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Protokol č.
28/17–OV–2070

Výsledky chemického rozboru OV
z. č. 17117032

Zákazník: AQUATIS, a. s., stř. 332
Lokalita: Svratka, PB 200 m nad mostem

Sokolova, Brno

   Objekt: Pravobřežní výust dešťové kanalizace
DN 1200

Vzorek odebral : Ing. Tomáš Roth

Druh vzorku: Bodový

Den odběru: 01.09.2017 (po dešti)

Dodáno do chem. laboratoře: 13.09.2017

Ev. č. vzorku 307/17

Ukazatel Jednotky Výust DN 1200

NL mg/l 56

CHSKCr mg/l <100

CHSKMn mg/l 13,2

Pcelk. mg/l 0,50

SO4
- mg/l 143

Cl- ml/g 7,97
Pozn.:
Vzorek byl mírně zakalený a obsahoval viditelné zbytky částic, zřejmě rostlin, které jsou v proudu vody plovoucí
a neusazují se. Dle výsledků analýzy se jedná o povrchovou vodu, která není kontaminována vodou kanalizační.

Výsledky se týkají jen zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Osvědčení o účasti ve zkoušení způsobilosti Aslab, evid.č. 165, kde dosažená úroveň výsledků vyhověla
podmínkám vnější kontroly hydroanalytických laboratoří a osvědčení o účasti ve zkoušení způsobilosti CSlab, reg.
č. 1092, pod č.j. PT/CHA/4/2016 a pod č.j. PT/CHA/8/2016.

Počet stran: 1

V Brně, 15.09.2017                                                                                       Bc. Michaela Brožová
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Záznam z jednání dne 27.10. 2017 na Magistrátu města Brna

Přítomní: viz prezenční listina

V pátek 27.10.2017 proběhlo jednání ke Studii návrhu realizace etapy protipovodňových opatření
města Brna v lokalitě Sokolova-Vomáčkova

Jednání se zúčastnili zástupci jednotlivých Odborů magistrátu města Brna, zástupce městské části Brno
jih a zástupci projektanta. Povodí Moravy, s.p. omluvilo svoji účast a poslali před jednáním svoje
připomínky písemnou formou.

Úvodem byl popsán rozsah řešeného území a jednotlivé etapizace protipovodňové ochrany města Brna.
Byly ukázány mapy stávajících rozlivů v inundacích, které budou po vybudování kompletní
protipovodňové ochrany z těchto rozlivových ploch vyloučené.
Byl popsán charakter protipovodňových opatření, které jsou použity v návrhu.
Iniciací studie byly plánované investice do nové cyklostezky na pravém břehu Svratky v úseku Sokolova
– Vomáčkova. Díky koordinaci Magistrátu města Brna a Brněnských komunikací se podařilo záměr nové
cyklostezky pozdržet a zakomponovat do něj plánovanou niveletu snížení bermy, aby nedošlo
k vybudování nové cyklostezky na nevyhovující niveletu snížené bermy, která by neodpovídala
zamýšlenému snížení bermy pro zlepšení odtokových poměrů plánované v Generelu odvodnění města
Brna i Studii PBPPO hlavních brněnských toků. Do studie byly zahrnuty i plány navýšení terénů v okolí
mostu Sokolova, které jsou kompenzovány navrženými přírodě blízkými opatřeními zejména nad
mostem a zprůtočněním mostního profilu ulice Sokolova.

Studie řeší území na levém břehu od mostu Sokolova po most dálnice D1 a na pravém břehu od lávky
nad mostem Sokolova až po lávku u ulice Vomáčkova.

Projektant představil záměr plánovaných opatření zejména ve formě snížených břehů a vybudovaných
částí protipovodňových linií mezi mosty Sokolova a dálnicí D1. Kolem břehů bylo navrženo vybudování
velké části odsazených hrázových systémů, které pomůžou vyrovnat bilanci výkopových prací vůči
potřebě vybudovat zemní tělesa v inundaci, která budou tvořit v budoucnosti hráze na zadržení povodní
Q100 neovlivněná. Do doby vybudování komplexní PPO v úseku od nejjižnějších městských částí města Brna
až po MČ Brno střed však budou tyto zemní hráze obtékané z obou stran.
Protipovodňová funkce snížených ploch bude doplněna o přírodě blízká opatření na snížených
bermách.
Paralelně byla zobrazována mapa se zákresem vlastníků pozemků, na kterých se plánovaná opatření
projektují.
Návrh opatření byl prověřen z hlediska neovlivnění stávajících odtokových poměrů.
Modely zpracované docentem Zachovalem (VUT FAST) zobrazují hladiny při stávající situaci v území
a změnu hladiny při návrhovém stavu. Byly prověřeny tři průtoky Q50, Q100 a Q100 neovlivněná. Průtoky Q100

a Q100 neovlivněná byly pro návrhový stav navýšeny o 7 respektive 25 m3/s, aby se tak simulovalo zvýšení
průtoků po realizaci primárních PPO v oblasti ulic Poříčí a Bakalova nábřeží.

Pro posouzení odtokových poměrů je důležitý návrhový průtok Q100 neovlivněná = 372,5 m3/s (397,5 m3/s
po zbudování protipovodňových opatření). Výsledné ovlivnění se pohybuje v řádu cca 5 cm až
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maximálně 10 cm a výrazně neovlivní přilehlá území. Zvýšení hladiny v horní a spodní části modelu je
dáno zejména zvýšením průtoku o 25 m3/s v oblasti, kde není realizována úprava koryta řeky Svratky.
Naopak v oblasti mezi železničním mostem Přerovské trati a dálnicí D1 se ve většině plochy situace s
polohou hladiny o 5 až 10 cm zlepšuje. To jen dokazuje fakt, že zkapacitnění koryta přispívá v daném
místě ke zlepšení povodňové situace, nicméně ji nedokáže vyřešit, což dokáže až dokončení komplexní
protipovodňové ochrany města Brna.

Model zpracovaný pro průtok Q50 měl za úkol prezentovat efekt realizovaných opatření dílčí etapy
Sokolova – Vomáčkova. Byly srovnány hladiny při stávajícím stavu a po zbudování částí PPO
v řešeném úseku. Model prokázal výrazné snížení rozsahu rozlivů povodně z rozšířeného koryta.
V případě pravobřežní inundace dochází k přítoku zejména přes propustek v železniční trati z
neochráněné oblasti PB u ulice Vodařská. Zde se hloubky pohybují okolo 1,0 m. Ostatní místa
vybřežování zejména v levobřežní inundaci tvoří snížená místa terénu s hloubkami v místě přelivu do
inundace okolo 10 až 20 cm. Tato místa lze jednoduše zahradit pytli s pískem.

Další model posoudil situaci při zbudování mobilních hrazení v jednotlivých místech, kde dochází
k nátoku do inundace. Vyloučením nátoku do pravobřežní a levobřežní inundace za průtoku Q50 nedojde
ke zhoršení odtokových poměrů ve směru odtoku. Jediným zhoršením za takovéto situace je  negativní
ovlivnění oblasti na přítoku severně nad „Přerovskou tratí“. Ovlivnění zvyšuje hladinu o více jak 20 cm
až 50 cm.

U takovýchto případů, které nastanou bude muset samotná městská část vyhodnotit priority, zda
připustit ovlivnění nad tratí a vysušit téměř celou zájmovou oblast, nebo naopak ponechat nezahrazené
místa s mobilním hrazením, ponechat menší rozlivy v celé inundaci, ale nezhoršit situaci na jiném místě
například nad „Přerovskou tratí“.

Stanovisko Povodí Moravy, s.p. k této studii bylo zasláno poštou a připomínky byly zapracovány.

Zástupce městské části Brno Jih Ing. Rotrekl konstatoval, že rozhodnutí zda hradit mobilním hrazením
daná místa nemůže na místě rozhodnout sám a musí tuto skutečnost probrat na MČ. Taktéž konstatoval
nesouhlas se současným přístupem Magistrátu města Brna a Povodí Moravy, s.p. k developerům
a jejich záměrům. Tento problém však souvisí s Územním plánem, který stanovuje pro daná území
lokality určené k rozvoji výstavby, se kterou MČ Brno jih nesouhlasí.

Dále byla zmíněna místa, kde nedávno docházelo k novým výsadbám a je zde udržitelnost v rámci
USES (např. v Chrlicíh do roku 2025).
Samotná stávající vegetace bezprostředně na svazích koryta nebo v korytě bude zachována,
za předpokladu, že je v dobrém stavu. Mladé stromky na plánovaných bermách budou přesazeny.

Projektant má zaslat na  Magistrát dotčené pozemky stavbou, aby bylo možné přesně specifikovat na
kterých pozemcích je USES, případně jiné omezení.

Zaznamenali: Ing Eliška Heršová, Ing. Tomáš Roth
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