemem  je navržena na levém břehu od mostu na 

Vídeňské po lávku na Táborského nábřeží se základními parametry: 

 délka: 220 m 

 šířka:  0,5 m 

 výška: cca 1 m (vzdušní strana), cca 4,5 m (návodní strana) 

 

Výška stěny je navržena tak, aby o 30 cm převyšovala hladinu při průtoku Q100N. 

Vodorovná část stěny bude založena na stávající opěrné zdi, s níž vytvoří těsnící 

prvek. Prostor za stěnou, vně koryta bude odvodněn drenáží. Při vysokých vodních 

stavech bude voda z drenáže čerpána mobilním čerpadlem. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 192/1, 878/4 v kú Staré Brno. 

SO 07.03. Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 38,283 – 38,825 

Nově navržená stěna je součástí protipovodňové ochrany, kterou zvyšuje v úseku od 

Lávky na Táborského nábřeží po odbočení železniční vlečky z Q50N na Q100N.  

Protipovodňová železobetonová pilotová stěna se ztužujícím horním 

železobetonovým monolitickým lemem je navržena na levém břehu od lávky na 

Táborského nábřeží po odbočení z VMO na rondel, dlouhá cca 545 m. 

Základní parametry: 

 délka: 545 m 

 šířka:  0,5 m 

 výška: cca 1 m (vzdušní strana), cca 4,5 m (návodní strana) 

 

Vzhledem k tomu, že v úseku km 38,253 -  38,450 tj. v délce 176 m je výška stěny 

1,9 m nad úrovní VMO, bude protipovodňová stěna kombinovaná. Ve spodní části 

železobetonová pilotová stěna s železobetonovým monolitickým lemem a v horní 

části na výšku 0,9 m skleněná v ocelovém, příp. hliníkovém rámu. Prostor za stěnou, 

vně koryta bude odvodněn drenáží. Při vysokých vodních stavech bude voda z 

drenáže čerpána mobilním čerpadlem. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1023/69, 1023/70, 1023/73, 1023/83 

v kú Pisárky a p.č. 878/4 v kú Staré Brno. 
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SO 07.04. Protipovodňová zemní hráz podél ulice Bauerové v km 0,0 – 0,950  

Stavební objekt zrušen. 

SO 07.05. Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí v km 37,205 – 37,765 

Jedná se o území v úsecích km 37,205 – 37,765 v délce 560 m. Zabezpečení 

nábřežních zdí v patě zdí bude zajištěno patkou z kamenného opevnění, jehož 

hmotnost bude odpovídat velikostem unášecích rychlostí.  Opevnění bude 

zabezpečovat stabilitu stávajících a nových nábřežních zdí proti podemletí. Přesné 

dimenze opevnění budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 192/1 v kú Štyřice. 

SO 07.06.  Revitalizace řeky – úprava břehu v km 37,055 – 37,441  

Jedná se o část revitalizace na levém břehu od železničního mostu po most na 

Renneské, v délce 386 m. Zvýšení morfologie břehové linie, zmírnění sklonu svahů 

s povlovným přechodem do dna řeky, což předpokládá rekonstrukci stávajících 

nábřežních zdí. V rámci rekonstrukce bude odstraněna horní část zdí z kyklopského 

zdiva. V bezprostřední blízkosti mostů (lávka u Spielberk Office, mosty Renneská a 

Heršpická) se stávající nábřežní zdi ponechají (zajištění stability mostních pilířů). Bude 

zachováno nejméně 3 m zdiva na každou stranu mostu. Kámen z rozebraných částí 

zrekonstruovaných zdí bude využit na stavbu břehového opevnění, recyklovaný 

beton do stabilizační části pěšin. Části svahů, které nebudou stabilizovány 

kamenným opevněním, budou zatravněny. Díky úpravě dojde ke zmírnění sklonu 

svahů, zpřístupnění a otevření řeky. Vznikne větší proměnlivost a stanovištní pestrost 

břehů. Odstranění části stávajících nábřežních zdí a pozvolnější svahy umožní 

výsadby břehového porostu a vytvoření ekologicky cenného litorálního pásma. 

Úprava břehů s výsadbou břehového porostu má velký význam z hlediska 

ornitologického, hydrobiologického a ichtyologického. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1386, 1327/67, 1385/2, 1387/1, 

1387/2, 1388/1, 1388/2, 1388/3 v kú Staré Brno a p.č. 136, 191 v kú Štýřice 

SO 07.07. Revitalizace řeky – úprava dna v km 37, 055 – 39,910,  

Území od železničního mostu po jez na Riviéře, v délce 2 855 m, za účelem obnovy 

říčního kontinua bude podpořeno výškovým i půdorysným členěním dna, 

rekonstrukcí přelivné hrany betonových prahů a jejich náhradou kamennými ostrovy 

a výhony, kamenem zpevněnými skluzy, vybagrováním tůní, stavbou ostrůvků, 

nasypáním štěrkových lavic, osazením osamělých velkých říčních kamenů ve dně 

koryta. Hloubka tůní a výška štěrkových lavic, která se pohybuje v rozmezí 0,2 – 1,2 m, 

bude upřesněna na základě zpřesňujícího geologického průzkumu (křivka zrnitosti a 

mocnost štěrkové vrstvy ve dně) a podrobnějších hydrotechnických výpočtů 

(namáhání a vymílání dna a hloubky výmolů) v dalším stupni projektové 

dokumentace. Břehy ostrůvků a výhonů budou zpevněny kamenným opevněním. 

Na ostrůvcích budou vysázeny pouze stromy. U betonových stupňů ve dně: 

 stupeň 37,426 ř. km – u mostu na Renneské 

 stupeň 37,979 ř. km – u mostu na Vídeňské 

 stupeň 38,264 ř. km – u Táborského nábřeží 

bude rekonstruována jejich přelivná hrana tak, že vrchní hrana bude snížena na 

úroveň stávajícího. Spodní stavba zůstane zachována. Vzdouvání vody bude 

zajištěno nově vytvořenou hydrologickou morfologií koryta – střídání úseků tůní a 

brodů, výhony, ostrovy, štěrkovými lavicemi a kamennými prahy. Funkce stupňů tak 

bude zachována. Štěrkové lavice budou dostatečně opevněny, v exponovaných 
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místech bude opevnění zesíleno kameny. Stabilizace lavic a ostrovů bude zajištěna 

kamennými prahy, které budou dostatečně zavázány do břehů.  

Svratka v celé délce řešeného úseku bude migračně průchodná pro vodní 

organismy a bude splavná pro kánoe, kajaky a drobné čluny. Jez na Riviéře se 

splavní – bude vytvořena kyneta v přelivné hraně jezu.  

Do koryta bude v některým místech umístěno tzv „mrtvé dřevo“, které výrazně zvýší 

drsnost říčního dna a zároveň vytvoří nové mikrohabitativní struktury.  

Tvarově a hydraulicky členité kynety jsou základem pro podporu a vytváření 

morfologicky pestrých stanovišť zajišťujících potřebné ekologické funkce. Vytváření 

členitosti koryta v zastavěných územích by měla být v co nejlepším ekologickém, 

resp. morfologickém stavu (Just, Metodika AOPK ČR, Praha 2010). Dobrý 

hydromorfologický stav vodního toku (vhodné prostředí pro rozvoj biodiverzity) je 

nedílnou komponentou dobrého ekologického stavu vodního útvaru, pro níž je 

Rámcovou evropskou směrnicí o vodní politice (2000/60/ES,příloha V) zajišťován a 

dosahován ekologický stav. V úsecích s hlubšími tůněmi a vzdutím pomocí výhonů 

bude možné koupání a brouzdání. V tůních bude přežívat vodní biota v období 

nízkých vodních stavů.  

Z hlediska hydrobiologie jsou velmi pozitivní boční štěrkové lavice, obnažené štěrky a 

tzv. „mrtvé dřevo“(posudek RNDr. Pařil). Uvažovaná revitalizace řeky je velmi 

přínosná – vytvoří vhodné biotopy, podpoří ptačí společenstva, či konkrétní 

významné druhy (posudek Mgr. Sychra). Revitalizace řeky bude mít pozitivní vliv i na 

zvláště chráněné druhy ryb. Balvanité výhony, skluzy a vytvoření hlubších míst zvýší 

množství indiferentních druhů ryb, preferovaných z hlediska rekreačního rybolovu 

(posudek Ing. Jurajda). 

Podle klasifikace mapových jednotek stavu biocenóz (Míchal, Ekologická stabilita) 

odpovídá charakter dnešního koryta řeky Svratky v nábřežních zdech na Poříčí 

kategorii 2 až 3 – význam pro ekologickou stabilitu malý a střední, zatím co koryto po 

revitalizaci kategorii 4 – význam velký. 

Dále se stavební objekt dělí na podobjekty s označením SO 07.07.a Úprava jezu 

u Riviéry, SO 07.07.b rekonstrukce stupně u Táborského nábřeží, SO 07.07.c 

rekonstrukce stupně u mostu na Vídeňské a SO 07.07.d rekonstrukce stupně u mostu 

na Renneské.  

SO 07.07.a Úprava jezu u Riviéry – jedná se o úpravu jezu týkající se snížení přelivové 

hrany uprostřed a zřízení kynety. Kyneta bude dostatečně široká, aby mohly 

bezpečně proplout drobné lodě pro vodní sporty.  Před přelivem budou do propusti 

zkoncentrovány průtoky pomocí kamenného prahu.  Na skluzu, v místě propusti se 

dnešní kameny urovnají. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 939 ,969, 1022, 1006/1, 1006/4, 

1023/5, 889/16, 889/17, 889/18, 889/20, 889/21, 889/22, 889/27, 889/28, 889/29, 889/30 

,889/31, 889/32, 889/33, 889/34, 889/35, 889/36, 889/37, 889/4, 920/1, 920/14, 948/1 

v kú Pisárky a p.č. 136, 191, 411, 192/1, 193/1, 412/1 v kú Štýřice. 

SO 07.08. Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce“ a řeky km 39,200 – 39,760 

V celém řešeném úseku je možné jedině na této ploše, alespoň v nezbytné míře 

podpořit nivní charakter území. Návrh uvažuje snížení úrovně terénu za břehovou 

hranou, založení mokřadů, vybagrování periodické tůně, zálivu a jezírka napájeného 
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z náhonu, které bude po předčištění vody v rákosinách možné využívat i ke koupání. 

Kostru mokřadu budou tvořit vrby, vodní rostliny a rákosiny. Kolem mokřadu povede 

pěšina, která překoná mokřad dřevěnou lávkou na dřevěných pilotách. 

Z hlediska hodnocení ekologické stability jsou mokřady zařazeny do nevyšší 

kategorie 5 – výjimečně velký význam. Čím „ekologičtější“ je celkové využívání 

ekosystému v daném území, tím menší může být plošný podíl prvků věnovaný 

„uchovávací“ funkci USES (Míchal, 1994). Vzhledem k tomu, že pro revitalizaci je 

vymezen jen úzký pás podél řeky, je stavba mokřadu důležitá. Prostředí mokřadu 

může být atraktivní pro návštěvníky, kteří se zde setkají s pestrou přírodou. Snížením 

úrovně terénu na ploše mokřadu se rozšíří průtočný profil koryta Svratky a podle 

výpočtů se sníží úroveň hladiny Q100N o 13 cm. 

Vybudování nivního segmentu v prostoru Červeného kopce považují v posudcích 

RNDr Paříl a Mgr. Sychra za jeden z největších přínosů úpravy, který výrazně obohatí 

diverzitu z hlediska bezobratlých i ptáků. Navíc se na dlouhou dobu zkultivuje a 

využije nevzhledný pozemek ve vlastnictví města Brna. 

Mokřad byl na základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR upraven, zúžen tak, 

aby nezasahoval do plánované mimoúrovňové křižovatky VMO. V ochranném 

pásmu křižovatky, které bylo ŘSD ČR stanoveno na 10 m, budou pouze terénní 

úpravy, mokřadní plochy budou až za tímto pásmem. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 953, 969, 1006/1, 1006/4, 889/3, 

947/1, 948/1, 948/14, 949/1, 949/2, 954/3, 954/4, 954/5, 979/2 ,979/3 v kú Pisárky. 

SO 07.09. Kolonáda v km 37,475 – 37,728 

Území na levém břehu od mostu na Renneské proti proudu, v délce 245 m. Stěny a 

strop kolonády tl. 30 cm a sloupy 30/30 cm budou ze železobetonu. Na stropě 

kolonády povede promenádní chodník. V prostoru kolonády bude sociální zařízení 

stavěné za stěnou kolonády. Sociální zařízení bude uzavíratelné vodotěsnými dveřmi.  

Kolonáda bude stavěna v jímce, pod ochranou (Q2) dočasné ražené štětové stěny. 

Štětová stěna v km 37,410 – 37,728 bude dlouhá 318 m, vysoká 6 m (zaražena 1 m do 

nepropustného neogenního podloží. Na terase před kolonádou se budou moci 

pořádat kulturní akce. Bude záležet na potřebách lidí, jak se v čase budou 

projevovat.  

Zdůvodnění: součástí revitalizace řeky Svratky je i vytvoření podmínek pro 

obyvatelnost řeky, pro kulturně – společenské funkce vodního toku.   

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1408/1 v kú Staré Brno a s p.č. 192/1 

v kú Štyřice. 

SO 07.10. Vstupní objekt v km 37,490 

navrhuje se dvoupodlažní budova uzavírající a navazující na kolonádu na levém 

břehu u mostu na Renneské. Horní podlaží bude v úrovni vozovky VMO a střechy 

kolonády, nad hladinou Q100N , suterénní podlaží bude v prostoru kolonády pro 

sezení u řeky. V budově vstupního objektu bude výtah pro vozíčkáře a veřejná 

sociální zařízení. Součástí objektu jsou přípojky vodovodu, kanalizace a elektro. 

Stavba vstupního objektu si vyžádá přeložky inženýrských sítí. Uvedených pod 

samostatným stavebním objektem. 

Zdůvodnění: revitalizované koryto by mělo podporovat i příznivé pobytové prostředí 

města (Metodika AOPK, Just). Vstupní objekt uzavírající kolonádu bude příjemným 
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prostředím. Umožní vnímat řeku z výšky. Bude vstupním objektem do řeky a současně 

centrálním místem podélných pěších a cyklistických tras.  

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1327/22, 1408/1 v kú Staré Brno. 

SO 07.11. Podchod pod VMO v km 37,5640   

Stavební objekt zrušen. 

SO 07.12.  Zařízení plovárny v areálu Favoritu. 

Stavební objekt zrušen. Řešeno v rámci SO 07.08. 

SO 07.13. Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 – 38,830 

Parková cesta spojuje území na levém břehu od železničního mostu po areál 

Favoritu. Kromě úseku km 37,055 – 37,173 bude vedena na levém břehu v nové 

trase. V celé délce úseku bude mít šířky 3 m. Základní prostorové nároky a parametry 

budou navrženy na návrhovou rychlost 20 km/hod. Trasování komunikace a 

konstrukce vozovek v jednotlivých úsecích: 

 Km 37,055 – 37,245, na levém břehu od železničního mostu po most na Heršpické, 

v délce  190 m a od mostu na Heršpické po most na Renneské km 37,275 – 37,430, 

v délce 155 m. Trasa cesty je vedena po vrcholu břehu, souběžně s vlečkou a 

VMO. Konstrukce (typ A) je netuhá s podkladní vrstvou mechanicky zpevněného 

kameniva tl. 20 cm. Kryt je ze směsi stmelené cementem.  

 Od odbočky na lávku u Spielberk Office na km 37,180, po napojení s horní 

zpevněnou stezkou na km – 37,365, na levém břehu, o délce cca 185 m. Trasa 

cesty pro smíšený provoz je vedena po břehu, ulici Heršpickou křižuje pod 

mostem, kde vede souběžně s pěšinou. Konstrukce (typ A) je netuhá s podkladní 

vrstvou mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm. Kryt je ze směsi stmelené 

cementem. 

 Km 37,470 – 37,765, na levém břehu v úseku kolonády, v délce 295 m. 

Komunikace vede souběžně s promenádní cestou v úrovni vozovky VMO. Včetně 

spojovacích ramp mezi cestou pro smíšený provoz a pěšinou při nábřeží, mezi km 

37,677 – 37,740. Podklad cest lokálně tvoří železobetonová konstrukce stropu 

kolonády rozšířená v délce cca 150 m. Rozšířená část bude mít podkladní vrstvu 

ze štěrku mechanicky zpevněného. Krycí vrstva obou částí bude 

z velkoformátových betonových desek. 

 Km 37,765 – 38,100, na levém břehu od kolonády po most na Vídeňské, v délce 

335 m je vedena v patě břehu, na násypu. Od km 37,952 po most na Vídeňské 

vede parková cesta souběžně s pěšinou. Vozovka typu A bude založena na 

geotextilii kvůli zamezení prorůstání kořeny stromů. 

 Spojovací rampa od chodníku na mostu Vídeňská při světelné křižovatce s ulicí 

Poříčí (km 38,060) po cestu pro smíšený provoz (na km 38,115)  

 Km 38,100 – 38,830 na levém břehu od mostu na Vídeňské po rondel. Cesta je 

vedena podél pilotové železobetonové protipovodňové stěny v nově 

vytvořeném zářezu sníženého levého břehu. V místě 38,280 km cesta podchází 

nově umístěnou lávku. Lokálně bude povrch cesty překrývat upravenou a 

sníženou opěrnou stěnu původního koryta řeky. 

V některých částech bude povrch cesty proveden v únosnosti pro vozidla 

o hmotnosti do 30 t. Jedná se především o sjezdy a přístupy k vodnímu toku a 

k hradidlovým komorám a čerpacím stanicím. Takto zpevněné cesty jsou vyznačeny 

ve výkresové části dokumentace. 
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Součástí výstavby zdi bude i stavebně technický průzkum železničního mostu Uhelná, 

bude zjištěna hloubka založení pilířů mostu, stav tohoto pilíře (zdivo, těsnost). Bude 

posouzena stabilita mostu v souvislosti s umístěním protipovodňové zdi a pěšiny do 

profilu mostu. Návrh jak protipovodňové zdi, tak pěšiny bude takový, aby negativně 

neovlivnil statiku konstrukce mostu. V případě potřeby bude zdivo mostního pilíře 

zvodotěsněno. 

Zdůvodnění: zajišťuje průjezdnost území podél řeky Svratky v celém řešeném území 

s mimoúrovňovým křížením příčných komunikací a je obslužnou komunikací správce 

vodního toku pro provoz, údržbu a opravy. Je účelná a efektivní, neboť je součástí 

stavby protipovodňové stěny a kolonády. Cyklostezka na levém břehu bude rychlejší 

než pravobřežní cyklostezka. Bude atraktivní pro každodenní cesty do zaměstnání, 

neboť nebude mít ztracené spády. Odlehčí pravobřežní cyklostezku, na níž se 

cyklisté dostávají do kolisních situací s pěšáky.  

 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1022, 1023/5, 1023/69, 1023/70, 

1023/83, 889/3 v kú Pisárky, s p.č. 1386, 1630, 1327/119, 1327/22, 1327/67, 1387/1, 

1387/2, 1388/1, 1388/2, 1408/1, 878/4 v kú Staré Brno a s p.č. 192/1 v kú Štyřice. 

SO 07.14.  Pěšina v km 37,055 – 40,180  

Území na levém břehu od železničního mostu po lávku na Riviéru. Kříží všechny 

příčné komunikace mimoúrovňově pod mosty. Pěšina je dlouhá 3 185 m, široká 2 m 

kromě úseku pod mostem na Vídeňské kde bude mít šířku 1,5m v délce 135m a pod 

nově budovanou lávkou na Táborského nábřeží, kde bude mít šířku 1,5 m v délce 

cca 300 m. Její konstrukce (typ A) bude netuhá s podkladní vrstvou mechanicky 

zpevněného kameniva případně recyklovaného betonu tl. 15 cm položenou na 

geotextilii. Kryt je ze směsi stmelené cementem. V úseku km 37,055 – 38,770, tj. 

v délce 1 715 m bude pěšina vedena v patě svahu na hutněném násypu 

opevněném kamenným záhozem.  

Zdůvodnění: zajišťuje zprůchodnění řeky s mimoúrovňovým křížením všech příčných 

komunikací od železničního mostu po lávku na Riviéře.  

Dále se stavební objekt dělí na podobjekty s označením SO 07.14.a a SO 07.14.b 

tvořící konstrukce lávek na pěšině.  

SO 07.14.a – lávka u mokřadu – konstrukce lávky je navržena tak, aby měla přírodní 

charakter. Rozpětí podpěr po 3m umožní klikatě provést lávku tak, aby se nekácely 

vzrostlé kvalitní stromy. Řešení je navrženo z dřevěných povalových chodníků, které 

umožní dlouhý táhlý oblouk přes mokřad (výšky 0,4 m pochůzné plochy nad 

hladinou vody) i efektní zakřivenou trasu. 

Konstrukce dřevěného povalového chodníku: Nosná povalová konstrukce bude 

tvořena podélníky (kulatina z borovice d = 150 mm), které budou uloženy na příčníky 

(kulatina z dubu d = 150 mm) podepřenými dvojicemi dřevěných pilot (kulatina 

z dubu d = 150 mm), rozpětí pole 3 m. Zábradlí bude z kulatiny borovice d = 10 mm. 

Pochůzná plocha bude uložena na podélníky z borových povalů d= 100 mm 

podélně rozříznuté (jejich líc je možno ohoblovat). Povaly budou seříznutu do 

oblouků. Mezery mezi povaly budou 10 mm kvůli odtoku vody a vysýchání dřeva. 

Celková délka přemostění je 30 m. Volná šířka mostu je v polích 3,5 m. Navržená 

trasa se v místě lávky skládá kružnicového oblouku o poloměru 30 metrů. Lávka je 

vybavena dřevěným zábradlím do 1,1 m navazujícím na hlavní nosníky konstrukce 
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SO 07.14.b – lávka u Riviéry – konstrukce lávky je navržena  tak, aby měla přírodní 

charakter. Rozpětí podpěr po 3m umožní klikatě provést lávku tak, aby se nekácely 

vzrostlé kvalitní stromy. Řešení je navrženo z dřevěných povalových chodníků, které 

umožní dlouhý táhlý oblouk přes mokřad (výšky 0,4 m pochůzné plochy nad 

hladinou vody) i efektní zakřivenou trasu. Lávka je umístěna v podél břehu a 

vyrovnává tak pochůzí plochu. 

Konstrukce dřevěného povalového chodníku: Nosná povalová konstrukce bude 

tvořena podélníky (kulatina z borovice d = 150 mm), které budou uloženy na příčníky 

(kulatina z dubu d = 150 mm) podepřenými dvojicemi dřevěných pilot (kulatina 

z dubu d = 150 mm), rozpětí pole 3 m. Zábradlí bude z kulatiny borovice d = 10 mm. 

Pochůzná plocha bude uložena na podélníky z borových povalů d= 100 mm 

podélně rozříznuté (jejich líc je možno ohoblovat). Povaly budou seříznutu do 

oblouků. Mezery mezi povaly budou 10 mm kvůli odtoku vody a vysýchání dřeva. 

Celková délka přemostění je 52 m. Volná šířka mostu je v polích 3,0 m. Navržená 

trasa se v místě lávky skládá z přímých polí kopírující reliéf břehu. Lávka je vybavena 

dřevěným zábradlím do 1,1 m navazujícím na hlavní nosníky konstrukce. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 939, 969, 988, 991, 1008, 1021, 1022, 

1006/1, 1006/4, 1007/1, 1007/7, 1007/8, 1016/2, 1023/5, 889/3, 889/4, 889/8, 915/1, 

915/14, 915/16, 915/17, 915/18, 915/19, 915/20, 915/22, 915/4, 923/3, 923/6, 948/1, 

948/8, 954/6, 992/1 v kú Pisárky, s p.č. 1386, 1388/1 v kú Staré Brno a s p.č. 136, 192/1 

v kú Štyřice. 

SO 07.15. Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280. 

Není součástí povolovacího stavebního režimu, jedná se o samostatnou projektovou 

a investiční část města Brna.  

Nová lávka bude umístěna o 40 m proti proudu od původní polohy lávky. Nová 

lávka bude provedena se zvedacím mechanizmem, který umožní zvednutí lávky 

nad úroveň 100 leté vody. Tento stavební objekt je řešen samostatnou dokumentací 

v rámci investičního záměru BKOMu.  

V rámci stavby lávky bude řešen posun přechodu na ulici Poříčí navazující na lávku 

na Táborského nábřeží včetně doplnění osvětlení a řízené křižovatky. Tato část bude 

řešena samostatnou dokumentaci objednanou městem Brnem. Ve výkresové části 

je objekt označen SO 07.15.a 

 

Rekonstrukce lávky vyvolá přeložky inženýrských sítí, které jsou řešeny jako následující 

samostatné objekty: 

 SO 07.15.b – Přeložka vodovodu DN 600 OC – Poříčí (Předběžně projednáno 

se zástupcem - BVK – pan Čermák) 

 SO 07.15.c – Přeložka kanalizace DN 600/900 BEO – Táborského nábřeží 

 SO 07.15.d – Přeložka kabelu VO - Poříčí 

 SO 07.15.e – Přípojka NN - ovládání zdvihacích mechanizmů – předpoklad na 

straně Táborského nábřeží 

 SO 07.15.f – VO - osvětlení lávka – předpoklad na straně Poříčí 

 SO 07.15.g – Přípojka NN - záložní čerpání komor – předpoklad na straně 

Táborského nábřeží 

 

Objekty SO 07.15.b-d jsou řešeny v rámci této dokumentace, objekty SO 07.15.e-g 

jsou řešeny v rámci samostatné dokumentace rekonstrukce lávky. Pro přípojky je 
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v situaci vymezen prostor, kde budou umístěny. Přesné umístění bude řešeno v rámci 

dokumentace lávky. 

 

Zdůvodnění: Umístění nové lávky nad 100 letou vodu. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 878/4 v kú Staré Brno a s p.č. 192/1, 

701/3, 701/4, 744/1 v kú Štyřice. 

 

SO 07.16. Lávka přes řeku a VMO v km 38,6350 

Stavební objekt zrušen 

SO 07.17. Úprava konstrukcí  

V rámci stavby budou rekonstruována stávající stabilizace vodního toku – nábřežní 

zdi. Rekonstrukce proběhne následujícími způsoby: 

 části pod mosty budou zcela zachovány, přisypány zeminou, na které 

budou umístěny stezky 

 v některých místech budou zachovány základy zdi a její stabilizace 

základové patky, část stabilizace bude nahrazena jinou stabilizací, tj. 

železobetonovou nebo pilotovou stěnou 

 v některých částech dojde k rozšíření koryta, kamenná stabilizace břehu 

(stávající nábřežní zdi) budou odstraněny a nahrazeny jinou stabilizací břehu 

– zatravněním (u pozvolnějších svahů) a kamenným záhozem nebo 

pohozem  

 

V rámci stavby budou upraveny, rekonstruovány, přelivné hrany 3 stabilizačních 

stupňů a stupně Riviéra. Spodní stavba těchto konstrukcí zůstane zachována. 

Funkce stabilizačních stupňů zůstane zachována, dosáhne se jí přirozenější cestou, 

štěrkovými ostrůvky. 

Dále v rámci stavbu proběhne rekonstrukce kanalizačních výusti, které budou 

v některým místech zkráceny, v některých prodlouženy, jejich účel zůstane 

zachován. Záměrem dojde rovněž k rozšíření, resp. rekonstrukci některých 

kanalizačních šachet a kanalizační výustí, které budou opatřeny hradidlovými 

komorami. Zde se rovněž jedná o rekonstrukci, úpravami zvyšujeme 

protipovodňovou ochranu kanalizační sítě. 

Stávající stezky budou v rámci stavby v některých místech rekonstruovány, 

přeloženy. V některých případech dojde ke změně povrchu stezek. Parkové cesty 

jsou stavbou vedlejší ke stavbě hlavní, kterou je protipovodňová ochrana města 

Brna, výstavbou stezek se nemění hlavní účel stavby, který je protipovodňová 

ochrana. Stezky jsou součástí opevnění břehů. 

Z důvodů revitalizace říční nivy v prostoru „Červeného kopce“ bude zbouráno 

několik rekreačních objektů - chatek. 

Záměrem dochází ke změně vodohospodářské stavby, k její rekonstrukci, primární 

účel stavby zůstává stejný – protipovodňová ochrana, stabilizace toku.    

Beton získaný z úprav se recykluje a použije do podkladních vrstev komunikací, 

kámen z kyklopského zdiva do opevnění.  

SO 07.18. Úpravy na levobřežní kmenové stoce   
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Na levém břehu díky bourání stávajících zdí a výstavbě nových zdí, které budou 

mnohdy umístěny na jiném místě, vznikne potřeba upravit stávající výusti 

odlehčovacích stok a dešťové kanalizace. Výusti budou rekonstruovány, opraveny 

jejich čela, některé výusti prodlouženy nebo zkráceny. Upřesňující rozsah prací bude 

definovaný v dalším stupni projektové dokumentace.  

Jedná se o úpravy těchto výustí: 

 ř. km 37,595 DN 400 beton, dešťová kanalizace – výust osazena šachtou 

s hradidlovou komorou. Výust prodloužena pod cestou na kolonádě. 

 ř. km 37,786 DN 400 beton, dešťová kanalizace – výust osazena šachtou 

s hradidlovou komorou. Výust prodloužena o 10 m pod cestou a zaústěna do 

řeky. 

 ř. km 37,960 DN 1000 beton, jednotná kanalizace – výust prodloužena o 6 m 

pod cestou a zaústěna do řeky. 

 ř. km 37,975 DN 2400/1650 beton, jednotná kanalizace – výust osazena 

šachtou s hradidlovou komorou. Výust prodloužena o 9 m pod cestou a 

zaústěna do řeky. 

 ř. km 38,010 DN 1300 beton, jednotná kanalizace – výust osazena šachtou 

s hradidlovou komorou. Výust prodloužena o 9 m pod cestou a zaústěna do 

řeky. 

 ř. km 38,175 2xDN 1000 ocel, jednotná kanalizace – výusti prodlouženy o 8 m 

pod cestou a zaústěna do řeky. 

 ř. km 38,740 DN 1000 beton, dešťová kanalizace – rekonstrukce výusti. 

 

Na některých výustích budou osazeny hradidlové komory, které výusti v případě 

povodní uzavřou.  Celkem je řešeno 5 hradidlových komor na výustích z kmenové 

stoky B. Komory budou osazeny do nových šachet, nebo do stávajících šachet či 

odlehčovacích komor. Stávající objekty budou zrekonstruovány. Vřetenová šoupata 

hradidlových komor jsou navržena v úpravě pro elektrické ovládání. Zdroji elektrické 

energie budou mobilní elektrogenerátory.  Čerpání povodňových vod je navrženo 

až na odlehčovací komoře 04 na stoce B, která se nachází v navazujícím úseku 

protipovodňových opatření. Čerpání tak bude řešeno v rámci dokumentace řešící 

navazující úsek. 

Specifikace, počet mobilních agregátů a jejich uskladnění budou upřesněny 

v dalším stupni projektové dokumentace.  

Úpravy na stoce vychází z Generelu odvodnění města Brna. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1022, 1023/69, 1023/83, 889/3v kú 

Pisárky, s p.č. 1630, 1408/1, 1680/1, 878/4v kú Staré Brno a s p.č. 192/1 v kú Štyřice. 

SO 07.19. Betonové gravitační zídky  

Betonové gravitační zídky na pěšině pod mosty 

Zdůvodnění: zajišťuje stabilitu pěšiny a cyklostezky. Jedná se sice o dražší řešení oproti 

svahu zpevněnému kamenným záhozem, které však zabírá větší průtočný profil pod 

mosty. 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s p.č. 192/1 v kú Štyřice. 
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SO 07.20 Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – Vstupní objekt  

Stavební objekt zrušen.  

SO 07.21 Přeložka plynu – lávka 

V rámci přesunu lávky na Táborského nábřeží do jiné polohy (řešeno samostatnou 

dokumentací pro BKOM) bude provedena přeložka plynového vedení. Nové vedení 

bude provedeno ve stejné poloze na nové lávce sloužící jen jako nosič medií – SO 

07.27 produktovod. Přeložka plynu bude provedena před vlastním zrušením stávající 

lávky. 

Stávající STL plynovod DN 300 ocelový o provozním přetlaku 3 bar je veden v km 

38,236 po lávce na Táborského nábřeží. Přeložka plynovodu je navržena z důvodu 

stavebních úprav lávky na potrubní most. Stávající lávka bude nahrazena novou v 

jiné poloze a na místě lávky bude vybudován potrubní most pro sítě technického 

vybavení – horkovod, kabely VN a plynovod. 

Trasa přeložky STL plynovodu DN 300 je vedena od místa napojení před nově 

budovanou protipovodňovou zdí, dále v souběhu ve vzdálenosti 1,0 m od zdi v 

délce 15,0  m a poté bude vyvedena na potrubní most a v délce 38,0 m vedena po 

potrubním mostě na konzolách. Za mostem bude svedena do země a napojena na 

stávající plynovod DN 300. 

Celková délka přeložky činí 55,0 m. Trasa a uložení potrubí je navrženo při dodržení 

ČSN 73 6005, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,5 a předpisů souvisejících. Minimální krytí 

plynovodu v zemi bude 0,8 m v ostatních plochách, ke křížení s komunikacemi 

nedojde. 

Přeložka plynovodu bude provedena z ocelového potrubí DN 300 (323,9x5,6)  mat. 

L245 dle ČSN EN ISO 3183, příloha L. Propoje na stávající potrubí DN 300 ocelové se 

budou provádět mimo období topné sezóny dle technologického postupu 

zpracovaného zhotovitelem s ohledem na dobu nezbytně nutnou pro odstávku 

plynovodu a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu. Propoje se budou 

provádět na nezokruhovné větvi STL plynovodu pro výtopnu spol. Teplárny Brno. S 

tímto odběratelem bude dohodnuto dočasné přepojení na STL plynovod v ul. Poříčí 

o prov. přetlaku 1 bar po dobu max 3 měsíců. K uzavření potrubí bude použito 

stávajících trasových uzávěrů na obou stranách přeložky jištěné balónovacími 

soupravami. Na trase přeložky nejsou žádné jiné přípojky, k odstávce odběratelů 

nedojde. 

Rušené části plynovodu budou odpojeny, odplyněny a odstraněny ze země.   

Nadzemní část plynovodu bude odborně demontována a odstraněna. O likvidaci 

plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné opravy v 

provozní a statistické dokumentaci provozovatele.  

Délka přeložky: DN 300 – 55,0 m 

Rušené potrubí: DN 300 – 55,0 m 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 878/4 v kú Staré Brno a s p.č. 192/1, 

701/3, 701/4, 743/4 v kú Štyřice. 

SO 07.22 Přeložka plynu – Kolonáda 
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Stavba kolonády zasahuje do stávajících vedení sítí vedené podél koryta řeky a 

VMO na ulici Poříčí. V rámci této stavby bude před započetím stavby kolonády a 

vstupního objektu řešeny veškeré přeložky až po VMO na ulici Poříčí.  

Trasa přeložky STL plynovodu DN 300 je vedena od místa napojení před 

navrhovaným schodištěm k řece před kolonádou, lomí se vpravo pod úhlem 90°, 

pokračuje směrem ke komunikaci v délce 3,8 m, lomí se vlevo pod úhlem 90° a dále 

pokračuje podél kolonády v přímém směru v délce 85 m. Zde se lomí pod úhlem 30° 

a je vedena v délce 5,0 m k místu napojení na stávající plynovod. Na trase přeložky 

je stávající trasový uzávěr v ochozu, který bude nahrazen novým přímým trasovým 

uzávěrem. Celková délka přeložky činí 94,7 m. Trasa a uložení potrubí je navrženo při 

dodržení ČSN 73 6005, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,5 a předpisů souvisejících. Minimální krytí 

plynovodu bude 0,8 m v ostatních plochách, ke křížení s komunikacemi nedojde. 

Přeložka plynovodu bude provedena z plastového potrubí PE100 dn315x17,9 SDR 

17,6. Trasový uzávěr bude šoupě DN 300 s přivařovacími PE konci. Propoje na 

stávající potrubí DN 300 ocelové se budou provádět mimo období topné sezóny dle 

technologického postupu zpracovaného zhotovitelem s ohledem na dobu nezbytně 

nutnou pro odstávku plynovodu a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu. 

Propoje se budou provádět na zokruhované trase STL distribuční plynovodní sítě bez 

by-passu. K uzavření potrubí bude použito oboustranné stoplovací zařízení. Na trase 

přeložky nejsou žádné přípojky, k odstávce odběratelů nedojde. 

Rušené části plynovodu budou odpojeny, odplyněny a odstraněny ze země.   

Nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně demontováno a odstraněno. O 

likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné 

opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. 

Délka přeložky: PE dn315 – 94,7 m 

Rušené potrubí: DN 300 – 90,0 m 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1327/119, 1327/22, 1408/1v kú Staré 

Brno. 

SO 07.23 Přeložka horkovodu 

V rámci přesunu lávky na Táborského nábřeží do jiné polohy (řešeno samostatnou 

dokumentací pro BKOM) bude provedena přeložka horkovodu. Nové vedení bude 

provedeno ve stejné poloze na nové lávce sloužící jen jako nosič medií – SO 07.27 

produktovod.  Nové vedení bude provedeno s předvolovaného potrubí s napojením 

na stávající rozvody vedené v terénu v šachtách. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 878/4v kú Staré Brno a s p.č. 192/1, 

701/3 v kú Štyřice. 

SO 07.24 Přeložka VN 

Stavební objekt je rozdělen na dva podobjekty a to SO 07.24.a Přeložka – 

Produktovod a SO 07.24.b Přeložka kolonáda 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1327/22, 878/4 v kú Staré Brno. 

SO 07.24.a - Přeložka - Produktovod 



 

  39/68 

V rámci přesunu lávky na Táborského nábřeží do jiné polohy (řešeno samostatnou 

dokumentací pro BKOM) bude provedena přeložka silového vedení. Nově bude 

vedení vedeno ve stávající poloze na nové lávce sloužící jen jako nosič medií – SO 

07.27 produktovod. Kabeláž bude vedena v chráničkách, způsob chránění bude 

definován v realizační přeložkové projektové dokumentaci, stejně tak počet 

chrániček a případné umístění rezervní chráničky. Přeložka silového vedení bude 

provedena před vlastním zrušením stávající lávky na provizorní konstrukci 

přemosťující vodní tok v období výstavby a následně uložena na hotový 

produktovod, vedený ve stávající poloze.  

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..), aby nedošlo 

k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými 

tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. 

Krytí a minimální vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy dle prostorové normy 

ČSN 73 6005. 

Délka původní trasy kabelů:  cca 54 a 77 m 

Délka přeložky kabelů:  cca 55 a 55 m 

SO 07.24.b – Přeložka – Kolonáda 

V rámci stavby kolonády a vstupního objektu je vyvolána přeložka podzemního 

kabelu sítě VN, vedeného v zeleném pásu a chodníku při křižovatce ulic Poříčí a 

Rennéská třída. Tyto sítě budou nově umístěny v souběhu s přeložkou plynu, 

trakčních napájecích kabelů a sdělovacích kabelů.  

Kabeláž bude vedena v chráničkách, způsob chránění bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci, stejně tak počet chrániček a případné umístění 

rezervní chráničky. Krytí a minimální vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy 

dle prostorové normy ČSN 73 6005. 

Délka původní trasy kabelu:  cca 19 m 

Délka přeložky:   cca 17 m 

 

SO 07.25 Přeložka elektrických kabelů – Kolonáda 

V rámci stavby kolonády a vstupního objektu dochází k posunu opěrných stěn, 

odebrání břehu a vyvolání přeložek sítí pro kabelové trasy DPMB, a.s. (napájecí a 

trakční kabely) vedené v tělese břehu řeky. Tyto sítě budou nově umístěny částečně 

v souběhu s přeložkou plynovodu, sdělovacích kabelů a to vše v souběhu s novou 

stavbou kolonády a komunikace na ulici Poříčí. Ochranná pásma, krytí a minimální 

vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005 

V rámci stavby budou trakční kabely přeloženy do samostatného multikanálu SITEL a 

kabelových komor CARSON.  

Přeložkou dochází k posunu dvojice rozvaděčů, umístěných v zeleném pásu mezi 

řekou Svratkou a ulicí Poříčí (křižovatka s Renneskou třídou). Rozvaděče budou 

přeloženy o cca 3,5 metru jihovýchodně po trase stávající kabeláže ukolejnění a 

přívodu k trakčnímu stožáru. Kabeláž vedoucí k ukolejnění a trakčnímu stožáru bude 

zachována stávající, přepojena do nového rozvaděče. 
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Kabeláž mezi rozvaděči a ulicí Nové sady (k aréně Rondo) přeložena částečně 

v nové trase, částečně v trase stávající pod komunikací Poříčí. Nově vedeno v 

multikanálu s rezervní chráničkou a svazkem mikrotrubiček, pod komunikací 

instalováno formou řízeného protlaku. Napojeno za řízeným protlakem na stávající 

trakční vedení v zeleném pásu u Ronda: 

- délka nové trasy  cca 12,5 m 

- délka stávající trasy pod komunikací Poříčí cca 28 m 

- celkem přeloženo cca 40,5 m 

- původní trasa cca 38 m 

Kabeláž mezi rozvaděči a ulicí Vídeňská přeložena částečně v nové trase podél 

opěrné stěny nové kolonády, částečně v trase stávající podél a pod komunikací 

Poříčí. Nově vedeno v multikanálu s rezervní chráničkou a svazkem mikrotrubiček, 

pod komunikací instalováno formou řízeného protlaku. Napojeno za řízeným 

protlakem na stávající trakční vedení v chodníku ulice Poříčí: 

- délka nové trasy  cca 164 m 

- délka stávající trasy podél komunikace Poříčí cca 125 m 

- délka stávající trasy pod komunikací Poříčí cca 18 m 

- celkem přeloženo cca 307 m 

- původní trasa cca 298 m 

Včetně přeložení rozvaděčů, umístěných u mostu na Renneské třídě, při křižovatce 

s ulicí Poříčí. 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 07.25 - 

Přeložka elektrických kabelů - Kolonáda. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 630, 1327/1, 1327/119, 1327/121, 

1327/126, 1327/22, 1327/23, 1327/25, 1327/29, 1408/1 v kú Staré Brno. 

SO 07.26 Přeložka sdělovacích kabelů - Kolonáda 

V rámci stavby kolonády a vstupního objektu dochází k posunu opěrných stěn, 

odebrání břehu a vyvolání přeložek sdělovacích sítí, vedených v tělese břehu řeky. 

Tyto sítě budou nově umístěny částečně v souběhu s přeložkou plynovodu, trakčních 

kabelů a to vše v souběhu s novou stavbou kolonády a komunikace na ulici Poříčí. 

Krytí a minimální vzdálenosti křížení a souběhu sítí budou dodrženy, dle prostorové 

normy ČSN 73 6005 

V rámci stavby budou sdělovací kabely přeloženy do samostatného multikanálu a 

kabelových komor. 

 

Jedná se o přeložení trasy metalických sdělovacích kabelů. Přeložka bude 

provedena rozpojením stávající trasy a napojením nové trasy spojkováním. Způsob 

ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet případných chrániček kabelové trasy 

bude definován v realizační přeložkové projektové dokumentaci.  

Přeložení pětice kabelů (300P 0,8; 300XN 0,8; 300XN 0,8; 400XN 0,4; 19DM 0,9) 

Délka původní trasy kabelů:  cca 30 m 

Délka přeložky: cca 32 m 
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Přeložení osmice kabelů (200XN 0,6; 100XN 0,8; 200XN 0,8; 200XN 0,8; 300XN 0,8; 

300XN 0,8 bez provozu; 200XN 0,6; 200XN 0,8) 

Délka původní trasy kabelů:  cca 32 m 

Délka přeložky: cca 32 m 

Přeložení trojice kabelů (dálkový OPV 150XN 0,8; 800P 0,6; TCEKE  bez provozu 400P 

0,5) 

Délka původní trasy kabelů:  cca 100 m 

Délka přeložky: cca 102 m 

Přeložení kabelu (JKP 150XN 0,6) 

Délka původní trasy kabelu:  cca 102 m 

Délka přeložky: cca 104 m 

Celková délka sdružené trasy přeložky  cca 107 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 07.26 - 

Přeložka sdělovacích kabelů - Kolonáda. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 1630, 1327/1, 1327/119, 1327/121, 

1327/126, 1327/22, 1327/23, 1327/25, 1327/29, 1408/1 v kú Staré Brno. 

SO 07.27 Produktovod 

 Z důvodu odsunutí lávky a vytvoření nových přeložek sítí, které na této lávce byly 

umístěny vznikne ve stávající poloze produktovod pro vedení těchto sítí.  

Produktovod bude tvořen ocelovou příhradovou konstrukcí uloženou na levém 

břehu do nové železobetonové opěrné stěny a na pravém břehu do betonového 

základu umístěného v novém svahu rozšířeného koryta. Rozměry produktovodu jsou 

1,5 na 2,0m o délce 40,0m.  

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s p.č. 878/4 v kú Staré Brno a s p.č. 192/1, 

701/3, 701/4, 743/4 v kú Štyřice. 

SO 08.01. Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512 – 37,765,  

Protipovodňová hráz je navržena na pravém břehu od mostu na Renneské po areál 

školního dětského hřiště délky cca 150 m. Vzhledem k prostorovým možnostem a 

pozměnění návrhu oproti studii (musela být zachována větší část školního pozemku) 

bude hráz tvořena železobetonovou zdí s přesypáním uhutněné zeminy. Je tak 

pozměněn původní návrh, který počítal pouze s homogenní hrází. Po koruně hráze 

vede cyklostezka. 

Základní parametry hráze: 

 délka:    cca 150 m 

 šířka ŽB stěny:   0,5 m 

 šířka hráze v koruně:  min. 3 m 

 výška hráze:    cca 1,5 m (nad terénem) 

 sklony svahů:    1:1-1:3  

 

Výška hráze je navržena tak, aby o 30 cm převyšovala hladinu při průtoku Q100N.  

Železobetonová stěna bude zavázána do nepropustného a pevného podloží, 

hloubka stěny a její tvar budou specifikovány v dalším stupni PD na základě 

zpřesňujícího inženýrsko geologického průzkumu. Hráz zajišťuje protipovodňovou 

ochranu zástavby na Bakalově nábřeží.   
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Stavební objekt je umístěn na pozemcích s  p.č. 411, 412/1, 412/2, 419/1, 419/2 v kú 

Štyřice. 

SO 08.02. Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,520 – 38,016  

Jedná se o zeď, která začíná u mostu na Renneské a končí u areálu nemocnice 

Milosrdných bratří, u mostu na Vídeňské, navrženou v délce cca 496 m. Zeď bude na 

Bakalově nábřeží celá přesypána zeminou a bude vytvářet hráz, po které vede 

cyklostezka (součástí SO 08.1), dále bude částečně přesypána. V místě přesunutého 

hřiště budou ze vzdušné části navazovat tribuny hřiště. Část železobetonové stěny 

bude tvořit hranici a plot školních pozemků.  

Základní parametry: 

 délka:  cca 496 m 

 šířka ŽB stěny: 0,5 m 

 výška stěny:  1,5 – 2 m (nad terénem) 

 

Výška stěny je navržena tak, aby o 30 cm převyšovala hladinu při průtoku Q100N. 

Stěna zajišťuje protipovodňovou ochranu nemocnice Milosrdných bratří, hotelu 

Sharingham, škole a pozemkům na Bakalově nábřeží. Přísypy stěny umožní 

v některých místech její překonání a přistup k řece i  z ochráněných pozemků, dále 

vytvoří migrační prostupnost pro živočichy, protože stěna se nachází v pásmu ÚSES.  

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s  p.č. 411, 425, 412/1, 412/2, 420/6, 427/3 

v kú Štyřice. 

SO 08.03. Protipovodňová zemní hráz km 38,190 – 38,245   

Protipovodňová zemní hráz je nevržena na Táborského nábřeží v délce 55 m. Po 

hrázi vede pěšina a cyklostezka. Hráz bude homogenní a bude zavázána do 

pevného podloží. 

Základní parametry: 

 délka:   55 m 

 šířka koruny hráze:  14-18 m 

 výška:   1,2 – 1,5 m (nad terénem) 

 sklon návodní svahu:  1:1,7 

 sklon vzdušního svahu: 1:4 a mírnější 

Výška hráze je navržena tak, aby o 30 cm převyšovala hladinu při průtoku Q100N.  

Hráz zajišťuje protipovodňovou ochranu budov na Táborského nábřeží.  

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s  p.č. 192/1, 701/3, 701/4, 743/1, 743/4, 

744/1 v kú Štyřice. 

SO 08.04. Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 – 38,540  

Stavební objekt původně pojmenován „protipovodňová opatření zvyšující úroveň 

terénu v areálu Alžbětínek“. V této části bude vybudována protipovodňová 

železobetonová stěna v délce 305 m. Část stěny bude zcela přesypána zeminou. 

Jedná se o úsek, kde přes ni přechází pěšina a přístup k nové lávce na Táborského 

nábřeží.   

Historická část zdi, která je památkově chráněná bude zachována a k ní bude 

přistavěna nová železobetonová stěna. Výstavba bude probíhat tak, aby nedošlo 

k poškození stávající historické zdi, jedná se o délku cca 221 m. 
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Železobetonová stěna bude za Areálem hospice sv. Alžběty zavázána do svahu. 

Základní parametry: 

 délka:   305 m 

 šířka ŽB stěny:  0,5 m 

 výška stěny:   1 – 1,7 m (nad terénem) 

 délka historické zdi:  221 m 

 

Výška stěny je navržena tak, aby o 30 cm převyšovala hladinu při průtoku Q100N. 

Stěna zajišťuje ochranu hospice sv. Alžběty a dalších pozemků a staveb. Řešení bylo 

konzultováno se zástupci vlastníka, Památkového odboru MMB a Památkového 

ústavu. 

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s  p.č. 701/3, 701/4, 743/1, 743/4, 744/1, 

764/1, 764/2 v kú Štyřice. 

SO 08.05. Rozšíření průtočného profilu v km 37,055 – 37,754  

Rozšíření průtočného profilu je navrženo v délce 699 m od začátku úpravy, tj. od 

železničního mostu, po areál nemocnice Milosrdných bratří. Výkop zeminy bude 

ukládán na mezideponii v obvodu staveniště, vhodná zemina bude použita do 

násypů hrází a přebytek bude z mezideponie odvezen na skládku. Případná 

kontaminovaná zemina bude převezena na zabezpečenou skládku. Na celé ploše 

bude sejmuta humózní vrstva a odstraněna dnešní 3 m široká asfaltový povrch 

komunikace v úseku km 37,310 – 37,754 v délce 455 m. Tato cesta bude přeložena. 

Břeh bude zpevněn v délce 709 m kamenným opevněním a částečně překryt říčním 

štěrkem. Po břehu povede pěšina a cyklostezka. Stávající nábřežní zdi budou 

rekonstruovány, části jejich základů budou ponechány. V rámci rekonstrukce bude 

odstraněna horní část zdí z kyklopského zdiva. Zdi u mostů budou zachovány tak, 

aby se nezasáhlo do statiky mostů. Části svahů, které nebudou stabilizovány 

kamenným opevněním, budou zatravněny. 

Cílem je zvětšení průtočného profilu, a tím snížení úrovně hladin velkých vod, 

otevření a zpřístupnění koryta, umožnění vedení pěšiny, vytvoření podmínek pro 

pobyt a slunění. Rozšíření pravého břehu je oproti původnímu návrhu ve studii 

zredukováno. Původní návrh počítal s větším záběrem školního pozemku. Po 

konzultaci s investorem a městkou částí Brno-střed by zábor pozemku zredukován.  

Stavební objekt je umístěn na pozemcích s  p.č. 186, 187, 191, 194, 195, 197, 199, 411, 

116/1, 146/3, 185/1, 188/1, 188/2, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 193/7, 193/8, 207/25, 

207/46, 207/50, 212/7, 412/1, 412/2, 419/1, 419/2, 74/1, 74/13, 79/1, 79/2 v kú Štyřice. 

SO 08.06. Odtěžení břehu v km 37, 754 – 38.545  

Jedná se o území v délce 791 m od areálu nemocnice Milosrdných bratří až po areál 

hospicu sv. Alžbety. Zemina z výkopu bude uložena na mezideponii a poté na 

skládku. Z plochy bude sejmuta humózní vrstva a odstraněn povrch asfaltové 

komunikace v km 37,754 – 38,023 v délce 269 m a v km 38,180 – 38,315. Délka rušené 

komunikace je 150 m. Tato cesta bude přeložena v rámci stavby  Břeh km 38,180 – 

38,315 v délce 150 m bude zpevněn kamenným záhozem. 

Návrh umožňuje otevření a zpřístupnění koryta, výsadbu břehového porostu, vedení 

cyklostezky a pěšiny. 
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Stavební objekt je umístěn na pozemcích s  p.č. 203, 425, 426, 192/1, 192/3, 419/1, 

420/1, 420/6, 424/1, 427/3, 640/3, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 725/2, 743/1, 743/4, 

744/1, 757/13, 759/1, 759/2, 764/1, 764/2 v kú Štyřice. 

SO 08.07. Dřevěné molo z dubového dřeva v km 37,608  

průměru 15 m bude postaveno nad vodou na dřevěných pilotách  

Zdůvodnění: umožňuje různé využití – taneční parket na vodě, pořádání pikniků, 

podium, přístaviště loděk.  

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 411 v kú Štyřice. 

SO 08.08. Cyklostezka  

Cyklostezka, která nahradí současnou asfaltovou cestu v úseku km 37,310 – 38,030 

bude dlouhá cca 710 m a v úseku km 38,150 – 38,244 bude dlouhá cca 100 m. 

Konstrukce cesty a široká 3 m. Bude netuhá s podkladní vrstvou mechanicky 

zpevněného kameniva nebo recyklovaného betonu tl. 20 cm. Kryt bude ze směsi 

stmelené cementem. Kamenivo bude uloženo na technickou textilii. 

V některých částech bude povrch stezky proveden v únosnosti pro vozidla 

o hmotnosti do 30 t. Jedná se především o sjezdy a přístupy k vodnímu toku a 

k hradidlovým komorám a čerpacím stanicím. Takto zpevněné stezky jsou vyznačeny 

ve výkresové části dokumentace. 

Zdůvodnění: zajišťuje stavbu pravobřežní cyklistické stezky v úsecích kde bylo nutné 

cyklostezku přemístit. Nahrazuje úrovňové křížení ulice Vídeňské mimoúrovňovým 

křížením.  

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 411, 426, 192/1, 193/1, 193/3, 207/25, 

207/46, 207/50, 212/7, 412/1, 412/2, 420/6, 427/3, 701/1, 701/2, 701/3, 743/4, 744/1 

v kú Štyřice. 

SO 08.09. Pěšina  

Pěšina kříží všechny příčné komunikace mimoúrovňově pod mosty. V úsecích kde je 

pěšina vedena v korytě řeky bude podkladní vrstva položena na geotextilii. Pěšina 

v celém úseku km 37,030 – 38,680, na pravém břehu od železničního mostu po 

schodiště z ulice Kamenná bude široká 1,5 až 4,0 m.  

Úpravy pěšiny budou různé v dílčích úsecích: 

 Km 37,005 – 37,195 v délce 190 m bude široká 2 m. Konstrukce pěšiny bude 

netuhá (typ A) s podkladní vrstvou mechanicky zpevněného kameniva, případně 

recyklovaného betonu tl. 15 cm. Kryt bude ze směsi stmelené cementem.  

 Km 37,182 – 37,330 v délce cca 165 m bude široká 2 m. Konstrukce pěšiny bude 

podle typu A. V úseku km 37,212 - 37,292 je v délce 80 m vedena pod mostem 

(na Heršpické), u paty svahu na hutněném násypu zajištěném gravitační 

betonovou opěrnou zídkou. Stavba zídky se uskuteční pod ochranou (Q2) jímky 

ze štětové stěny výšky 6 m. 

 Km  37,330 - 37,590 v délce cca 270 m + spojovací pěšiny s délkami 33 a 48 metrů 

budou mít šířku 3 m. Konstrukce pěšin a stezky bude netuhá typu A. V úseku km 

 37,397 – 37,473 kde podchází most na Renneské bude stezka vedena na 

hutněném násypu zajištěném gravitační opěrnou zídkou prováděnou pod 

ochranou (Q2) štětové stěny výšky 6 m.  
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 pěšina mezi km 37,555 – 37,720 v délce 170 m konstrukce dle typu A bude mít šířku 

převážně 2 m. Lokálně bude rozšířena u pódia, mezi km 37,585 – 37,635 (50 m), 

kde bude rozšířena na 4 m 

 Km 37,720 – 38,180 v délce 460 m bude mít šířku 2 m (kromě úseku km 38,010 – 

38,080, kde v délce 70 m bude mít šířku 1,5 m), konstrukce podle typu A, v úseku 

km 37,720 – 38,180 bude vedena u paty svahu na hutněném násypu opevněném 

záhozovým kamenem. 

 Km 37,970 – 38,160 v délce cca 190 m bude cesta pro smíšený provoz šířky 3 m, 

která se na km 38,160 napojuje na cyklostezku při Táborského nábřeží. V úseku km 

38,010 – 38,080 pod mostem Lidická bude souběžně s pěšinou vedena u paty 

svahu na hutněném násypu opevněném záhozovým kamenem. 

 Km 38,180 – 38,680 na pravém břehu od ulice Ludmily Konečné po schodiště 

z ulice Kamenná v délce cca 540 m a šířce 2 m bude mít podkladní vrstvu 

z říčního štěrku tl. 10 cm, s krytem ze zatravňovací vrstvy tl. 5 cm (typ B). V úseku 

km 38,195 – 38,310 je stezka vedena po zemní hrází SO 08.3 zpevněné 

protipovodňovou stěnou SO 08.4, která pak od km 38,310 dále proti toku řeky 

vystupuje nad úroveň pochozí plochy pěšiny a upraveného terénu. V úseku km 

38,523 – 38,634 se neschůdný strmý svah překoná v délce 111 m lávkou 

z dubového dřeva na pilotách. V km 38,675 se nevyhovující schodiště z Kamenné 

ulice do řeky nahradí kamenným schodištěm. 

 

SO 08.09.a – lávka u Alžbětinek – Nová konstrukce lávky je navržena tak, aby měla 

přírodní charakter. Rozpětí podpěr po 3m umožní klikatě provést lávku tak, aby se 

nekácely vzrostlé kvalitní stromy. Řešení je navrženo z dřevěných povalových 

chodníků, které umožní dlouhý táhlý oblouk přes mokřad (výšky 0,4 m pochůzné 

plochy nad hladinou vody) i efektní zakřivenou trasu. Lávka je umístěna v podél 

břehu a vyrovnává tak pochůzí plochu. 

Konstrukce dřevěného povalového chodníku: Nosná povalová konstrukce bude 

tvořena podélníky (kulatina z borovice d = 150 mm), které budou uloženy na příčníky 

(kulatina z dubu d = 150 mm) podepřenými dvojicemi dřevěných pilot (kulatina 

z dubu d = 150 mm), rozpětí pole 3 m. Zábradlí bude z kulatiny borovice d = 10 mm. 

Pochůzná plocha bude uložena na podélníky z borových povalů d= 100 mm 

podélně rozříznuté (jejich líc je možno ohoblovat). Povaly budou seříznutu do 

oblouků. Mezery mezi povaly budou 10 mm kvůli odtoku vody a vysýchání dřeva. 

Celková délka přemostění je 110 m. Volná šířka mostu je v polích 2,0 m. Navržená 

trasa se v místě lávky skládá z přímých polí kopírující reliéf břehu. Lávka je vybavena 

dřevěným zábradlím do 1,1 m navazujícím na hlavní nosníky konstrukce.  

 

Zdůvodnění: zajišťuje podélné zprůchodnění korytem řeky Svratky s mimoúrovňovým 

křížením všech příčných komunikací v úseku od železničního mostu po schodiště na 

Kamennou ulici.  

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 136, 186, 187, 411, 116/1, 146/3, 185/1, 

188/1, 188/2, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 193/7, 193/9, 207/25, 207/46, 207/50, 412/1, 

412/2, 701/3, 701/4, 743/1, 743/4, 744/1, 757/13, 759/2, 764/1, 764/2 v kú Štyřice. 

SO 08.10. Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí  

Území v úsecích km 37,205 –  37,765 v délce 560 m, km 37,158 – 37,292 v délce 134 m, 

km 37,397 – 37,473 v délce 76 m, km 38,084 – 38,180 v délce 96 m, km 38,315 - 38,600 

v délce 285 m. Ochrana nábřežních zdí proti podemletí bude zajištěna kamennou 

patkou. Patka zajišťuje stabilitu dnešních i navrhovaných nábřežních zdí. 
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Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 192/1, 411, 412/2 v kú Štyřice. 

SO 08.11. Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – Spielberk Office  

V místě před areálem Spielberk Office v úseku km 37,095 – 37,215 je vyvolaná 

přeložka vodovodu z důvodů rozšíření koryta toku a rozvolnění břehů. Stávající 

potrubí je vyvedeno v oceli o rozměru DN 600. Nově je přeložka navržena v tvárné 

litině DN 600. Realizace odpovídá městským standardům pro vodovodní síť, rozměry 

Generelu odvodnění města Brna. Do vodovodu se ve staničení 106,9 m napojuje 

vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 300. V souběhu s vodovodem bude přeložen i 

sdělovací kabel, který přeložku jednou kříží. 

Délka překládaného vodovodu   124,6 m 

DN a materiál překládaného vodovodu  ocel, DN 600 

Délka přeložky     126,2 m 

DN a materiál přeložky    tvárná litina, DN 600 

Počet šachet     1 (DN 300) 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 185/1, 188/1, 193/1, 193/8 v kú Štyřice. 

 

SO 08.12. Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny – U soudu  

V místě před soudem v úseku km 37,300 – 37,420 je vyvolaná přeložka vodovodu 

z důvodů rozšíření koryta toku a rozvolnění břehů. Stávající potrubí je vyvedeno 

v oceli o rozměru DN 600. Nově je přeložka navržena v tvárné litině DN 600. 

Realizace odpovídá městským standardům pro vodovodní síť, rozměry Generelu 

odvodnění města Brna. Do vodovodu se ve staničení 106,9 m napojuje vodovodní 

potrubí z tvárné litiny DN 300. Přeložka v několika místech kříží stávající inženýrské sítě, 

konkrétně veřejné osvětlení a sdělovací kabely, tyto sítě však budou v rámci stavby 

přerušeny. Přeložka vodovodu se na konci napojuje do stávající armaturní šachty. 

Délka překládaného vodovodu   111 m 

DN a materiál překládaného vodovodu  ocel, DN 600 

Délka přeložky     126,9 m 

DN a materiál přeložky    tvárná litina, DN 600 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 193/3, 207/25, 207/46, 207/50, 212/7 v 

kú Štyřice. 

SO 08.13. Přeložka vodovodu DN 100 z tvarované litiny  

Stavební objekt zrušen. 

SO 08.14. Přeložka sloupů elektrického osvětlení a kabelů elektrického osvětlení 

V úseku km 37,0 – 37,71na pravém břehu a v úseku km 37,06 – 37,23 na levém břehu 

je vyvolána přeložka VO z důvodu rozšíření koryta řeky a rozvolnění břehu.  

Svítidla budou zvolena dle standardu TSB s předpokladem využití LED technologie. 

Svítidla budou umístěna na stožárech a budou sloužit pouze k osvětlení pochozích 

ploch v původním rozsahu a budou zapojena do stávajícího systému VO. Veřejné 

osvětlení bude připojeno ze stávající přípojkové skříně TSB Brno, případně napojeno 

na stávající soustavu VO. Nové vedení bude provedeno kabely CYKY-J 4x16.  
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Celková délka nových kabelových rozvodů je cca : 

a) 120m na Táborského nábřeží  pravý břeh (5 lamp) 

b) 270m na Bakalově nábřeží pravý břeh (11 lamp) 

c) 135m mezi mosty Renneská a Heršpická pravý břeh (9 lamp) 

d) 148m mezi mosty Heršpická a viaduktem na Uhelné levý břeh(9 lamp)  

e) 125m mezi mosty Heršpická a viaduktem na Uhelné pravý břeh(4 lamp)  

 

Společně s kabelem VO bude položen zemní pás z kulatiny  o průměru 10mm, který 

bude spojovat jednotlivé sloupy VO. Kabel bude ve volném terénu uložen 

v pískovém loži, pod komunikací bude uložen v chráničce 110mm. Uložení kabelu 

bude respektovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005. 

Zdůvodnění: je vyvolána potřebou rozšíření koryta Svratky. 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 411, 116/1, 188/1, 192/1, 193/1, 193/7, 

193/8, 193/9, 207/25, 207/46, 207/50, 212/7, 412/1, 412/2, 744/1 v kú Štyřice a s p.č. 

1386, 1327/119, 1327/22, 1385/2, 1385/6, 1387/2, 1388/2, 1390/3, 1390/5, 878/4 v kú 

Staré Brno. 

SO 08.15. Přeložka kanalizace vejčitého tvaru DN 800/1200  

V místě před soudem v úseku km 37,483 – 37,785 je vyvolaná přeložka kanalizace 

z důvodů rozšíření koryta toku a rozvolnění břehů. Stávající potrubí je vyvedeno 

v betonu, vejcová stoka o rozměrech 800/1200. Nově je přeložka navržena stejně, 

tzn. v betonu, vejcovitý profil 800/1200. Realizace odpovídá městským standardům 

pro kanalizační zařízení, rozměry Generelu odvodnění města Brna. Do přeložky 

kanalizace se ve staničení 170,6 m a 216,9 m do šachty napojují další větve stávající 

kanalizace, konkrétně stoky DN 800 a DN 600/900. Do přeložky se rovněž napojuje 

kanalizace ve vlastnictví SVJ na Bakalově nábřeží. Tato kanalizace bude rovněž 

napojena na přeložku do šachty. Přeložka kanalizace se na stávající kanalizaci 

napojuje vždy v místě stávající šachty. Veškeré šachty budou opatřeny 

protipovodňovými poklopy.   

Délka překládaného vodovodu   293,4 m 

DN a materiál překládaného vodovodu  beton vejcový profil 800/1200 

Délka přeložky     292,9 m 

DN a materiál přeložky    beton, vejcový profil 800/1200 

Počet šachet     9 (DN 1000) 

 

Přeložka bude podrobně řešena v rámci sdružené investice stavebních úprav na 

kmenové stoce A. 

 

SO 08.16. Přeložka plynovodu 

Stávající STL plynovod PE dn110 je veden v km 37,525 – 37,550 v prostoru 

navrhovaných terénních úprav pro protipovodňová opatření na pravém břehu. 

Přeložka plynovodu je navržena z důvodu vymístění plynovodu z tělesa 

navrhovaného protipovodňového valu v délce cca 35 m při dodržení platných 

předpisů pro vedení a uložení plynárenských zařízení.  

Trasa přeložky STL plynovodu PE dn110 je vedena od místa napojení před objektem 

Bakalovo nábřeží 2, pokračuje v přímém směru podél stávajícího chodníku 

v souběhu s trasou VO a zpět se napojí na stávající trasu plynovodu před objektem 
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Bakalovo nábřeží 3. Na trase přeložky bude provedeno přepojení plynovodní 

přípojky PE dn32 pro objekt Bakalovo nábřeží 2. Celková délka přeložky činí 28,6 m. 

Trasa a uložení potrubí je navrženo při dodržení ČSN 73 6005, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,5 

a předpisů souvisejících. Minimální krytí plynovodu bude 0,8 m v ostatních plochách, 

ke křížení s komunikacemi nedojde. 

Přeložka plynovodu bude provedena z plastového potrubí PE100 dn110x6,3 SDR 17,6. 

Napojení přípojky bude provedeno přes přípojkový T-kus navrtací PE dn110/32. 

Propoje na stávající potrubí PE dn110 (vsunuté do DN 150 ocel) se budou provádět 

mimo období topné sezóny bez odstávky plynovodu dle technologického postupu 

zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu. Propoje 

se budou provádět na nezokruhované větvi STL plynovodu s použitím by-passu. 

Kuzavření potrubí bude použito oboustranné 2komorové balónovací zařízení. Doba 

odstávky přepojované plynovodní přípojky nepřekročí 1 prac. směnu. 

Rušené části plynovodu budou odpojeny, odplyněny, zaslepeny a ponechány 

v zemi.  Nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně demontováno a 

odstraněno. O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a 

provedeny příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. 

Délka přeložky: PE dn110 – 28,6 m 

Rušené potrubí: PE dn110 – 35,0 m 

Zdůvodnění: je vyvolána potřebou rozšíření koryta Svratky. 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 411, 701/3 v kú Štyřice. 

SO 08.17. Přeložka sdělovacích a el. kabelů 

Přeložky sdělovacích kabelů je rozdělena do několika podobjektů dle operátorů na 

níže uvedené objekty.  

Zdůvodnění: je vyvolána potřebou rozšíření koryta řeky Svratky 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 186, 187, 197, 199, 411, 185/1, 193/1, 

193/8, 207/25, 207/46, 207/50, 701/2, 701/3, 74/1 v kú Štyřice a s p.č. 1327/119, 

1327/22, 1387/2, 1388/2 v kú Staré Brno. 

SO 8.17.a - Přeložka sdělovacích optických kabelů UPC u Městského soudu 

Jedná se o přeložení trasy sdělovacích optických kabelů, potažmo 3xchránička s 

kabelem + 3x chránička rezerva. Přeložka bude provedena bez nutnosti přerušení a 

prodlužování včetně rezervních chrániček. Případný přebytečný kabel bude smotán 

do smyčky v místě konce přeložky v pásu zeleně.   

Délka přeložky: cca 140 m. 

SO 08.17.b - Přeložka sdělovacích kabelů E.ON u Viaduktu 

Jedná se o přeložení trasy zemního metalického sdělovacího kabelu. Přeložka bude 

provedena rozpojením stávající trasy a napojením nové trasy spojkami. Nová trasa 

sdělovacího kabelu bude kolmo křížit budovanou protipovodňovou stěnu. Způsob 

ochrany, typ prostupu stěnou, jakožto i počet případných chrániček kabelové trasy 

bude definován v realizační přeložkové projektové dokumentaci.  
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Trasa navrhované přeložky je v části navržena v souběhu se sdělovacími a 

napájecími kabely v majetku správce Cetin. Kabeláž bude vedena v chráničkách, 

způsob chránění bude definován v realizační přeložkové projektové dokumentaci, 

stejně tak počet chrániček a případné umístění rezervní chráničky. Ochranná 

pásma, krytí a minimální vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, dle 

prostorové normy ČSN 73 6005. Minimální vzdálenost trasy překládaného kabelu od 

stavební konstrukce protipovodňové stěny musí být dodržena 0,6 metru. 

Délka původní trasy kabelu:  cca 33,5 m 

Délka přeložky:   cca 35,5 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.b - 

Přeložka sdělovacích kabelů E.ON u Viaduktu. 

SO 08.17.c Přeložka sdělovacích kabelů Cetin u Viaduktu 

V rámci stavby protipovodňové stěny u železničního viaduktu na levém břehu podél 

železniční vlečky dochází k posunu stezky pro pěší a cyklo, odebrání břehu a 

vyvolání přeložek sdělovacích sítí, vedených v tělese břehu řeky. Tyto sítě budou 

nově umístěny částečně v souběhu s přeložkou veřejného osvětlení a stávající trasou 

plynovodu. Překládané sdělovací kabely budou uloženy v celé délce přeložky do 

trasy stávajících sdělovacích a napájecích kabelů v majetku Cetin. Krytí a minimální 

vzdálenosti křížení a souběhu sítí budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005 

V rámci stavby budou sdělovací kabely přeloženy volně do rýhy upravené 

podsypem a zásypem z písku dle technologických zásad majitele sítě. Překládaná 

trasa bude vedena v zeleném pásu mezi stávající stezkou a nově budovanou 

protipovodňovou stěnou.  

 

Jedná se o přeložení trasy metalických sdělovacích kabelů. Přeložka bude 

provedena rozpojením stávající trasy a napojením nové trasy spojkováním. Způsob 

ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet případných chrániček kabelové trasy 

bude definován v realizační přeložkové projektové dokumentaci.  

Přeložení dvojice kabelů (2x DCKOPV 108 DM 0,9  bez provozu) 

Délka původní trasy kabelů:  cca 151 m 

Délka přeložky: cca 147 m 

Celková délka sdružené trasy přeložky  cca 147 m  

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.c - 

Přeložka sdělovacích kabelů Cetin u Viaduktu. 

SO 08.17.d Přeložka sdělovacích optických kabelů Dial Telecom u Městského soudu 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

ve formě stranové přeložky přeložením stávající trasy délky cca 80 m do nové trasy 

délky cca 79 m, vedené částečně v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce Faster, T-mobile a UPC. Nápojná místa v trubkových spojkách 

stávající trasy nebudou přeložkou dotčena. . Způsob ochrany při křížení trasy stezek, 

jakožto i počet případných chrániček kabelové trasy bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci.  
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Ochranná pásma, krytí a minimální vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, 

dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 80 m 

Délka přeložky:   cca 79 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.d - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů Dial Telecom u Městského soudu. 

SO 08.17.e Přeložka sdělovacích optických kabelů Dial Telecom u Spielberk office 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

rozpojením stávající trasy a napojením nové trasy ve stávajících nápojných místech 

(trubkové spojky). Způsob ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet případných 

chrániček kabelové trasy bude definován v realizační přeložkové projektové 

dokumentaci.  

Trasa navrhované přeložky je navržena v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce faster, itself, T-mobile. Ochranná pásma, krytí a minimální 

vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 130 m 

Délka přeložky:   cca 137 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.e - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů Dial Telecom u Spielberk office. 

SO 08.17.f Přeložka sdělovacích optických kabelů Faster u Městského soudu 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

jako stranová přeložka, dojde k vytyčení, ručnímu odkrytí terénu a obnažení stávající 

trasy optických kabelů v rozsahu vyvolané přeložky a k přesunutí trubek s optickými 

kabely do nové trasy. Způsob ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet 

případných rezervních chrániček kabelové trasy bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci. 

Trasa navrhované přeložky je navržena v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce T-mobile a UPC. Ochranná pásma, krytí a minimální vzdálenosti 

křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 140 m 

Délka přeložky:   cca 140 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.f - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů Faster u Městského soudu. 

SO 08.17.g Přeložka sdělovacích optických kabelů Faster u Spielberk office 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

jako stranová přeložka, dojde k vytyčení, ručnímu odkrytí terénu a obnažení stávající 

trasy optických kabelů v rozsahu vyvolané přeložky a k přesunutí trubek s optickými 

kabely do nové trasy. Délková změna bude kompenzována délkovými rezervami 
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optických sítí v místě stávajících nápojných míst, které budou zafouknuty do lokálně 

přerušené trubky. Změna délky trubky (cca 8 m) bude kompenzována instalací nové 

trubky v místě přerušení. Způsob ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet 

případných rezervních chrániček kabelové trasy bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci. 

Trasa navrhované přeložky je navržena v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce Dial Telecom, itself, T-mobile. Ochranná pásma, krytí a minimální 

vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 132 m 

Délka přeložky:   cca 140 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.g - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů Faster u Spielberk office. 

SO 08.17.h Přeložka sdělovacích optických kabelů Itself u Spielberk office 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

jako stranová přeložka, dojde k vytyčení, ručnímu odkrytí terénu a obnažení stávající 

trasy optických kabelů v rozsahu vyvolané přeložky a k přesunutí trubek s optickými 

kabely do nové trasy. Délková změna bude kompenzována délkovými rezervami 

optických sítí v místě stávajících nápojných míst, které budou zafouknuty do lokálně 

přerušené trubky. Změna délky trubky (cca 8 m) bude kompenzována instalací nové 

dělené trubky v místě přerušení. Způsob ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i 

počet případných rezervních chrániček kabelové trasy bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci. 

Trasa navrhované přeložky je navržena v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce Dial Telecom, Faster, T-mobile. Ochranná pásma, krytí a minimální 

vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 132 m 

Délka přeložky:   cca 140 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.h - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů Itself u Spielberk office. 

SO 08.17. i Přeložka sdělovacích optických kabelů T-Mobile u Městského soudu 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

jako stranová přeložka, dojde k vytyčení, ručnímu odkrytí terénu a obnažení stávající 

trasy optických kabelů v rozsahu vyvolané přeložky a k přesunutí trubek s optickými 

kabely do nové trasy. Způsob ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet 

případných rezervních chrániček kabelové trasy bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci. 

Trasa navrhované přeložky je navržena v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce Faster a UPC. Ochranná pásma, krytí a minimální vzdálenosti 

křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 140 m 
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Délka přeložky:   cca 140 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.i - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů T-Mobile u Městského soudu. 

SO 08.17.j Přeložka sdělovacích optických kabelů T-Mobile u Spielberk office 

Jedná se o přeložení trasy optických sdělovacích kabelů. Přeložka bude provedena 

jako stranová přeložka, dojde k vytyčení, ručnímu odkrytí terénu a obnažení stávající 

trasy optických kabelů v rozsahu vyvolané přeložky a k přesunutí trubek s optickými 

kabely do nové trasy. Délková změna bude kompenzována délkovými rezervami 

optických sítí v místě stávajících nápojných míst, které budou zafouknuty do lokálně 

přerušené trubky. Změna délky trubky (cca 8 m) bude kompenzována instalací nové 

trubky v místě přerušení. Způsob ochrany při křížení trasy stezek, jakožto i počet 

případných rezervních chrániček kabelové trasy bude definován v realizační 

přeložkové projektové dokumentaci.  

Trasa navrhované přeložky je navržena v souběhu s přeložkami sdělovacích kabelů 

v majetku správce Dial Telecom, itself, Faster. Ochranná pásma, krytí a minimální 

vzdálenosti křížení a souběhu budou dodrženy, dle prostorové normy ČSN 73 6005.  

Délka původní trasy kabelu:  cca 132 m 

Délka přeložky:   cca 140 m 

Nedílnou přílohou této zprávy je schématický situační výkres objektu SO 08.17.j - 

Přeložka sdělovacích optických kabelů T-Mobile u Spielberk office.  

SO 08.18. Kácení stromů  

Kácení dřevin bude probíhat pouze v nezbytně nutném rozsahu a z kácení budou 

vynechány vytipované starší doupné stromy. Na pravém břehu v úseku km 38,680 – 

40,480 a na levém břehu v úseku 38,770 – 40,110 bude kácen v menší míře pouze 

mladý náletový porost s výjimkou úseku v prostoru „Červeného kopce“, kde bude 

nutné vykácet 15 až 20 vzrostlých stromů. Ve východní části stavby, pod uvedenými 

úseky, bude nutný větší zásah do porostů, neboť to vyžadují stavební práce na 

revitalizaci a realizaci protipovodňové ochrany. Podle možností zde budou chráněni 

vzrostlí jedinci. Tam, kde to bude možné bude zajištěna ochrana stromů pomocí 

dřevěných palisád, event. krukových zídek z kamenné rovnaniny. Největší zásah do 

stávajících doprovodných porostů bude na Bakalově a Táborského nábřeží. 

Mýcení stromů je možné eliminovat jen v omezené míře. Na levém břehu by 

ponechání porostu znemožnilo stavbu protipovodňové ochrany a kolonády. Na 

pravém břehu, na Bakalově a Táborského nábřeží by nebylo možné rozšířit koryto 

Svratky a postavit ochrannou hráz. Druhová skladba porostů zde neodpovídá 

přírodnímu, nivnímu stavu. S ohledem na regionální biokoridor ÚSES se musí 

rekonstruovat. 

Stromy označené číslem 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 49 ve výkresu 

„Kácení a přemístění stromů“ budou určeny pro zachování a přesazení. 

Spielberk Office Center, spol. s r.o. bude informován investorem stavby o termínu 

zahájení terénních prací na výše uvedených pozemcích, aby mohl vlastník stromů 

včas připravit jejich přesazení. Termín zahájení terénních prací bude vlastníkovi 

oznámen minimálně 15 dní předem. 

Tato část stavby bude v projektové dokumentaci zkoordinována dle možností 
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realizace zahradnické firmy. Přesazení dřevin rostoucích mimo les bude probíhat 

pouze v době vegetačního klidu (od 1. října do 31. března). Dle zákona č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny je za vegetační klid považováno období přirozeného 

útlumu fyziologických a ekologických funkční dřeviny.  

Přesazení stromů bude probíhat dle následujícího postupu: 

a. Přesazované stromy budou vyjmuty ze země, buď pomocí speciální 

mechanizace pro přesazování vzrostlých stromů. Anebo se kořenový bal vyjme 

manuálně za pomoci vhodného dřevěného bednění, které bude staženo a 

upevněno kolem celého balu tak, aby se nepoškodila báze kmene. Je možné 

použití i jiných fixačních obalů, např. juta s nepozinkovaným pletivem. Poté 

bude takto zpevněný kořenový bal přemístěn na vhodné provizorní místo. 

b. Vyjmuté stromy musí být ihned (do 1 dne od vyjmutí) přesunuty a přesazeny do 

země na jiný vhodný pozemek (pozemky vlastníka), jinak by došlo k uhynutí 

stromu. Toto přesazení na jiný vhodný pozemek může být dočasné. 

Přesazované stromy nelze ponechat pouze s kořenovým balem na rostlém 

terénu v místě stavby, došlo by k zasychání kořenů a následnému úhynu 

celého stromu. 

c. Po přesazení stromu je nutné vykonat povýsadbový řez koruny. Je nutný 

k vyrovnání objemu koruny a kořenového systému, jehož část je odebrána při 

dobývání. 

d. Přesazené stromy potřebují pravidelnou a vydatnou zálivku, aby nedošlo 

k jejich uhynutí. 

Přesazené stromy je možné znovu vrátit na zamýšlenou lokalitu, jakmile budou 

hotové terénní úpravy na stavbě. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020. 

Přesazení může probíhat buď do konce prvního vegetačního období, nebo až 

ve druhém. Přesazení bude probíhat dle stejného postupu, jaký byl popsán 

v předchozích bodech (a, b, c, d). 

Celkový počet kácených stromů je 948 kusů z toho 362 kusů je s obvodem kmene 

nad 80 cm ve výčetní výšce 130 cm. Pokáceno bude rovněž 2838 m2 keřových 

porostů. Celkem 13 stromů bude přesazeno. V rámci stavby budou provedeny 

náhradní výsadby dřevin, které povedou ke zlepšení druhové skladby porostů a 

ekologického stavu celého území stavby. Podrobné údaje jsou uvedeny v příloze 

B.10.2. Inventarizace stromů a příloze B.10.3 Tabulka kácení.  

SO 08.19 Výsadba dřevin  

Náhradní výsadby dřevin jsou navrženy k rekonstrukci břehového porostu dřevinami 

měkkého luhu a doprovodného porostu dřevin tvrdého luhu. Při výsadbách budou 

 rovnoměrně zastoupeny volné osluněné plochy, plochy keřových porostů, skupin 

stromů a solitérů. Asi 5 % vysazovaných dřevin budou tvořit ovocné dřeviny, které 

slouží jako potravní nabídka ptactva. 

Dřevinný porost v blízkosti řeky bude rekonstruován tak, aby odpovídal nivnímu 

biotopu za použití rozptýlené výsadby původních stanovištně vhodných dřevin. 

Zdůvodnění: podle ustanovení §47, odst.(2), písm.f) Zákona o vodách č. 254/2001 

Sb. mají správci vodních toků povinnost obnovovat přirozená koryta vodních toků, 

zejména v územních systémech ekologické stability. Podle §47, odst.(2), písm. b) 

téhož zákona se má pečovat a udržovat koryta vodních toků a vysazovat břehové 

porosty tak, aby se zajišťovala dostatečná průtočnost, aby se břehové porosty 

nestaly překážkou odtoku vody při povodních a druhová skladba odpovídala 

přírodnímu stavu. Povinnost správců vodních toků zajišťovat dostatečnou průtočnost 

podle §47, odst. (2), písm.b), bývá chybně vykládána. Ze znění Zákona vyplývá, že 

se týká péče a údržby, nikoli úprav koryta.  
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Hydraulické výpočty revitalizovaného koryta řeky Svratky počítají s výsadbou 

břehového porostu v navrženém rozsahu. Studie navrhuje výsadbu břehového 

porostu převážně v hydraulicky méně účinné zóně průtočného profilu. Navrhuje 

odvětvování stromů do výšky 3m. Zředění hustoty výsadby není vhodné, neboť řídký 

porost by byl vystaven ruderalizaci ploch a náletu cizorodých dřevin (javor 

jasanolistý, trnovník akát apod.). Nevhodné dřeviny v pásech řídké výsadby by byly 

jen velmi podřadnou náhražkou břehového porostu. Doporučený spon např. javoru 

a jasanu je 3 – 4m, lípy a dubu 4 – 6 m. Této hustoty návrh zdaleka nedosahuje. 

Kvalitní břehový porost dobře zapojený má zvláštní význam pro dobrý ekologický a 

morfologický stav vodního toku, zastíní vodní hladinu, čistí vodu v řece, má 

významný vliv na mikroklima, bude jedinečnou oázou s klimatizační a filtrační funkcí, 

je nenahraditelný jako stanoviště a úkryty suchozemské a vodní bioty. Vzhledem 

k tomu, že všechny mosty budou při extrémních povodních zatopeny, břehový 

porost může plnit dobrou službu. Tím, že zachytí pláví, sníží riziko ucpání mostů, které 

by mělo daleko závažnější důsledky. V km 39,430 je navržen profil s řadou stromů 

napříč korytem k zachytávání spláví, který by byl při ucpání obtékán. 

SO 08.20 Drobná doprovodná opatření  

jako informační tabule o výskytu zajímavých živočichů a rostlin, vyvěšení vhodných 

ptačích budek, navigační systém, městský mobiliář apod. 

Zdůvodnění: jsou důležitou součástí obytného prostoru řeky. 

SO 08.21 Úprava na pravobřežní kmenové stoce  

Na pravém břehu díky rekonstrukci stávajících stabilizace břehu – nábřežních zdí., 

vznikne potřeba upravit stávající výusti odlehčovacích stok a dešťové kanalizace. 

Výusti budou rekonstruovány, opraveny jejich čela, některé výusti prodlouženy nebo 

zkráceny. Upřesňující rozsah prací bude definovaný v dalším stupni projektové 

dokumentace.  

Jedná se o úpravy těchto výustí: 

 ř. km 37,080 2xDN 1000 beton, dešťová kanalizace – výust osazena šachtou 

s hradidlovou komorou s čerpací stanicí. Výusti budou rekonstruovány. 

 ř. km 37,430 2xDN 1200 beton, dešťová kanalizace – výusti osazeny šachtou 

s hradidlovou komorou s čerpací stanicí. Výusti budou rekonstruovány a 

prodlouženy o 5 m. 

 ř. km 37,815 dešťová kanalizace – výust přepojena do kmenové stoky A. 

 ř. km 37,995 DN 1300 beton, dešťová kanalizace – výust osazena šachtou 

s hradidlovou komorou s čerpací stanicí. Výusti budou rekonstruovány a 

prodlouženy o 7 m. 

 ř. km 38,070, DN 800 beton dešťová kanalizace – výust přepojena do 

kmenové stoky A. 

 ř. km 38,165 DN 1200 beton, dešťová kanalizace – výust osazena šachtou 

s hradidlovou komorou. Výust bude rekonstruována.  

 

Dále protože v některých místech vede kanalizace před protipovodňovými 

opatřeními, je potřeba šachty kanalizace nově opatřit protipovodňovými 

vodotěsnými poklopy. 
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Na pravém břehu rovněž budou umístěny nové hradidlové komory na výustích 

odlehčovacích komor. Celkem vzniknou 4 hradidlové komory 11, 10, 09 a 08, 

s čerpaným množstvím celkem 3,0 m3s-1: 

OK 11 je navržena hradidlová komora, čerpáno na OK 10 

OK 10 je navržena hradidlová komora v kombinaci s čerpací stanicí 

OK 09 je navržena hradidlová komora v kombinaci s čerpací stanicí 

OK 08 je navržena hradidlová komora v kombinaci s čerpací stanicí 

Dešťové kanalizace budou přepojeny do kmenové stoky A. 

 

Komory budou osazeny do nových šachet, nebo do stávajících šachet či 

odlehčovacích komor. Stávající objekty budou zrekonstruovány. Vřetenová šoupata 

hradidlových komor jsou navržena v úpravě pro elektrické ovládání. Zdroji elektrické 

energie budou mobilní elektrogerátory. 

Specifikace čerpadel a specifikace, počet mobilních agregátů a jejich uskladnění 

budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.  

Úpravy na stoce vychází z Generelu odvodnění města Brna. 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 426, 185/1, 188/1, 192/1, 193/1, 193/2, 

193/7, 193/8, 193/9, 420/1, 420/6, 427/3, 701/1, 701/3 v kú Štyřice. 

SO 08.22 Rekonstrukce limnigrafické stanice 

V rámci stavby je potřeba rekonstruovat limnigrafickou stanici. Její příčný profil bude 

vlivem úpravy změněn, dojde k jeho úpravě a bude překalibrován. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 759/2 v kú Štyřice. 

SO 08.23 Přesun školního dětského hřiště 

Vlivem stavby dojde k přesunu stávajícího školního hřiště na Bakalově nábřeží a jeho 

vybudování v jiné poloze v rámci pozemku náležící ke stavbě školy. Přesunuté hřiště 

o rozměrech 30x16 m bude tvořené sportovním povrchem s možností umístění 

sportovního mobiliáře (branky, koše na basketbal, …). V rámci přesunu hřiště bude 

odstraněna stávající betonová plocha a srovnán terén na celém pozemku školy. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 412/2, 419/2, 701/3 v kú Štyřice. 

SO 08.24 Přeložka horkovodu – Bakalovo nábřeží 

Není součástí povolovacího stavebního režimu, jedná se o budoucí vyvolanou 

investici.  

V rámci akce Tepláren Brno je vyprojektována trasa horkovodu pod řekou, která 

propojuje levou a pravou část tras oddělené řekou.  V rámci terénních změn na 

Bakalově nábřeží dojde k výškové přeložce horkovodu, ke zmenšení etážové šachty 

na pravém břehu a jejím zaslepením z důvodu umístění nově v korytě řeky a 

zakomponování levobřežní etážové šachty do nově navržených konstrukcí 

kolonády. 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 701/3 v kú Štyřice. 

SO 08.25 Mobilní hrazení 
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V rámci stavby je navrženo mobilní hrazení pouze pro hrazení vstupních otvorů. 

Jedná se mobilní hrazení: 

 vstupního otvoru nové lávky na Táborském nábřeží na levém břehu, délka 

5 m 

 nájezdní rampy na pravém břehu u lávky Táborského nábřeží, délka 4 m 

Jedná se o dočasné stavby bez spodních konstrukcí. Otvory budou hrazeny 

protipovodňovými zábranami bez spodní stavby, například deskami, válcovými vaky 

nebo pytli s pískem.  

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 744/1 v kú Štyřice. 

SO 08.26 Stavební úpravy na kmenové stoce A 

Kmenová stoka A bude řešena v rámci sdružené investice města, na základě jejího 

stavu (provedení upřesňujícího průzkumu stoky, vyhodnocení kamerových 

průzkumů) budou navrženy patřičné stavební úpravy na kmenové stoce A 

(obnova/rekonstrukce). Stoka bude vedena ve stávající trase, úpravy budou 

předmětem vyššího stupně dokumentace (stavebním povolení). 

 

Stavební objekt je umístěn na pozemku s  p.č. 411, 193/2, 193/3, 207/25, 412/1, 419/1, 

419/2, 427/3, 640/3, 701/1, 701/3, 701/4, 743/1, 743/4, 744/1, 79/2 v kú Štyřice. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ 

ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ 

V rámci provádění protipovodňových opatření na řece Svratce bude proveden 

vstupní objekt. Ve vstupním objektu bude umístěn výtah pro možnost přepravy 

imobilních osob, veřejné hygienické zázemí.  

V hygienickém zázemí bude umístěno oddělené WC pro muže, ženy a imobilní 

osoby na dvou patrech, a to z úrovně kolonády a z ulice. 

Tyto objekty budou napojeny na inženýrské sítě, a to kanalizaci, vodu a elektřinu. 

Kanalizace bude napojena v místě kolonády přes lokální čerpací zařízení a z úrovně 

komunikace gravitačně. Odpadní vody budou odváděny veřejnou kanalizační sítí. 

 

Vstupní objekt: 

Provoz o 4 pracovnících   4x60 m3/rok  240 m3/rok 

Myčka     1,5x60 m3/rok  90 m3/rok 

 

Kolonáda – obchody: 

Provoz o 10 pracovnících    10x18 m3/rok   180 m3/rok 

 

Veřejně přístupná sociální zařízení: 

Návštěvníci 300 x 8 l/den   2,4 m3/den  876 m3/rok 

Celkem         1386 m3/rok. 

 

Veškeré prostory budou vytápěny elektrickými přímotopy z důvodu zimního období, 

aby nedošlo k poklesu teploty pod +5°C. Budou nuceně větrány na hygienické 

limity. WC budou napojeny na doběh napojený na osvětlení.  

Veškeré místnosti budou osvětleny dle požadavku a budou napojeny na fotobuňku. 

Veškeré venkovní části protipovodňových opatření tvořící stezky budou osvětleny 
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stávající soustavou VO, která na některých místech bude přeložena dle nové polohy 

stezek. 

Další dílčí provoz bude řešen samostatnou povolovací dokumentací. 

c) Výčet technických a technologických zařízení. 

V rámci protipovodňových opatření budou na výtocích z odlehčovacích komor 

v hradidlových komorách osazena čerpadla. Čerpadla budou napájena 

z mobilních agregátů. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Projekt řeší protipovodňová opatření přírodě blízká na řece Svratce.  

Kolem celého řešeného území vede soustava komunikací, a to pro pojezd 

automobilu, tak i pro pěší. Kolem každé části území vede komunikace, která 

umožňuje příjezd automobilu. Na trase je světlý průjezdný rozměr minimálně 3,5 m 

šířky a 4,1 m výšky. Šířka jednoho jízdního pruhu 3,5 m, a to vyhovuje čl. 12.2.2, kde se 

za přístupovou komunikaci považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz 

ČSN 73 6100) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. 

Veškeré cesty vedené v korytě řeky jsou vyvedeny nad terén v místě mostu na 

Vídeňské, Renneské a Heršpické. Stezky na začátku a na konci řešeného území jsou 

vyvedeny nad terén pozvolně. V blízkosti řešeného území se nachází stávající 

hydranty, které lze umožnit na případný zásah. 

B.2.9. ÚSPORY ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Jedná se o stavbu protipovodňových opatření přírodě blízkých. K této stavbě je 

zakomponován vstupní objekt s kolonádou. Tyto stavby nevyžadují průkaz 

energetické náročnosti. 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA 

OKOLÍ – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

Vnitřní prostor – vstupní objekt:  

Větrání je zajištěno vzduchotechnikou. Zdrojem tepla budou lokální zdroje tepla 

(elektrické přímotopy). Osvětlení je zajištěno kombinací umělého a přirozeného 

osvětlení.  

 

Po výstavbě nedojde k navýšení dopravy v daném místě, frekvence zůstává 

stávající. Dopravní trasa je také stávající, a to po ulicích na levém a pravém břehu 

podél koryta řeky.  

Hluk ze stavby- bude co nejvíce omezen, každopádně jen v pracovní době od 7.00-

19.00 bude zvýšená aktivita strojů a lidí při výstavbě. Veškeré stavební práce budou 

prováděny z koryta řeky z dopravních napojení na VMO v místě ulice Bauerova. 
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Prašnost – v průběhu realizace bude zvýšená prašnost, stavební dělníci použijí roušky 

proti prachu. Okolní konstrukce budou chráněny zástěnou, případně kropením. 

Podrobné zásady budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

Odpady: Na staveništi budou kontejnery pro třídění odpadů, a to plastů, kovů, skla, 

směsného odpadu, stavebního odpadu. 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

V rámci charakteru stavby není řešena ochrana proti pronikání radonu z podlaží. 

b) Ochrana před bludnými proudy, 

Kolem tramvajových tratí vznikají bludné proudy.  V dalším stupni dokumentace 

bude řešena konkrétní ochrana stavby před bludnými proudy.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou, 

Území nepatří do oblasti ohrožené seismicitou. 

d) Ochrana před hlukem, 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a 

aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. 

Současně zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s 

pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

e) Protipovodňová opatření, 

Stavba tvoří protipovodňové opatření přírodě blízké na řece Svratce. Stavba 

protipovodňových opatření je podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, vodním dílem, které 

slouží mimo jiné k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto 

zákonem. Jednotlivé konstrukční prvky jsou navrženy takovým způsobem, aby 

stavba byla stabilní při průtoku Q100 a nedocházelo k jejímu poškození. 

Dle §55a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.  

Veškerá protipovodňová opatření jsou navržena dle platných norem a vyhlášek. Po 

dokončení stavebních prací budou prováděny kontrolní prohlídky hrázového 

systému v četnosti dle kategorizace vodního díla.  

 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Záměr se nenachází v poddolovaném území, na území s výskytem metanu apod. 

Žádné další negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu nejsou známy. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, 
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V rámci projektu budou řešeny přeložky sítí a nové napojení vstupního objektu. 

Spotřeby medií jsou uvedeny v bodě B.2.7. Vstupní objekt bude napojen na 

kanalizaci, vodovod a silnoproud. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Veškeré přeložky jsou popsány u jednotlivých stavebních objektů týkající se přeložek.  

Nově budou napojeny na inženýrské sítě nové objekty tvořící kolonádu a vstupní 

objekt. Tyto stavby budou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektřinu. Kanalizace 

bude napojena v místě kolonády přes lokální čerpací zařízení a z úrovně 

komunikace gravitačně. Odpadní vody budou odváděny veřejnou kanalizační sítí. 

Vstupní objekt: 

Provoz o 4 pracovnících   4x60 m3/rok  240 m3/rok 

Myčka     1,5x60 m3/rok  90 m3/rok 

 

Kolonáda – obchody: 

Provoz o 10 pracovnících    10x18 m3/rok   180 m3/rok 

 

Veřejně přístupná sociální zařízení: 

Návštěvníci 300 x 8 l/den   2,4 m3/den  876 m3/rok 

Celkem         1386 m3/rok. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Jedná se o stavbu protipovodňových opatření přírodě blízkých na řece Svratce. 

V rámci této stavby vzniknou nové pěšiny a parkové cesty, které budou napojeny na 

stávající systém stezek vedený v blízkosti koryta řeky. 

Nové cesty v korytě řeky jsou provedeny na bázi mlatových cest, které mají bližší 

přírodní charakter. Pěšiny jsou vedeny blíže k řece a cesty a cyklostezka dále od 

řeky. U cest a cyklostezky je uvažováno i pro vjezd lehké techniky použité pro možné 

udržovací práce. Veškeré cesty v korytě umožňují mimoúrovňové křížení se 

stávajícími mosty s napojením na stávající systém stezek a chodníku na úrovni města.  

Pro udržovací práce v korytě řeky se uvažuje vjetí pro těžkou techniku na levém 

břehu v místě plánovaného mokřadu a víceúrovňové křižovatky pro tunely pod 

Červeným kopcem na cca 39 Km. Těžká technika by pak jela korytem řeky. 

Jedná se o stavbu vedenou městem s napojením na stávající sytém chodníku a 

stezek pro cyklisty. Veškeré pěšiny jsou navrženy bezbariérové s požadavkem na 

vyhlášku č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívaní staveb. V prostoru vstupního objektu u kolonády je umístěn i 

bezbariérový výtah zlepšující dostupnost levého břehu. 

Záměr nevyžaduje změnu řešení dopravního systému. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
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Projekt řeší umístění a přeložení cest v rámci protipovodňových opatření přírodě 

blízkých. Tyto cest budou napojeny na soustavu současných stezek vedených nad 

korytem řeky v úrovni okolní zástavby. Převážná část napojení je provedena u mostů 

a lávek, kde tyto místa umožňují jednoduchý vstup ke korytu řeky.  

Pro údržbu budou sloužit cest vzdálenější od koryta řeky, a to jen pro lehké vozidla. 

Pro udržovací práce v korytě řeky se uvažuje vjetí pro těžkou techniku na levém 

břehu v místě plánovaného mokřadu a víceúrovňové křižovatky pro tunely pod 

Červeným kopcem na cca 39 Km. Těžká technika by pak jela korytem řeky. 

c) Doprava v klidu, 

V rámci stavby se netvoří žádná parkovací místa. Projekt řeší protipovodňová 

opatření přírodě blízká bez zásahu do automobilového řešení v daném území. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

V prostoru stavby dojde k terénním úpravám. Budou odtěženy části břehů, vytvořen 

mokřad s tůněmi terénní úpravy jsou popsány v popisech stavebních objektů 

SO 07.06, SO 07.08, SO 08.05 a SO 08.06. Dále budou vytvořeny tůně a štěrkové 

lavice ve dně vodního toku, tyto úpravy popisuje stavební objekt SO 07.07. 

V prostoru stavby dojde k navýšení stávajícího terénu o protipovodňové hráze. Tyto 

hráze popisují stavební objekty SO 08.1 a SO 08.3. 

Vhodný odtěžený materiál bude použit v rámci stavby – na výstavbu hrází, 

opevnění. Nevhodný bude likvidován dle platné legislativy.  

V prostoru stavby se v současné době nacházejí výsadby liniové a plošné výsadby 

dřevin, spolu s dřevinami náletovými. Pro uskutečnění záměru bude nutné část 

těchto dřevin vykácet a po dokončení stavebních prací nahradit náhradními 

výsadbami. V současné době se ve východní části zájmového území nachází 

převážně liniová výsadba stromů podél toku rozmanité druhové skladby, včetně 

druhů nepůvodních a invazních. V západní části území se nacházejí druhově 

přirozenější porosty vzrostlých stromů, na pravém břehu se jedná o zapojený porost. 

V areálu u „Červeného kopce“ se nacházejí převážně solitérní vzrostlé stromy.  

Náhradní výsadby jsou navrženy v celé délce řešeného úseku a budou mít charakter 

jak solitérních stromů, tak skupinových výsadeb dřevin. Převážně budou sázeny 

původní, stanovištně vhodné druhy, včetně ovocných dřevin. Konkrétní umístění 

jednotlivých dřevin bude odpovídat prostorovým možnostem stavby.   

Po dokončení prací budou břehy toku osazeny vybranými, geograficky původními 

druhy vodních a mokřadních rostlin. 

Plochy budou po dokončení osety travním semenem. Veškeré vegetační úpravy 

jsou uvedeny ve výkresové části C.4. 

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba bude mít mírný negativní vliv na životní prostředí v období výstavby. Samotný 

provoz stavby bude vzhledem k charakteru stavebních objektů zcela bez 
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negativních vlivů a naopak budou podpořeny funkce stavby pozitivní pro životní 

prostředí i obyvatelstvo - souborem provedených opatření bude zvýšena 

protipovodňová ochrana obyvatel, budou zlepšeny ekologické funkce toku 

a podpořena biodiverzita území. Zároveň vznikne prostor pro rekreační aktivity 

obyvatel v přírodě blízkém korytě řeky a tím ke zlepšení kvality života v blízkém okolí 

stavby. 

V průběhu realizace stavebních prací může dojít ke zvýšené prašnosti a hluku v okolí 

stavby spojených zejména s demoličními pracemi.  

Negativní vliv na vodu a půdu lze uvažovat pouze v případě vzniku havarijních 

stavů, kterým bude zabráněno vhodnou souborem technicko-organizačních 

opatření.  

Co se týče odpadů, budou vznikat pouze běžné stavební a komunální odpady, se 

kterými bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 

K omezení negativních vlivů budou realizována následující opatření: 

- Na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím tuhých 

znečišťujících látek do ovzduší, budou realizována opatření ke snižování emisí; 

zejména se jedná o skrápění prašného materiálu; pravidelná očista a skrápění 

komunikací a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v prostoru 

staveniště.  

- Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném; zásoby 

sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány. 

- Pro výběrové řízení na dodavatele stavby budou stanoveny jako jedno ze 

srovnávacích měřítek garance na minimalizování nepříznivých vlivů stavby na životní 

prostředí a veřejné zdraví a na celkovou dobu výstavby; ve výběrovém řízení budou 

zohledněny požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby 

s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií. 

- Dotčené městské části budou v předstihu informovány o zahájení prací 

(a jejich prostřednictvím občané městských částí). Městské části budou průběžně 

informovány i o průběhu realizace prací. 

- Výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který vyloučí možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního 

klidu. Veškeré práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 

budou uskutečňovány pouze v denní době. 

- Musí být učiněna taková opatření a zajištěn takový technický stav automobilů 

a ostatních stavebních mechanizmů, aby byl vyloučen jakýkoli únik ropných látek. 

- V prostoru staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám a bude 

zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků pro případnou 

likvidaci úniku ropných látek. 

- Bude eliminována kontaminace půdy, povrchové a podzemní vody na 

plochách stavenišť při stání a případných drobných opravách techniky. Je 
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vyloučeno mytí stavebních strojů a mechanizmů na staveništi. Parkování 

mechanizmů na staveništi bude omezováno a budou instalovány záchytné nádoby. 

- Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 

a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy 

v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby 

a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; 

součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě 

výstavby nejprve nabídnout k materiálovému využití. 

- Likvidace a odstranění odpadů bude smluvně zajištěna pouze se subjekty 

oprávněnými k této činnosti. 

- V rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů 

a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich 

odstranění. 

- Nepotřebná zemina, která vyhoví stanoveným parametrům využití na povrchu 

terénu bude předána do zařízení k využívání odpadů (např. k využití k terénním 

úpravám nebo rekultivacím dobývacích prostor). Zemina nevyhovující parametrům 

využití bude předána oprávněné osobě k odstranění. 

- Pro stavbu bude zpracován a předložen k odsouhlasení povodňový plán 

stavby. 

- Pro stavbu bude zpracován havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby.  

- Na plochách zařízení staveniště v zátopovém území bude vyloučeno 

skladování látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, 

včetně zásob PHM pro stavební mechanizmy.  

- Pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné úkapové 

vany; mechanizmy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků 

pro případnou likvidaci úniku ropných látek; mechanizmy budou udržovány 

v dokonalém technickém stavu s průběžnou kontrolou zejména z hlediska možných 

úkapů ropných látek. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

V řešeném území a jeho okolí bylo zaznamenáno celkem 45 zvláště chráněných 

druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Většina z těchto druhů nebude záměrem 

dotčena. U sedmi druhů byl vyhodnocen možný vliv záměru na jedince vyskytující se 

v úseku dotčeném stavbou. Jedná se o druhy:  

Druh 
Kategorie dle vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. 

jelec jesen (Leuciscus idus) O 

ledňáček říční (Alcedo atthis) SO 

lejsek šedý (Muscicapa striata) O 

mník jednovousý (Lota lota)  O 
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ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) SO 

užovka podplamatá (Natrix tessellata) KO 

žluva hajní (Oriolus oriolus) SO 

(Kategorie vyhlášky č. 395/1992 Sb.: KO - kriticky ohrožený, SO - silně ohrožený, O - 

ohrožený.) 

Pro druhy uvedené v tabulce bylo požádáno Krajský úřad Jihomoravského kraje 

o udělení výjimky z ochranných podmínek druhu dle zákona č. 114/1992 Sb. 

Z hlediska dlouhodobého povede stavba ke zvýšení počtu a pestrosti přírodě 

blízkých stanovišť. Zejména dojde vytvoření biologicky funkčního vodního toku, 

zvětšení plochy litorálů a vytvoření mokřadu a menších tůní. Realizace stavby tak 

poveden ke zvýšení biologické rozmanitosti území, zvýšení počtu druhů zde žijících a 

k možnému zlepšení reprodukčních příležitostí a početností druhů v území v současné 

době přítomných. Z dlouhodobého hlediska bude mít tedy stavba na zvláště 

chráněné i běžné druhy jednoznačně pozitivní vliv. 

Na řešeném území ani v jeho okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území. 

Vodní tok Svratky a Mlýnského potoka a jejich nivy jsou významnými krajinnými prvky 

(VKP) ze zákona. V rámci stavby bude do všech těchto významných krajinných 

prvků zasahováno. Významné budou zejména zásahy do koryta Svratky a kácení 

dřevin podél toku, nicméně cílem zásahů je dosažení přirozenějšího 

hydromorfologického stavu toku, vytvoření litorálního a nivního pásma v místech, 

kde v současné době zcela chybí a zlepšení druhové skladby dřevin. I z hlediska 

zásahu do VKP se očekává v konečném důsledku pozitivní vliv realizace stavby. 

ÚSES  

V rámci stavby budou káceny dřeviny rostoucí mimo les v celé délce dotčeného 

úseku toku a dále v přilehlém areálu TJ Favorit. Část kácených dřevin spadá do 

kategorie břehových porostů, které by byly pravděpodobně v budoucnu káceny 

správcem toku v rámci údržby toku. Celkem bude káceno XX ks dřevin a XX m2 

zapojených křovin. Z kácení budou vyloučeny starší doupné stromy, které slouží nebo 

mohou sloužit ke hnízdění ptáků a dalších živočichů. Jako kompenzace kácených 

dřevin budou provedeny náhradní výsadby.  

K náhradním výsadbám budou zvoleny především dřeviny měkkého a tvrdého luhu 

a dřeviny v České republice původní a stanovištně vhodné. 

biokoridor, biocentrum ani jiný významný krajinný prvek. Lokalita se nenachází 

v chráněném přírodním území, lze konstatovat, že záměrem nedojde k ovlivnění 

hodnotného přírodního prostředí, ani ohrožení chráněných rostlin či živočichů. 

V území dotčeném stavbou nejsou žádné památné stromy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Záměrem nedojde k ovlivnění evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí 

(Natura 2000). 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 
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Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrovaného povolení, bylo-li vydáno, 

Na záměr nejsou kladeny požadavky zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, 

Vlivem realizace záměru nedojde ke vzniku nových ochranných a bezpečnostních 

pásem. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA; SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ 

Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 

Pro daný záměr se budování krytu civilní ochrany ani další požadavky z hlediska 

ochrany obyvatelstva nevyžadují. 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní obrany. Zóny 

havarijního plánování se neřeší a objekt svým charakterem a využitím není hrozbou 

pro závažné havárie. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Kvalita materiálu a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na 

rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy. Při všech pracích je 

třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních předpisu Českého úřadu 

bezpečnosti práce.  

Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu vyhlášky C. 55/1996 Sb. a 

zákona č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 203/1994 Sb. 

Požadavky na bezpečnost práce musí být zapracovány do technologických 

předpisů. Při všech pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané 

vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a požadavky ze strany investora a 

orgánu činných ve státní správě), technologické postupy, ustanovení dotčených 

norem, tento posudek a následující projekt. Pochybnosti, změny, rozpory nebo nové 

skutečnosti konzultujte, prosím, s projektantem. V opačném případě nelze za 

uplatněné řešení nést zodpovědnost.  

Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny 

požadavky zákona 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN 

zejména 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2130-Z2 a 

norem souvisejících. Práce smí být provedeny jen odbornou firmou nebo osobou 

s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. 
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V případě nepředvídané situace je nutno k řešení přizvat autora budoucí projektové 

dokumentace. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, ve kterém bude za 

každý den provedený zápis s podpisem stavebního dozoru investora. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zařízení staveniště se uvažuje s umístěním v blízkosti koryta řeky s možností napojením 

na VMO na pozemcích s p.č. 948/1, 948/15, 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7, 

954/8, 954/11, 978/1, 978/2, 979/1, 979/2, 979/3, 982, 988, 991, 992/1, 992/2, 995, 996, 

1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1008 v k.ú. Pisárky.  

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V průběhu výstavby se předpokládá pohyb techniky po stávající cestní síti a 

v bezprostřední blízkosti stavebních objektů, pro které bude vymezen trvalý a 

dočasný zábor. Pro přesuny zemin v západní části území budou vymezeny přístupy 

pro dočasné komunikace, které budou po dokončení stavby uvedeny do 

původního stavu.  

Veškeré vodohospodářské a stavební práce budou prováděny z koryta řeky. Při 

provádění prací na úpravě břehu, bude stávající koryto převedeno k protějšímu břehu 

a chráněno štětovou stěnou v daném rozsahu prováděných prací. 

Práce v těsné blízkosti ulice Poříčí neohrozí dopravu ani nedojde k dlouhodobým 

uzavírkám. V případě potřeby bude ve výjimečných případech provedeno dopravní 

omezení v úseku od mostu Vídeňská po ulici Bauerova při provádění prací v těsné 

blízkosti komunikace. V místech provádění se osadí orientační a výstražné tabule, noční 

osvětlení na nebezpečných místech, zábradlí a zátarasy. 

Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Bauerova v místě stávajícího sjezdu do 

areálu Favorit. Před vlastním dopravním napojením bude umístěna čistící zóna pro 

nákladní automobily.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Staveniště bude řádně oploceno, osvětleno a označeno výstražnými tabulemi. 

Požadavky na související asanace a kácení dřevin je popsána v bodech výše.  

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Tyto zábory pro staveniště budou stanoveny až vybranou realizační firmou, která na 

základě svých technických a technologických možností stanoví jejich rozsah a 

uzavře s Měč smlouvu o pronájmu. 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Předkládaný záměr je budovám v zastavěné a nezastavěné části města Brna a 

výstavbou budou dotčeny i komunikační části pro pěší. Z tohoto důvodu budou 

v tomto místě provedeny opatření, aby se pěší a imobilní osoby dostali na části 

komunikací umožňující bezpečný přesun osob.  V rámci stavby na pravém břehu, 

budou tyto trasy vedeny na protější stranu komunikace na ulici Poříčí a Bauerovy. Na 

levém břehu budou tyto komunikace vedeny vedle staveniště z důvodu klidové 

lokality. 
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e) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během výstavby a provádění stavebně-montážních budou vznikat odpady. 

Dominantní produkované množství odpadu vznikne u následujících druhů: 

17 01 01 Beton 9 000 tun (4 500 m3) V 

17 01 02 Cihla 500 tun (250 m3) V 

17 02 01 Dřevo 70 tun (100 m3) V, Sk, Sp 

17 03 02 Asfalt 220 tun (200 m3) V, Sk 

17 04 05 Železo/ocel 500 tun (250 m3) R, V 

17 04 08 Kabely 54 tun (9 m3) V, R 

17 05 01 Zemina/kameny 219 600 tun (122 000 m3) V 

17 05 01 Kámen 3 450 tun (1 500 m3) V 

17 07 01 Směsný stavební odpad 80 tun (50 m3) Sk 

 

Zkratky : Sp – spalovna; R – recyklace; V – využití; Sk - skládka 

 

Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami, se musí na 

základě jejich nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi 

odpovídajícím způsobem (Sp, Sk IV). 

Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, 

které vzniknou při vlastní stavebně – montážních činostech a odpady skupiny 20 00 

00 jsou odpady z provozu (např. ze sociálního zařízení, šaten, jídelen) na staveništi. 

 

Se stavebními odpady se bude nakládat na základě uzavřené smlouvy 

s dodavatelem stavby, při nakládání s odpady povede dodavatel evidenci 

odpadů.  

Dodavatelské firmy budou mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od 

příslušného orgánu státní správy. 

Povinností původce je s tímto odpadem nakládat podle platných právních předpisů 

o odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech). Jedná se o 

běžnou stavebně-investiční činnost při výstavbě. Dočasné shromažďování odpadů 

s nebezpečnými vlastnostmi, po dobu výstavby, omezit na nezbytnou dobu a 

shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech.  

 

Nakládání s odpady je řešeno:  

-  vytříděním nebezpečných složek odpadů (např. zatvrdlé nátěry, barvy, plechovky 

a nádoby s obsahem škodlivin, izolační materiál s obsahem dehtu, aj.), dočasným 

shromažďováním na pozemku investora a zabezpečením jejich zneškodnění na 

skládku nebezpečných odpadů nebo ve spalovně, 

-  vytříděním využitelných složek odpadů (např. ocel, plast, sklo, cihla, beton, živičný 

povrch vozovek) a jejich dočasným shromažďováním na pozemku investora 

s následnou recyklací a využitím (řeší dodavatel stavby, upraveno ve smlouvě 

mezi dodavatelem stavby a investorem), příp. viz tabulka výše, 

-  pro výkopovou zeminu (kód 17 05 01), která bude využita (např. pro úpravu 

terénu, zásypy, apod.) se povede orientační evidence odpadů,  

-  dočasným uložením zbytkového stavebního odpadu (minimální množství), po 

vytřídění nebezpečných složek, na pozemku investora a následně na povolenou 

skládku,  
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-  smluvními vztahy s dodavatelskou firmou při nakládání s odpady, vzniklými po 

dobu pozemních a stavebně-montážních pracích, 

-  odpady vzniklé při provozu vozidel a stavebních mechanismů si řeší dodavatel 

stavby ve vlastní režii, 

-  vedením evidence odpadů, řeší dodavatel na základě smlouvy, evidence 

odpadů se předloží při kolaudaci stavby. 

 

Nevytříděné zbytky směsného stavebního nebo demoličního odpadu obsahující 

nebezpečné odpady musí být zneškodněny na skládce zařazené do skupiny S IV. 

Zemina a stavební suti budou uloženy na vhodné, určené skládce. Ostatní 

produkované odpady budou likvidovány vhodným způsobem ve spolupráci 

s odbornou firmou působící v regionu na základě uzavřené smlouvy. 

 

 

 

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Realizace zemních prací bude probíhat z koryta toku a ze staveništních a obslužných 

komunikací. Přebytečný výkop bude odvážen na mezideponii. Vhodný materiál 

bude posléze zpětně použit na násypy zemních hrází. Přebytečný a nevhodný 

materiál bude předáván oprávněné osobě a odvážen na skládku.  

Bilance zemních prací: 

Vykopaná zemina 122 000 m3 

Nasypaná zemina 31 000 m3 

Část vykopané zeminy bude použita na výstavbu hrází, předpoklad využití je ¼ 

objemu. 

Mezideponie zeminy bude situována v blízkosti zařízení staveniště a to na pozemcích 

s p.č. 948/1, 991, 992/1, 992/2, 995, 996, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1008 v k.ú. 

Pisárky.  

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Samotná stavba je vodním dílem. Jedná se o stavbu s hlavním účelem 

protipovodňové ochrany města Brna přírodě blízkým způsobem. Míra 

protipovodňové ochrany je na Q100N = 395 m3s-1 (průtok neovlivněný přehradami) 

s převýšením ochranných prvků o 30 cm. Návrhová ochrana kolonády byla zvolena 

na průtok Q5. V návrhu bylo rovněž počítáno s pravidelným kolísáním průtoků, které 

vzniká vlivem špičkování MVE Kníničky.  

Stavba zlepšuje míru ochrany. Současná protipovodňová ochrana území dosahuje 

na pravém břehu přibližně Q100ovl = 280 m3s-1 ovlivněného transformačním účinkem 

ochranných prostorů vodních nádrží Vír a Brno, téměř celý levý břeh je chráněn na 

méně než Q100ovl. Voda se tak při Q100ovl rozlévá do zastavěné části intravilánu na 

levém břehu.  

Návrh protipovodňových opatření zlepšuje odtokové poměry pod úpravou. Naopak 

hladina průtoku Q100N vlivem úprav v zájmové lokalitě je nižší oproti stávajícímu stavu. 

V zájmové lokalitě vedou po obou březích Svratky kmenové stoky jednotné 

kanalizace, na kterých jsou umístěny odlehčovací komory. Výusti z těchto 

odlehčovacích komor jsou zaústěny do vodního toku. Na výustích jsou navrženy 
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hradidlové komory a na pravém břehu, na kmenové stoce A, jsou tyto komory 

opatřeny rovněž čerpadly.  

Návrh vychází z aktuálního generelu odvodnění města Brna. 

ZÁVĚR 

Projektová dokumentace byla vytvořena a je v souladu: 

 se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

v platném znění včetně prováděcích vyhlášek (500/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využití území, 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) 

 se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 s vyhláškou č.268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v platném znění 

 s vyhláškou č.398/2009 ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace v platném znění 

 dále se všemi závaznými ČSN 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům 

na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.). 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí i instalací jsou povinni se seznámit s celou 

dokumentací v rámci přípravy před výrobou svých konstrukcí a upozornit, jakožto 

odborná firma, nejen na nesrovnalosti či nedostatky v dokumentaci svých částí, ale i 

navazujících a souvisejících částí. 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a 

aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by 

dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu 

přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta 

upozornit.  

Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynou 

z veřejnoprávního projednání projektu stavby. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována pro územní řízení a má část 

textovou a grafickou (výkresová dokumentace).  

Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím a obchodním tajemstvím 

zpracovatele, jakožto dílo vytvořené na objednávku podle zákona č.121/2000Sb. ve 

znění pozdějších předpisů o právu autorském a právech souvisejících s právem 

autorským. Bez jeho souhlasu není možno publikovat nebo zveřejňovat jeho části 

apod. 

B.10. PŘÍLOHY 

- B.10.1. Hydrotechnické výpočty 

- B.10.2. Inventarizace stromů (neobsazeno) 

- B.10.3. Tabulky kácených dřevin 

- B.10.4. Tabulky náhradních výsadeb  


