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1.1    Základní údaje  
 
 
 
Název :  Záplavové území Kuřimky km 0,000 - 13,300 
 
Tok :      Kuřimka 
Číslo hydrologického pořadí :  4 –15- 01 –142 
Kraj :      Jihomoravský 
Správce toku :    Povodí Moravy, s.p.,závod Dyje, provoz Brno 
      km 0,000 – km 13,900 
      Lesy České republiky, s.p.                  
      km 13,900 – pramen (od roku 2011) 
 
 
Tok :      Luční potok 
Číslo hydrologického pořadí :  4 –15- 01 –142 
Kraj :      Jihomoravský 
Správce toku :    Povodí Moravy (od roku 2011) 
  
 
Tok :      Mozovský potok 
Číslo hydrologického pořadí :  4 –15- 01 –142 
Kraj :      Jihomoravský 
Správce toku :    Povodí Moravy (od roku 2011) 
 
 
Tok :      Podlesní potok 
Číslo hydrologického pořadí :  4 –15- 01 –142 
Kraj :      Jihomoravský 
Správce toku :    Povodí Moravy (od roku 2011) 
 
 
Tok :      Bělečský potok 
Číslo hydrologického pořadí :  4 –15- 01 –142 
Kraj :      Jihomoravský 
Správce toku :    Lesy České republiky, s.p. (od roku 2011) 
 
 
 
 
1.2.   Účel studie  
 
Hlavním účelem studie bylo sestavení matematického modelu umožňujícího výpočet 
průběhu hladin pro jednotlivé N-leté průtoky a stanovení rozsahu záplavového území 
při dnešním stavu pro Q5, Q20 a Q100 a pro následné posouzení návrhových stavů 
a opatření pro zvýšení ochrany před povodněmi. 
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1.3.   Podklady  
 
- Generel odvodnění města Kuřimi z roku 2009 (Generálním zpracovatelem Generelu      
odvodnění města Kuřimi je společnost Hydroprojekt CZ, a.s., pobočka Brno, pro   
kterou Povodí Moravy zpracovalo část týkající se vodních toků. Moderně 
koncipovaný Generel odvodnění města Kuřimi zahrnuje provázaný systém vodních 
toků, odkanalizování s vazbou na jakost vody v tocích a představuje živý funkční 
systém nezbytný pro územní plánování a datové informace celého systému.) 
- Územní plán města Kuřimi 
- Technicko - provozní  evidence toku Kuřimky 
- Hydrologické údaje z roku 2008  
- Záplavové území Kuřimky z roku 2005, Povodím Moravy,s.p. 
- Základní mapy 1:50000, 1:10000, ortofotomapy 
 
 
Geodetické zam ěření 
Původní zaměření pro zpracování záplavového území Kuřimky z roku 2000, bylo 
doplněno o zaměření aktuálního stavu koryta. Zaměření provedl útvar 
hydroinformatiky Povodí Moravy, s.p. na jaře v roce 2008. 
Luční, Mozovský, Bělečský a Podlesní potok byly zaměřeny kompletně v roce 2008 
útvarem hydroinformatiky . Doměření bylo provedeno v roce 2010. 
Výškový systém je Balt po vyrovnání. Souřadnicový systém je JTSK. 
 
 
Místní šet ření a fotodokumentace 
Popis objektů, koryta a stupňů drsnosti byl proveden na základě pochůzek v terénu a 
pořízení fotodokumentace toku Kuřimky, Lučního, Podlesního, Mozovského, 
Bělečského potoka. 
 
 
 
1.4.   Všeobecný popis zájmového území  
 
Záplavové území Kuřimky a jejich přítoků začíná soutokem se Svratkou a končí nad 
Kuřimí. 
Zájmové území se nachází v dílčím povodí toku Kuřimka, které patří do hlavního 
povodí Moravy, dílčího povodí řeky Svratky, jejíž je Kuřimka levostranným přítokem  
v km 65,426. V zájmovém území se nacházejí jen menší vodní nádrže, z nichž 
největší je rybník Srpek nad Kuřimí a suchý poldr nad Kuřimí.  



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - 5 - 

 
 

Hlavními přítoky Kuřimky v Kuřimi jsou Bělečský potok, Podlesní potok, Mozovský 
potok a Luční potok vyznačující se výraznou rozkolísaností průtoků. Dále je to nad 
Kuřimí přítok Lipůvka a pod Kuřimí Batelovský a Chudčický potok. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Luční potok 

Bělečský potok 

Podlesní potok 

Mozovský potok 
Kuřimka 

Kuřimka 
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Terén povodí Ku řimky 
 

 
 
 
 
Sklony svah ů povodí Ku řimky 
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Zalesněnost povodí Ku řimky 

 
 
V bezdeštném období jsou tyto toky převážně vyschlé a v období lokálních dešťů 
vyšší intenzity jejich koryta nejsou schopny vodu pojmout. 
 

 
Pohled na suché koryto Kuřimky nad mostem km 11,264 v září 2008. 

 

 
Kuřimka u Sokolovny, most v km 8,551 po přívalovém dešti 29.6.2009. 
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1.5.   Popis stávajícího stavu koryta a objekt ů 
 
 
1.5.1.   Kuřimka  
 
Nádrže na toku 
 
- Suchá retenční nádrž v km 10,416 (v majetku města Kuřim, rok výstavby - 2003) 
Trasa zemní hráze je vedena podél pravého břehu Kuřimky od tělesa státní silnice 
II/386 Kuřim-Lipůvka a je zavázána do protějšího kopce Záruba. Hráz je  zemní – 
nehomogenní. V příčném profilu je hráz lichoběžníkového průřezu.  
Sklon  návodního líce je 1:2,75.  Návodní líc je ohumusován v tl. 0,10 m a oset. 
Vzdušný líc hráze je ve sklonu 1:2.Opevnění je provedeno ohumusováním v tl. 
0,10m a osetím. U paty vzdušného líce je ponechán manipulační pruh š. 3,0 m. 
Celková šířka koruny je 4,0 m. Obslužná komunikace zpevněná štěrkem je š. 3,0 m. 
Skladba komunikace – drcené kamenivo 32 –64 mm s prosívkou, tl. 200 mm,  
mechanicky zpevněné kamenivo tl. 150 mm a štěrkopísek tl. 150 mm. 
Krajnice po hranu svahu v š. 0,5m jsou zatravněny. 
 

Technické parametry hráze: 
Kóta dna údolí 302,29 

Kóta základové spáry - nejnižší 301,79 m n.m. 
Kóta koruny hráze 310,55 m n.m. 
Délka hráze v koruně 661,17 m 
Šířka hráze v patě hráze 26,60 m 
Šířka hráze  v koruně 4,0 m 
Šířka vozovky na koruně hráze 3,0 m 
Výška hráze nad základovou spárou- max.  8,50 m 
Výška hráze od základu sdruženého objektu 9,75 m 

 
 
Úpravy na toku  
 
- DHM 210708 - Úprava Ku řimky Chud čice  km 0,380 – 1,736 
Jednoduchý lichoběžník se šířkou ve dně 1,2 – 2 m, sklon svahů 1:1,5, hloubka 
koryta 1,8 – 2,5 m. Svahy zpevněny osetím, v patě svahu plůtek z desek a kůlů,v 
obloucích dlažba na sucho. 
 
- DHM 210695 - Úprava Ku řimky Moravské Knínice  km 7,658 – 9,282 
Jednoduchý lichoběžník se šířkou ve dně 1,5 m, svahy ve sklonu 1:2, v zastavěné 
části obce je profil obdélníkový (kamenná opěrná zeď). Pata svahu zajištěna 
deskovou stěnou opřenou o kůly. 
 
- DHM 210716 - Úprava Ku řimky Ku řim  km 5,046 – 6,962   
Jednoduchý lichoběžník se šířkou ve dně od 1,5 m do 3,6 m se sklonem svahu  
1:1,2 – 1,5. Opevnění : kamenná dlažba, patka z lomového kamene, kamenná 
opěrná zeď, osetí. 
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K vyhodnocení kapacity mostních objektů byly použity maximální úrovně hladin N -
letých průtoků ze simulovaných okrajových podmínek povodí Kuřimky. 

   
Soutok se Svratkou km 0,000.   Kuřimka nad soutokem proti toku. 
 

   
 

 
Odvodňovací příkop nad lávkou PB, 
propust pod silnicí. 

 
 

Svratka 

Kuřimka 

Ocelová lávka km 0,386  (pohled po toku)  
 
Vrch mostovky : 231,32 m.n.m 
Spodek mostovky : 231,12 m.n.m 
Hladina Q100 = 231,35 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,20 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 

Betonový mostek km 0,764  (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 235,40 m.n.m 
Spodek mostovky : 235,05 m.n.m 
Hladina Q100 = 236,53 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -1,48 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Výusť PB DN 600 mm km 0,854,   Pohled proti toku, km cca 0,942. 
po toku. 

Betonový mostek km 0,790  (pohled po 
toku)  
 
Vrch mostovky : 235,76 m.n.m 
Spodek mostovky : 235,32 m.n.m 
Hladina Q100 = 236,53 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -1,21 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 

Pohled na betonový mostek v km 
0,764 (pohled po toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
 

Pohled na betonový mostek v km 
0,790 (pohled po toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Dřevěný práh cca 50 m pod mostem.   
 

 
 
 

   
 
 

   
Přítok PB km 1,228, proti toku.  Provizorní bet. lávka u hřiště, proti 

toku. 
 

Silniční most km 1,090  (pohled proti toku)  
 
Vrch mostovky : 240,25 m.n.m 
Spodek mostovky : 239,65 m.n.m 
Hladina Q100 = 239,86 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,21 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 

Pohled na silniční most v km 
1,090 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Kamenný skluz km 2,227, proti toku.  Zaústění přítoku PB km 2,434, proti 

vodě. 

   
Pohled proti toku km 2,568, úprava svahů Pohled proti toku km 2,778. 
kamennou dlažbou. 

 
 
 

Betonový mostek km 1,907  (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 241,00 m.n.m 
Spodek mostovky : 240,58 m.n.m 
Hladina Q100 = 241,93 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -1,35 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 

Silniční most km 2,969  (pohled proti toku)  
 
Vrch mostovky : 247,43 m.n.m 
Spodek mostovky : 246,73 m.n.m 
Hladina Q100 = 247,64 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,91 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled proti vodě km cca 3,298.  Betonový práh pod stavidlem km 

3,749. 
 
 

 
 
 

   
 

Zbytky stavidla s lávkou km 3,750  (pohled 
proti toku)  
 
Vrch mostovky : 253,04 m.n.m 
Spodek mostovky : 252,70 m.n.m 
Hladina Q100 = 252,86 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,16 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 

Pohled na silniční most v km 
2,969 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
 

Pohled na zbytky stavidel s lávkou 
v km 3,750 (pohled proti toku) 
z roku 2000 
 
Z pohledu můžeme pozorovat 
postupnou demolici stavidel  
během několika let i nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Batelovský potok LB km 3,923. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

Hospodářský most km 3,928  (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 255,68 m.n.m 
Spodek mostovky : 254,68 m.n.m 
Hladina Q100 = 253,67 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = 1,01 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 
s normovým převýšením. 

Hospodářský most km 4,475  (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 259,80 m.n.m 
Spodek mostovky : 258,30 m.n.m 
Hladina Q100 = 260,30 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -2 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100. 
 

Pohled na původní průtočný profil 
hospodářského mostu v km 4,475 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Z pohledu můžeme pozorovat 
vybourání průtočného profilu 
mostu  i nárůst vegetace na 
nánosech v korytě během letních 
měsíců. 
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PB výusť DN 40 mm km 5,207, po toku.  
 
 

   
 
 

   
 

Hospodářský most km 5,046  (pohled po 
toku)  
 
Vrch mostovky : 262,33 m.n.m 
Spodek mostovky : 262,03 m.n.m 
Hladina Q100 = 263,17 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -1,14 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100. 
 

Ocelový mostek km 5,342  (pohled po 
toku)  
 
Vrch mostovky : 263,61 m.n.m 
Spodek mostovky : 263,31 m.n.m 
Hladina Q100 = 264,55 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -1,24 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100. 
 

Silniční most km 5,414  (pohled proti toku)  
 
Vrch mostovky : 264,66 m.n.m 
Spodek mostovky : 263,96 m.n.m 
Hladina Q100 = 264,55 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,59 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100. 
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LB výusť DN 1000 mm km 5,393. PB výusť DN 800 mm km 5,391. 
 

   
PB výusť DN 1200 mm se zpětnou Pohled po toku z mostu km 5,414. 
klapkou km 5,383. 
 

  
Kamenný práh, PB betonová skruž PB zaústění přítoku 2x DN 600 mm 
DN 1000 mm km 5,582. km 5,791. 
 
 

   

Betonový most km 5,642  (pohled po toku)  
 
Vrch mostovky : 265,31 m.n.m 
Spodek mostovky : 264,71 m.n.m 
Hladina Q100 = 265,70 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,99 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100. 
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Pohled po toku. 
 

Most v rozestavěné dálnici v km 6,172 
(pohled po toku) 
 
Vrch mostovky : 271,50 m.n.m 
Spodek mostovky : 270,50 m.n.m  
Hladina Q100 = 269,13 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = 1,37 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 s normovým 
převýšením 

Lávka pro pěší km 5,842  (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 266,58 m.n.m 
Spodek mostovky : 266,18 m.n.m 
Hladina Q100 = 266,75 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,57 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100. 
 

Pohled na původní lávku v km 
5,842 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
 



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   
    

- 18 -

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 
 
Koryto nad mostem je upravené, pomístně rostou stromy ve svahu koryta, na obou 
březích jsou polní pozemky. 
 
 

   
Pohled proti a po toku. Dno koryta se zanáší jemnými sedimenty. 
 
 
 
 
 
 

 
Cca v km 6,524 zaúsťuje drenážní výusť z pole na pravém břehu. 
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Pohled do pravobřežní  inundace ke Kuřimi a do levobřežní inundace. 
 

Most Kuřim – Veverská Bitýška - nový km 
6,325 – postaven v roce 2003 (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 269,68 m.n.m 
Spodek mostovky : 268,98 m.n.m 
Hladina Q100 = 269,47 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a hladiny 
Q100 = -0,49 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 

Pohled na původní most v km 
6,325 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Pohled na jakost vody nad silničním mostem v km 6,325. Alespoň podle vizuálního 
posouzení neodpovídá stav jakosti tomu, že by odpadní vody měly být vedeny do 
ČOV a odtud přečerpávány do ČOV Brno.  
  

   
Pohled proti toku z mostu km 6,325.  Vodárenský objekt v km 6,393 LB. 
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Koryto mezi mostem a ČOV se nabízí k revitalizaci. Kanalizovaný úsek s nánosy ve 
dně, pomístními nátržemi a pomístními břehovými porosty by bylo vhodné upravit 
pomocí berem a rozčleněním kynety. 

   
Pohled do pravobřežní inundace   Pohled do levobřežní  inundace pod 
pod ČOV.       přítokem. 

   
Z pohledu do levobřežní inundace po toku je zřejmé, že podél Kuřimky je na levém 
břehu neobdělávaný pruh pozemku, který by se dal zabrat pro revitalizaci.   
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Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
 
 
Koryto podél ČOV by se dalo vzít za základ kynety pro revitalizaci navazujícího 
úseku. 

 
Pohled na jakost vody pod ČOV. 
   

   
Zaústění přítoku v km 6,879 LB.   Pohled od přítoku po toku. 
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Pohled od přítoku proti toku.   Výusť z ČOV v km 6,933 DN 1200mm 
       PB (pohled proti toku). 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
 
Pohled na jakost vody nad výustí.  
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Pohled proti toku, v korytě se zachycují různé předměty. 
 

   
Pohled do areálu ČOV Kuřim a do levobřežní inundace k přítoku. 

 
Výust DN 400 mm v km 7,050 PB. 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
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Koryto podél ČOV má v současné době přírodní ráz. 
 

   
Pohled po toku.     Výust DN 400 mm v km 7,121 
       (pohled proti toku). 
 

  
 

 
 
      

   
Pohled na ČOV, PB .    Pohled z mostu km 7,143 po toku. 

Most do ČOV v km 7,143 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 275,27 m.n.m 
Spodek mostovky : 274,37 m.n.m 
Hladina Q100 = 274,94 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = -0,57 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na most v km 7,143 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Pohled proti toku.       
 
V úseku mezi mosty je koryto upravené s několika porosty ve svazích koryta, na 
pravém břehu jsou polní pozemky, vlevo vede silnice Kuřim – Kníničky. 

   
  
 

 
 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 

Silniční most v km 7,316 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 275,92 m.n.m 
Spodek mostovky : 274,92 m.n.m 
Hladina Q100 = 275,68 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = -0,76 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na most v km 7,316 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Pohled po toku. 
 

   
Pohled na levostrannou inundaci nad mostem. 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 
 
Koryto nad mostem protéká mezi zahradami, svahy jsou travnaté, pomístně rostou 
ovocné stromy a na levém břehu je plot. 
 

  
 

Mostek  v km 7,380 – nový – 
rekonstrukce po roce 2000 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 275,40 m.n.m 
Spodek mostovky : 275,15 m.n.m 
Hladina Q100 = 276,57 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = -1,42 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled na původní mostek v km    Pohled na nový mostek km 7,380 
7,380 (pohled proti toku) z roku 2000.  z PB. 
 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
 

 
Vody z výusti pod lávkou na jakosti vody v Kuřimce nepřidají. 
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Průmyslový areál nad lávkou PB.   Výusť DN 1000 mm v km 7,431 PB. 

   
Výtok z výusti.     Pohled po toku od výusti. 
 

   
Kamenný práh pod mostem.    Pohled po toku na most km 7,486. 
 
 

  
 
  

Most  v km 7, 486 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 279,84 m.n.m 
Spodek mostovky : 279,34 m.n.m 
Hladina Q100 = 279,25 m.n.m 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,09 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   
    

- 30 -

 
 
 

   
Pohled na inundaci na pravém a levém břehu. 
 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
 

   
V km 7,540 se nachází provizorní stupeň, který vzdouvá vodu v hlubokém korytě, 
pohled proti a po toku. 
       

Pohled na most v km 7,486 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Mostní objekt v minulosti pomocí 
stavidla umožňoval zahrazení 
koryta Kuřimky a vytvoření 
rybníka. 
V pohledu jsou patrny zbytky 
stavidel. 
 



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   
    

- 31 -

   
Pohled proti toku.     Výusť DN 400 mm v km 7,597 LB. 
V úseku nad mostem protéká Kuřimka mezi zahradami. Na levém břehu je v hraně 
koryta plot a pomístně ovocné stromy. Na pravém břehu je plot odsazen od hrany 
koryta cca 3 m. 

 
Pohled na jakost vody nad výustí. 
 
   

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
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Pohled proti toku.     Pohled proti toku.  

  
 
 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
 

   
Pohled do zastavěné inundace na pravém a levém břehu. 
 

Most  v km 7,815 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 280,20 m n.m. 
Spodek mostovky : 279,80 m n.m. 
Hladina Q100 = 280,92 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = -1,12 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Výusti na pravém břehu dotují Kuřimku znečištěním.  
 

   
Výusti na levém břehu. 
 

   
Výsledek jakosti vody v korytě Kuřimky.  Pohled proti toku k zaústění Lučního 

potoka  z roku 2000. 

   
V km 7,882 zaúsťuje Luční potok. Zcela evidentně se povodňové průtoky nemohou 
vejít do potrubí DN 1000 mm a zaplaví proluku podél restaurace „U Mertů“ a přilehlou 
ulici. 
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Pohled od Lučního potoka po a proti vodě.  
 

                  
 
 

                     
Foto původního mostu km 7,937     Pohled na jakost vody v Kuřimce. 
z roku 2000 (před rekonstrukcí –  
pohled po toku). 
 

    
Pohled po toku z mostu km 7,937.  Pohled proti toku z mostu km 7,937. 

Most - nový km 7,937 – postaven 
po roce 2000 (pohled po toku)  
 
Vrch mostovky : 280,77 m n.m. 
Spodek mostovky : 280,47 m n.m. 
Hladina Q100 = 281,25 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,78 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    - 35 - 

   
Výusť DN 300 mm v km 8,209 LB.  Dřevěný práh,výusť DN 400 mm LB 
       v km 8,265 (pohled proti toku). 
 

    
  
  

 
  
  

 
 
 

Betonová lávka v km 8,289 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 281,20 m n.m. 
Spodek mostovky : 281,00 m n.m. 
Hladina Q100 = 281,85 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,85 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Betonová lávka v km 8,313 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 281,22 m n.m. 
Spodek mostovky : 280,97 m n.m. 
Hladina Q100 = 282 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,03 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Betonová lávka v km 8,334 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 281,39 m n.m. 
Spodek mostovky : 281,19 m n.m. 
Hladina Q100 = 282,42 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,23 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Výusť DN 400 mm mezi lávkami PB. 
 

    
 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
 
V celém úseku mezi mostem v km 7,937  a silničním mostem v km 8,551 protéká 
Kuřimka mezi oplocenými zahradami. 
 

   
 

Ocelová lávka v km 8,389 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 281,74 m n.m. 
Spodek mostovky : 281,62 m n.m. 
Hladina Q100 = 282,58 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,96 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Silniční most v km 8,551 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 283,52 m n.m. 
Spodek mostovky : 282,49 m n.m. 
Hladina Q100 = 283,63 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,14 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Výusť km 8,540 DN 400 mm LB.  Zaústění Mozovského potoka km  

8,561 DN 800 mm  LB (nad mostem). 
        

   
Pohled po toku z mostu km 8,551  Pohled po toku z mostu km 8,624. 
(na LB výstavba bytového domu). 
 
 

 
Pohled na pravobřežní inundaci nad mostem. Na levém břehu je mateřská školka, 
Sokolovna a sportoviště. 
 

Pohled na silniční most v km 
8,551 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Kanalizace LB km 8,607 DN 2mx1,5 m.  Pohled po toku z mostu km 8,624. 
 
V úseku nad sil. mostem je koryto upravené, na pravém břehu je zástavba rodinných 
domů, v hraně toku jsou ploty zahrad  a na levém břehu vede místní komunikace do 
panelového sídliště. 

   
Spádový stupeň s betonovým prahem    
v km 8,646 (pohled proti toku).  

Silniční most v km 8,624 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 284,24 m n.m. 
Spodek mostovky : 283,26 m n.m. 
Hladina Q100 = 283,66 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,4 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na silniční most v km 
8,624 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Křížení potrubí DN 150 mm . 
 

   
Křížení plynovodu 2 x DN 350 mm   Pohled proti toku z lávky km 8,726. 
v km 8,716. 
 

 
   

  
 

Lávka v km 8,726 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 284,25 m n.m. 
Spodek mostovky : 283,62 m n.m. 
Hladina Q100 = 283,88 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,26 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na lávku v km 8,726 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
 

Mostek v km 8,665 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 283,73 m n.m. 
Spodek mostovky : 283,33 m n.m. 
Hladina Q100 = 283,67 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,34 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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V úseku nad žel. mostem je koryto upravené bez porostů, na levém břehu je 
zástavba rodinných domů, cca 2 m jsou od hrany ploty zahrad a na pravém břehu 
vede místní komunikace k umělecké škole. Tento úsek je ohraničen násypem 
železničního tělesa. 
 
 

   
Pohled po toku z lávky km 8,889   Pohled proti toku z lávky km 8,889. 
Koryto zanešeno nánosem. 
 
 

   
 
 

Lávka v km 8,889 (pohled proti 
toku)  nová - postavena po roce 
2000 
Vrch mostovky : 285,42 m n.m. 
Spodek mostovky : 285,27 m n.m. 
Hladina Q100 = 284,69 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,58 m 
Lávka je kapacitní 
Provede hladinu Q100 
s normovým převýšením 
 

Mostek v km 8,917 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 284,75 m n.m. 
Spodek mostovky : 284,55 m n.m. 
Hladina Q100 = 285,01 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,46 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled na pravobřežní inundaci pod železničním mostem. 
 
 

 
 
 

Lávka v km 8,931 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 285,05 m n.m. 
Spodek mostovky : 284,85 m n.m. 
Hladina Q100 = 285,25 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,4 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na lávku v km 8,931 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
 

Železniční most v km 8,968 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 292,93 m n.m. 
Spodek mostovky : 290,98 m n.m. 
Hladina Q100 = 285,57 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 5,41 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 
s normovým převýšením 
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Kuřimka pod železničním mostem 
(pohled proti toku). 
 

 
 
 

   
Výusť DN 600 mm se zpětnou    Pohled proti toku z mostu km 9,053. 
klapkou PB. 

 
 

Silniční most v km 9,053 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 287,12 m n.m. 
Spodek mostovky : 286,32 m n.m. 
Hladina Q100 = 286,11 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,21 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
 

Lávka  v km 9,167 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 287,43 m n.m. 
Spodek mostovky : 287,13 m n.m. 
Hladina Q100 = 287,47 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,34 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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V následujícím úseku se na levém břehu nachází zástavba rodinných domů se 
zahradami. Na pravém břehu jsou zahrady s chatkami. Ploty na obou březích jsou 
umístěny v hraně koryta. 

   
Pohled po toku z lávky v km 9,167.  Pohled proti toku z lávky v km 9,167. 

   
Křížení kanalizace DN 500 mm   Pohled po vodě pod křížením 
v km 9,305.      kanalizace. 

   
Pohled po vodě pod základní školou.  Pohled proti vodě u základní školy. 
 
 

  

Kuřimka 

Mostek  v km 9,492 (pohled po 
toku) 
 
Vrch mostovky : 292,45 m n.m. 
Spodek mostovky : 291,95 m n.m. 
Hladina Q100 = 291,82 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,13 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
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Křížení vedení 2x DN 200 mm   Pohled proti toku z mostu km 9,492. 
nad mostem. 
 

 
 

  
 
 

   
Pohled proti toku – v úseku nad základní školou přechází přes tok několik lávek a 
mostků k zahradám . 
 

Lávka  v km 9,558 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 292,85 m n.m. 
Spodek mostovky : 292,55 m n.m. 
Hladina Q100 = 292,93 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,38 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 Mostek  v km 9,597 (pohled po 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,18 m n.m. 
Spodek mostovky : 293,88 m n.m. 
Hladina Q100 = 293,42 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,46 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
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Mostek  v km 9,621 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,15 m n.m. 
Spodek mostovky : 293,85 m n.m. 
Hladina Q100 = 293,61 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,24 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
 

Mostek  v km 9,647 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,01 m n.m. 
Spodek mostovky : 293,76 m n.m. 
Hladina Q100 = 293,80 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,04 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Mostek  v km 9,671 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,59 m n.m. 
Spodek mostovky : 294,29 m n.m. 
Hladina Q100 = 294,41 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,12 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Lávka v km 9,700 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,45 m n.m. 
Spodek mostovky : 294,25 m n.m. 
Hladina Q100 = 294,93 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,68 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled na levobřežní inundaci. V úseku nad mostem v km 9,492 se na pravém břehu 
nachází zahrady, k zpřístupnění jednotlivých pozemků je zde velké množství lávek a 
mostků. Na levém břehu vede místní komunikace s řadovou zástavbou rodinných 
domů. 
 

 
 

 
 

 
Křížení potrubí DN 150 mm pod 
lávkou. 

Mostek  v km 9,711 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,60 m n.m. 
Spodek mostovky : 294,40 m n.m. 
Hladina Q100 = 295,06 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,66 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Lávka  v km 9,739 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 294,86 m n.m. 
Spodek mostovky : 294,66 m n.m. 
Hladina Q100 = 295,16 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,50 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 
Lávka  v km 9,768 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 295,36 m n.m. 
Spodek mostovky : 295,16 m n.m. 
Hladina Q100 = 295,22 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,06 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Úsek nad zástavbou má přírodní charakter (pohled proti toku). 
 

   
Provizorní lávka v km 9,860   Dřevěný práh a odběr vody v km  
(pohled proti toku).     9,926 (pohled proti toku). 
 
 

 
 
 
 

 

Lávka  v km 9,936 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 300,68 m n.m. 
Spodek mostovky : 300,18 m n.m. 
Hladina Q100 = 297,51 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 2,67 m 
Lávka je kapacitní 
Provede hladinu Q100 s 
normovým převýšením 
 

Pohled na lávku v km 9,936 
(pohled proti toku) z roku 2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Pohled po toku z lávky km 9,936.  
 

  
Pohled proti toku z lávky v km 9,936. 

 
 
V úseku nad lávkou má koryto přírodní charakter, na levém břehu jsou zčásti polní 
pozemky a rozrůstající se průmyslová zóna. Na pravém břehu vede místní 
komunikace k poldru, za kterou se zvedá zalesněný svah. 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 

Lávka  v km 10,171 (pohled proti 
toku) 
 
Vrch mostovky : 300,20 m n.m. 
Spodek mostovky : 299,90 m n.m. 
Hladina Q100 = 299,41 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,49 m 
Lávka je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
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Výustní objekt dešťové kanalizace  Výusť DN 1000 mm v km 10,320 PB. 
DN 1400 mm v km 10,254 PB. 

   
Poldr v km 10.416 (pohled proti toku).  Výpustný objekt poldru (pohled proti 

toku). 

 
Hráz poldru (vpravo - retenční prostor poldru s šachtovým přelivem). 
 
 

  
Výust DN 200 mm v km 10,379 PB. Pohled po toku z poldru. 
V úseku nad poldrem protéká Kuřimka v patě hráze poldru, svahy jsou místy porostlé 
keřovitým náletem. 
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Výpustný objekt poldru (pohled proti   Propustek 2x DN 1000 mm v km  
toku).  10,567 ( pohled proti vodě). 
 

   
Zaústění Podlesního potoka  Pohled po toku v patě hráze poldru.  
DN 1000 mm LB.  

  
Pohled proti toku v patě hráze poldru. Výust s klapkou DN 1000 mm  
 v km 10,998 PB. 

  
Propustek 2xDN 1000 mm v km 11,044  Křížení kalového výtlačného potrubí 
proti toku.      DN 100 mm v km 11,054.  
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Pohled po toku z propustku.  Betonový stupeň v km 11,063. 
 

  
Přepad z rybníka nad jezem LB. Koryto je v místě zaústění přepadu 
 opevněno kamennou rovnaninou. 

  
Výustní objekt odpadních vod v km Výustní objekt odpadních vod v km  
11,140 PB. 11,190 PB. 

  
Úsek  mezi zahradami, je zde několik provizorních dřevěných lávek (pohled proti  
vodě). Na levém břehu vede za zahradami silnice, za kterou jsou průmyslové areály.  
Na pravém břehu se nachází odkaliště. 

Kuřimka 
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Přepad z odkaliště LB. Zaústění Bělečského potoka  
 v km 11,250 LB. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Pohled z mostu na levobřežní inundaci (vlevo rybníček s přepadem a parkoviště 
vpravo Bělečský potok, v pozadí areál firmy Tyco Electronics Czech). 

Silniční most  v km 11,264 (pohled 
po toku) 
 
Vrch mostovky : 311,62 m n.m. 
Spodek mostovky : 310,64 m n.m. 
Hladina Q100 = 310,30 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 =  0,34 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
 

Pohled na silniční most v km 
11,264 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Zaústění příkopu Betonový práh s lávkou v km 11,295 
(+ přepad z rybníčku) v km 11,273 LB. (pohled proti toku). 
 

  
Pohled po vodě na provizorní lávky  Ocelová provizorní lávka v km 11,385 
mezi zahradami (v pozadí most km (pohled proti toku). 
11,264). 

 
 
 

 
 

Silniční most  v km 11,481 (pohled 
po toku) 
 
Vrch mostovky : 311,28 m n.m. 
Spodek mostovky : 310,48 m n.m. 
Hladina Q100 = 312,07 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,59 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na silniční most v km 
11,481 (pohled proti toku) z roku 
2000 
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Pohled na levobřežní inundaci (vlevo silnice, vpravo výstavba parkoviště, v pozadí  
areál firmy Tyco Electronics Czech). 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
Pohled po vodě z mostu v km 11,549. Pohled proti vodě z mostu km 11,549. 
 

Silniční most  v km 11,549 (pohled 
proti toku) 
 
Vrch mostovky : 312,35 m n.m. 
Spodek mostovky : 311,15 m n.m. 
Hladina Q100 = 312,42 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,27 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Pohled na silniční most v km 
11,549 (pohled proti toku) z roku 
2000 
 
Z pohledu je patrný nárůst 
vegetace na nánosech v korytě 
během letních měsíců. 
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Koryto Kuřimky nad silničním mostem v km 11,549 je značně zarostlé a porosty 
rostoucí v průtočném profilu značně omezují průtočnost koryta. 
 

 
Pohled z mostu na pravobřežní inundaci. 
 

 
 

   
Hospodářský most km 11,703. 
 

   

Hospodářský most  v km 11,703 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 313,11 m n.m. 
Spodek mostovky : 312,01 m n.m. 
Hladina Q100 = 313,38 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,33 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Koryto v úseku podél silnice Brno - Svitavy má přírodní charakter s hustými 
břehovými porosty a četnými zátarasy v korytě. 
 

   
Na levém břehu jsou polní pozemky a na pravém břehu je průmyslový areál a 
věznice Kuřim. 
 

   
V inundacích nad věznicí jsou polní pozemky až k obci Lipůvka. 

 
Zaústění Lipůvky na PB km 12,345. 
 

 

Silniční most  v km 12,481 (pohled 
po toku) 
 
Vrch mostovky : 321,50 m n.m. 
Spodek mostovky : 320,33 m n.m. 
Hladina Q100 = 319,04 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 1,29 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 
s normovým převýšením 
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Pohled proti toku.     PB výusť DN 400 mm km 12,989. 
 
 
 

   
PB výusť DN 400 mm km 13,035.  PB zanešená výusť km 13,070. 
 

   

Betonový mostek  v km 12,759 
(pohled z LB) 
 
Vrch mostovky : 322,85 m n.m. 
Spodek mostovky : 322,55 m n.m. 
Hladina Q100 = 323,45 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,9 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Hospodářský most  v km 13,196 
(pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 330,96 m n.m. 
Spodek mostovky : 330,66 m n.m. 
Hladina Q100 = 330,71 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,05 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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1.5.2.   Luční potok  
 
Luční potok má povodí o celkové ploše 4,08 km2 

Celková délka toku Lučního potoka dosahuje cca 2,1 km. 
Luční potok je od zaústění do Kuřimky v km 7,882 zaklenutý potrubím DN 1000 mm 
v délce 76 m. 
 
Zcela evidentně se povodňové průtoky nemohou vejít do potrubí DN 1000 mm a 
zaplaví proluku podél restaurace „U Mertů“ a přilehlou ulici. 
 
 

  
Zaústění zaklenutí Lučního potoka 
do Kuřimky DN 1000 mm. 
 

 
Vtok do zatrubnění  v km 0 - 0,076 
v proluce vedle domácích potřeb 
přehrazený příčně plotem.  

      

   
Pohled do proluky nad zatrubněním.  Ulice Tyršova směr Tišnov. 

Zaklenutí DN 1000 mm v km 
0,000 – 0,076 (pohled proti toku) 
 
Vrch zaklenutí : 281,12 m.n.m 
Vrch potrubí : 280,32 m.n.m 
Dno potrubí : 279,32 m.n.m 
Hladina Q100 = 281,95 m.n.m 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = -1,63 m 
Zaklenutí není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled ke křižovatce Kuřim-Lipůvka  Pohled na restaruraci U Mertů z ulice 
na ulici Tyršova.     Tyršova. 

 
Koryto Lučního potoka 0,076 – 0,280 nad zaklenutím je nepřístupné, ohrazené po 
obou stranách a na mnoha místech i příčně, drátěnými ploty. 
 

   
Pohled po toku.     Lávky km 0,211 a km 0,231 
       pohled proti toku. 
 
V korytě Lučního potoka, ohraničeného oboustrannými ploty, se nachází řada 
provizorních lávek, odběrů a dalších podobných zařízení.  
 
 
 
 
 
 

Lávka km 0,211 (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 280,45 m n.m. 
Spodek mostovky : 280,35 m n.m. 
Hladina Q100 = 281,98 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,63 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Lávka km 0,231 (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 280,54 m n.m. 
Spodek mostovky : 280,44 m n.m. 
Hladina Q100 = 281,98 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,54 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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V km 0,258 se nachází betonový mostek a pod ním spousta provizorních lávek a 
příčných drátěných plotů, znemožňujících průtok korytem po vodě. 
 

 

   
 
Pod mostem v km 0,281 – 0,285 se nachází provizorní lávky a zatrubnění DN mm. 

   
 

   

Lávka km 0,258 (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 280,53 m n.m. 
Spodek mostovky : 280,45 m n.m. 
Hladina Q100 = 281,99 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,54 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Lávka ocelová km 0,272 (pohled 
proti toku)  
 
Vrch mostovky : 280,70 m n.m. 
Spodek mostovky : 280,60 m n.m. 
Hladina Q100 = 281,99 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,39 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Zatrubnění DN 1000 mm km 
0,281 – 0,285 (pohled proti toku)  
 
Vrch zatrubnění : 280,77 m n.m. 
Vrch potrubí : 280,57 m n.m. 
Dno potrubí = 279,57 m n.m. 
Hladina Q100 = 282,04 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 1,47 m 
Zatrubnění není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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V km 0,280 se nachází silniční propustek DN 800 mm. Na vtoku je propustek opatřen 
česlemi, které snižují kapacitu průtoku. V km 0,308 je přechod potrubí DN 250 mm. 
 
 

  
 
  

 
Pohled na levobřežní inundaci. 
 
 
Koryto nad propustkem je čerstvě pročištěné, ale propustek výrazně omezuje 
kapacitu úseku nad ním, takže z hlediska kapacity koryta to nemá v podstatě 
význam.  
 
 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 

Propustek DN 800 mm km 0,280  
(pohled po toku)  
 
Vrch propustku : 281,42 m n.m. 
Vrch potrubí : 280,79 m n.m. 
Dno potrubí = 279,99 m n.m. 
Hladina Q100 = 282,13 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 1,34 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Výustní objekt  vodovodu v km 0,340.  Pohled proti toku. 

   
 

   
Pohled po toku.     Pohled proti toku. 
Koryto je pročištěno od nánosů.   Koryto je vedeno ve zdech. 
 

   

Hospodářský mostek km 0,444 
(pohled proti toku)  
 
Vrch mostovky : 281,48 m n.m. 
Spodek mostovky : 281,22 m n.m. 
Hladina Q100 = 282,54 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,32 m 
Mostek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 

Železniční most km 0,482 (pohled 
proti toku)  
 
Vrch mostovky : 289,97 m n.m. 
Spodek mostovky : 286,79 m n.m. 
Hladina Q100 = 282,68 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 4,11 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 
s normovým převýšením 
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Jakost vody v Lučním potoce alespoň z vizuálního posouzení neodpovídá 
skutečnosti, že odpadní vody jsou svedeny do ČOV .  

 
 

   
Levobřežní výusť DN 400 mm    Pohled po toku. 
v km 0,505. 

   
Pohled proti toku pod rybníkem.   Pohled po toku pod rybníkem. 



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - 64 -

   
Rybník Srpek.     Pohled proti toku. 
 
Rybník Srpek se nachází na pravém břehu Lučního potoka  v km 0,567- 0,855. 
Přírodní charakter koryta podél rybníka poskytuje azyl živočichům. 

   
       Výusť km 0,615 LB. 
 

 
S jakostí vody je to díky levobřežním odlehčovacím výustem velmi špatné. 
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Pohled od výusti po toku.    Pohled od výusti proti toku. 
 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 
 

   
Nad koncem rybníka Srpek zaúsťuje přítok.  Přítok km 0,855 PB. 
 

   
Pohled po toku z konce rybníka.   Pohled proti toku z konce rybníka. 
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Pohled po toku z konce rybníka.  

   
Mokřad nad rybníkem PB. 
 
V km 0,900 se nachází stupeň, který je zcela zanesen splaškovými sedimenty 
z blízké výusti. 

   
Stupeň km 0,900 pohled proti toku.  Výust DN 800 mm km 0,921 LB 

pohled po toku. 

   
Pohled do pravostranné inundace po a proti vodě.  
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Výusť km 1,033 LB.     Pohled od výusti po toku. 
 
 
 

   
Pohled od výusti proti toku.   Vzdouvací objekt v km 1,043 
       pohled po toku. 
 
V km 1,043 se nachází vzdouvací objekt a nad ním odběr  vody do rybníku Srpek. 
Koryto pod objektem je v podstatě suché, což má za následek minimální ředění 
splaškových vod z níže ležících odlehčovacích stok.  
 
 
 

   
Pohled po toku od objektu.   Pohled proti toku od objektu. 
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Pohled do inundace.  
 

   
 
 

   
Viaduktem se voda může při povodni  Pohled z inundace vně železnice. 
dostat za železnici.  
 

   
Přítok z remízku km 1,295 PB.   Pohled po toku z lávky km 1,298.  
 

Lávka km 1,298 (pohled proti 
toku)  
 
Vrch mostovky : 289,61 m n.m. 
Spodek mostovky : 289,25 m n.m. 
Hladina Q100 = 289,94 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 0,69 m 
Lávka není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled proti toku z lávky km 1,298.  Pohled po toku k lávce. 
 

 
Pohled na jakost vody v korytě nad lávkou. 
 

   
Koryto nad lávkou je zarostlé rákosem. 
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Levobřežní inundace.  
 

   
Pravobřežní inundace.    Pohled z LB. 
 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 
Koryto i ojeté pneumatiky se ztrácí v rákosu. Koryto pod propustkem v km1,818 je 
převážně zarostlé rákosem, pouze pomístně jsou břehové porosty. 
 

   
Pohled proti toku.     Pohled po toku. 
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Pohled proti toku.     Pod propustkem cca km 1,6 – 1,8 

Pohled po vodě do inundace směrem 
k rybníku Srpek. 

 

   
 
 

   
Pohled na koryto od propustku po a proti toku. 
 

   
Pohled na polní cestu směrem ke Kuřimi a směrem k Nivkám. 

Propustek DN 800 mm km 1,818  
(pohled po toku)  
 
Vrch propustku : 300,62 m n.m. 
Vrch potrubí : 300,27 m n.m. 
Dno potrubí = 299,47 m n.m. 
Hladina Q100 = 300,47 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 0,2 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled do levostranné inundace od propustku po a proti toku. 
 

   
Pohled do pravostranné inundace od propustku po a proti toku. 
 

 
Pohled do horní části povodí Lučního potoka.   
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Viadukt ve vlečce umožňuje nátok části vody ze silnice a paty železničního náspu 
vně železnice. Převážná část území podél silnice je níže, takže voda by měla být 
svedena k Lužnímu potoku. 
 

   
 
 

   
Pohled od viaduktu k Lučnímu potoku, k propustku a podél železniční vlečky. 
 

Viadukt 

Propustek 
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V úseku pod průmyslovým areálem konfigurace terénu svádí vodu k Lučnímu potoku.  
 

   
Průmyslový areál je zvýšen nad terénem, ale bohužel pouze z boční strany. 
 

   
Areál však bude zaplaven vodou z přilehlého území nad cestou.  
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Vodou z přilehlých polí může být zaplaven i objekt nad cestou a celý areál 
nacházející se pod cestou. 
 
 

 
Dílčí plocha povodí nad západní částí průmyslového areálu činí 0,186km2  
To znamená, že stoletá povodeň by mohla dosáhnout hodnoty cca 2,4m3/s. 
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Vodou z přilehlých polních pozemků může být zaplaven i areál několika objektů. 
 

   
Pohled na dílčí povodí nad objekty. 
 

   
Vodě nic nebrání v zaplavení objektů. 
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Obdobně může být zaplaven celý průmyslový areál TOS, který se nachází 
bezprostředně pod svahem, který je zemědělsky obděláván. Z fotografií dílčího 
povodí nad areálem TOS je zřejmé, že přebytek vody, která nevsákne, nateče do 
průmyslového areálu. 
 

   
Pohled do údolí proti občasné vodoteči.  Voda má zřejmě natéci do dvou 

šachet . 
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Údolnice směřuje přímo do areálu TOS. 
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Dílčí plocha povodí nad západní částí průmyslového areálu činí 0,696km2  
To znamená, že stoletá povodeň by mohla dosáhnout hodnoty cca 4,8m3/s. 
 
 

   
Vodou z přilehlých polních pozemků je ohrožen i areál Prefy Kuřim. 
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Obdobně je ohrožen i areál věznice Kuřim, kde sice byl v minulosti vybudován 
záchytný příkop, ale je značně zanesený a zarostlý.  

 
Dílčí plocha povodí nad západní částí průmyslového areálu činí 0,307km2  
To znamená, že stoletá povodeň by mohla dosáhnout hodnoty cca 3,14m3/s. 
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1.5.3.   Mozovský potok  
 
Mozovský potok má povodí o celkové ploše 2,48 km2. 
Celková délka toku Mozovského potoka dosahuje cca 2 km. 
Mozovský potok zaúsťuje do Kuřimky v km 8,561. 
 
Mozovský potok je od zaústění do Kuřimky zaklenutý potrubím DN 800 mm v délce 
466 m pod ulicí Brněnská. 
 

       
Zaústění Mozovského potoka     Zaklenutí Mozovského  
do Kuřimky km 0,000.          potoka, pohled po toku. 
 

  
Zaklenutí Mozovského p.,  Areál ZŠ  na  PB zaklenutí. 
pohled proti toku.      
 

  
Zaklenutí Mozovského potoka,  Zaklenutí Mozovského potoka, pohled 
pohled po toku.          po toku. 
 

Kuřimka 
Zatrubnění 
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Pohled po toku u zaklenutí km 0,466.               Pohled proti toku u zaklenutí km  
  0,466. 
 
 
Nad vtokem do zaklenutí protéká Mozovský potok mezi zástavbou bytových domů na 
levém břehu a objekty čerpací stanice a supermarketu na pravém břehu. 
                    
 

                    
Pohled proti toku z LB  - PB je v těchto              Pohled na zástavbu na LB proti toku. 
místech podstatně nižší. 
 

Zaklenutí DN 800 mm  km 0,000 – 
0,466 (pohled po toku) 
 
Vrch zaklenutí : 288,12 m.n.m 
Vrch potrubí : 288,04 m.n.m 
Dno potrubí : 286,24 m.n.m 
Hladina Q100 = 288,32 m.n.m 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 0,28 m 
Zaklenutí není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Výusť km 0,510 DN 400 mm.                            Pohled po toku u LB výusti km 0,510  
  (na PB čerpací stanice LPG). 
 

                    
Pohled proti toku u LB výusti km 0,510.              Pohled z LB na PB (sklad + prodejna  
    dlažeb). 
 

                    
LB výusť km 0,570 DN 800 mm.          Pohled z LB na PB (čerpací stanice). 
 

                    
Pohled po toku.                                                   Pohled proti toku. 
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Pohled z LB po toku (na LB se nachází             Pohled z LB proti toku (předzahrádky 
retenční nádrž).                                                    ve svahu, zástavba). 

                              
Pohled z LB proti toku na PB                              PB výusť km 0,734 DN 300 mm. 
(zaústění PB přítoku km 0,718). 
 

                    
 

                    
Detail propustku km 0,777- pohled                     Pohled po toku z propustku km 0,777  
z PB proti toku.                                                   (na LB zahrádky+ zástavba). 

retenční nádrž 

zaús. PB přítoku 
km 0,718 

Propustek DN 1000 mm km 0,777 
(pohled proti toku)  
 
Vrch propustku : 294,51 m n.m. 
Vrch potrubí : 293,64 m n.m. 
Dno potrubí = 292,64 m n.m. 
Hladina Q100 = 294,91 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 1,27 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled z mostku km 0,777 po toku.  Pohled z propustku km 0,777 proti 
  toku.  
                   

   
Propustek km 0,777 - pohled po toku.   LB výust km 0,802 DN 700. 
 

                    
Pohled proti toku.                                                Pohled po toku na PB. 
 

                          
Pohled proti toku na PB.                                     Pohled po toku na LB. 
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Pohled proti toku na LB.                                     Pohled po toku. 

                    
Pohled po toku na zástavbu na LB.                    Pohled proti toku. 
 
 
Nad koncem zástavby protéká Mozovský potok mezi polními pozemky. 
 

                    
Pohled na zástavbu na LB.                                 Pohled proti toku na LB. 

                    
Pohled po toku.                       Pohled proti toku. 
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Detail koryta - stavební materiál   Pohled po toku.                                                     
z nedaleké rychle rostoucí zástavby.  
 

                    
Pohled proti toku na značně   Pohled na rozestavěnou zástavbu  
znečištěné koryto.     na LB. 
 
                  

   
 

 
Propustek km 1,366 – pohled po toku. 

Propustek DN 600 mm km 1,366 
(pohled proti toku)  
 
Vrch propustku : 304,47 m n.m. 
Vrch potrubí : 303,82 m n.m. 
Dno potrubí = 303,22 m n.m. 
Hladina Q100 = 304,52 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 0,7 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled po toku na LB u propustku.      Pohled po toku na PB u propustku.  
 

                                    
Pohled proti toku na PB u propustku.                 Pohled proti toku na LB propustku. 
 

                    
Pohled proti toku na pramennou část                 2x výust DN 400 km 1,465. 
Mozovského potoka. 
 

                    
Propustek je zanešený a v bujné vegetaci 
a nepřístupný pro údržbu. 

Propustek DN 800 mm km 1,494 
(pohled proti toku)  
 
Vrch propustku : 305,21 m n.m. 
Vrch potrubí : 304,76 m n.m. 
Dno potrubí = 303,96 m n.m. 
Dno zanešené = 304,32 m.n.m 
Hladina Q100 = 305,26 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 0,5 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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1.5.4.   Podlesní potok  
 
Podlesní potok má povodí o celkové ploše 2,37 km2. 

Celková délka toku Podlesního potoka dosahuje cca 1,215 km. 
Podlesní potok zaúsťuje do Kuřimky v km 10,559. 
 
Koryto potoka je v celém zájmovém úseku značně zarostlé travinami, na svazích 
koryta jsou náletové dřeviny. Podlesní potok protéká mezi polními pozemky, podél 
pravého břehu vede cesta na Podlesí. 
                        
                    

                     
Zaústění do Kuřimky km 0,000.                           Propustek DN 800 km 0,011 -  
     pohled proti toku. 
 
 

                    
Pohled proti toku na LB inundaci.                        Pohled proti toku na PB inundaci. 
 
 
 

    

Kuřimka 

Podlesní p. 

Propustek DN 800 mm km 0,011 
(pohled po toku)  
 
Vrch propustku : 303,99 m n.m. 
Vrch potrubí : 303,34 m n.m. 
Dno potrubí = 302,54 m n.m. 
Hladina Q100 = 309,95 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 6,61 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
 



 Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   - 90 - 

                    
Pohled po toku.                                                   Pohled proti toku. 
 

                    
Pohled po toku na LB inundaci.                        Pohled proti toku na LB inundaci. 
 

                    
Pohled po toku na PB inundaci.                          Pohled proti toku na PB inundaci. 
 

   
Pohled po toku.  Pohled proti toku.                                                         
 
                    

Hráz Poldru 

Propustek km 0,011 
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Pohled u hospodářského mostku     Pohled u hosp.mostku po toku na LB 
proti toku na LB inundaci.                                    inundaci. 
 

                    
Pohled u hospodářského mostku      Pohled z PB u hosp.mostku po toku 
na PB inundaci.                                          proti toku na PB inundaci. 
 

                    
Pohled proti toku.                                                Propustek km 0,984 
                                                                            pohled proti toku. 

Hospodářský mostek km 0,605 
(pohled proti toku)  
 
Vrch mostovky : 316,70 m n.m. 
Spodek mostovky : 316,11 m n.m. 
Hladina Q100 = 317,25 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 1,14 m 
Mostek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Pohled po toku na PB inundaci.  Pohled z propustku proti toku.                                                                                                   
 

                    
Pohled po toku.                                                   Pohled proti toku. 
 

                    
Silniční propustek km 1,123 2x DN 800   Pohled po toku na PB inundaci. 
mm -  pohled proti toku.                           
 

Propustek DN 750 mm km 0,984 
(pohled po toku)  
 
Vrch propustku : 328,98 m n.m. 
Vrch potrubí : 328,70 m n.m. 
Dno potrubí = 327,95 m n.m. 
Hladina Q100 = 329,65 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 0,95 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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Silniční propustek 2x DN 800 mm 
km 1,123 (pohled po toku)  
 
Vrch propustku : 335,22 m n.m. 
Vrch potrubí : 331,75 m n.m. 
Dno potrubí = 330,95 m n.m. 
Hladina Q100 = 334,62 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 2,87 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100 
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1.5.5.   Bělečský potok  
 
Bělečský potok má povodí o celkové ploše 1,68 km2 

Celková délka toku Bělečského potoka dosahuje cca 0,7 km. 
Bělečský potok zaúsťuje do Kuřimky v km 11,250. 
 
Koryto potoka je v celém zájmovém úseku značně zarostlé rákosem a jinými 
travinami, místy jsou ve svazích koryta náletové dřeviny. 
 
V úseku nad zaústěním do Kuřimky vede na pravém břehu příjezdová komunikace 
do průmyslového areálu. Za silnicí je rozsáhlé parkoviště, které se v době zpracování 
fotodokumentace dále rozšiřovalo. Na levém břehu se nachází odkaliště. 
 

                    
Zaústění Bělečského potoka do                          Pohled po toku na PB. 
Kuřimky km 0,000. 
 

                    
Pohled proti toku z PB.                                        Most km 0,173 - pohled z LB proti 
    toku. 

      
Průmyslová zástavba na LB.     Pohled z mostu km 0,173 po toku. 

Belečský p. 

Kuřimka 
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Pohled z mostu km 0,173 na parkoviště             Pohled z mostu km 0,173 proti toku. 
na PB. 
 
 

                    
Pohled z mostu km 0,173 proti toku na PB         Pohled z mostu km 0,173 proti toku. 
na LB. 
 
 

 
 
 
 
V úseku nad mostem v km 0,173 jsou na pravém břehu polní pozemky, na levém 
břehu se nachází průmyslový areál. 
 

Most v km 0,173 (pohled po toku) 
 
Vrch mostovky : 312,02 m n.m. 
Spodek mostovky : 311,42 m n.m. 
Hladina Q100 = 310,96 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = 0,46 m 
Most je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 
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Výusť km 0,229 DN 600 mm LB.                        Pohled po toku u LB výusti km 0,229. 

                    
Pohled proti toku u LB výusti km 0,229.              Pohled po toku na PB u výusti  
    km 0,229. 

                    
Výstavba parkoviště na PB.                                Pohled z PB proti toku. 

                    
Výusť DN 600 mm km 0,318  LB.                       Pohled po toku u LB výusti km 0,318. 
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Pohled po toku na pravobřežní inundaci      Pohled proti toku u LB výusti km  
u LB výusti km 0,318.           0,318. 
 

                    
Proti toku na pravobřežní inundaci      Pohled po toku. 
u LB výusti km 0,318.                    
 

                    
Pohled po toku na pravobřežní inundaci.            Pohled z PB na LB. 
 

                    
Pohled proti toku.                                                  
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Pohled ze sil.mostu km 0,496 po toku.               Sil.most km 0,496 - pohled z PB po  
   toku. 
 
Konec inundačního území ohraničuje násyp silnice Brno – Svitavy. 
 

                    
Sil.most km 0,496 - pohled z PB po toku.           Pohled proti toku na pramennou část. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Bělečský p. 

Silniční most (propustek) km 
0,496 (pohled proti toku) 
 
Vrch mostovky : 320,80 m n.m. 
Spodek mostovky : 319,01 m n.m. 
Hladina Q100 = 321,08 m n.m. 
Rozdíl spodní hrany mostovky a 
hladiny Q100 = - 2,07 m 
Most není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100  
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1.5.6.  Odvod ňovací p říkop u B ělečského potoka  
 
Odvodňovací příkop zaúsťuje do Kuřimky v km 11,273 a je vybudován podél pravé 
paty svahu příjezdové komunikace k areálu firmy Tyco Electronics Czech. Začíná 
propustkem v km 0,170 – 0,179 a končí zaústěním do Kuřimky . 
 
 
 

  
Zaústění do Kuřimky km 0,000. Detail přepadu z ret.nádrže (rybníčku)  
 + zaústění km 0,035.                     
                      
 

  
PB zaústění přepadu z rybníčku km 0,035 Pohled na retenční nádrž (rybníček) na  
- pohled po toku. PB. 
 
 

  
Pohled proti toku. Pohled po toku z propustku 
 km 0,054–0,079.  
 

Kuřimka 

Kuřimka 

Z rybníčku 

PB příkop 

Propustek km 
0,054-0,079 
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Pohled proti toku z propustku     
km 0,054 – 0,079.  

  
 
 
 

  
  
                        

                                                                                          
Pohled po toku z mostu na Bělečském 
potoce na PB příkop.                                                                                                       

Propustek km 
0,170-0,179 
 

Propustek DN 600 mm v km 0,170 
– 0,179 (pohled proti toku) 
 
Vrch propustku : 312,00 m n.m. 
Vrch potrubí : 311,17 m n.m. 
Dno potrubí : 310,57 m n.m. 
Hladina Q100 = 310,81 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = 0,36 m 
Propustek je kapacitní 
Provede hladinu Q100 bez 
normového převýšení 

Propustek km 
0,170-0,179 
DN 600 mm 

Belečský p. 

Propustek DN 600 mm v km 0,054 
– 0,079 (pohled po toku) 
 
Vrch propustku: 310,57 m n.m. 
Vrch potrubí : 309,47 m n.m. 
Dno potrubí : 308,87,47 m n.m. 
Hladina Q100 = 309,98 m n.m. 
Rozdíl vrchu potrubí a hladiny 
Q100 = - 0,51 m 
Propustek není kapacitní 
Neprovede hladinu Q100  
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2. Hydrotechnické výpo čty 

2.1. Popis modelu  

 
Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného 
proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro 
výpočet pseudo-dvojrozměrného proudění v toku a inundacích.   
 
Program řeší výpočet rovnice kontinuity  
 
dQ/dt+dA/dt=q  a 
rovnice o zachování hybnosti 
dQ/dx+d(ß*Q*Q/a)/dx+gAdy/dx+gAI(f)=gAI(b) 
 
Matematickým modelem jsme popsali průtok vlastním korytem Kuřimky včetně  jejich 
přítoků ( Bělečského, Podlesního, Mozovského a Lučního potoka) od Svratky až pod 
obec Lipůvku. 
 
 
 
 

 
 
Drsnosti jednotlivých úseků byly zadány na základě fotografického detailního 
zmapování současného stavu koryt vodních toků v terénu. 
Dnové drsnosti byly zadány podle charakteru jednotlivých úseků toků v rozsahu 0,03-
0,046. Drsnost svahů byla zadána podle druhu a hustoty povrchu a porostů. 
 

Luční potok 

Mozovský potok 

Podlesní potok 

Bělečský potok 

Kuřimka 

Svratka 

VD Brno 
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2.2. Okrajové podmínky a popis simulovaných variant  průtoků 

 
Dolní okrajovou podmínkou  byla hladina zásobního prostoru ve VD Brno. 
 
Horní okrajovou podmínkou  byla variantní časová závislost N-letých průtoků 
v Kuřimce a jejích přítocích v rozsahu Q1-Q100, doplněná o přítoky tak, aby 
teoretický součet průtoku bez vlivu transformace v daném hydrologickém profilu 
dosáhl hodnoty udávané ČHMÚ Brno, případně vlny vygenerované srážko-
odtokovým modelem na celé území povodí Kuřimky a jejích přítoků pro posouzení 
účinku protipovodňové ochrany. 
Varianty okrajových podmínek jsou podrobně popsány níže pod popisem variant 
simulovaných výpočtů. 
 
 
 
2.2.1. Varianty výpo čtu  
 
Hydrotechnický výpo čet jsme provedli pro následující varianty: 
 
- Dnešní stav 
 V modelu dnešního stavu bylo uvažováno s účinkem stávajícího poldru nad 
Kuřimí a se stavem toků podle nového zaměření z roku 2008 - 2012. 
 
 
 
 
2.2.2. Popis povodí Ku řimky -  hydrologická data a okrajové podmínky  
 
Povodí Kuřimky nad zaústěním do Svratky má celkovou plochu 49 km2. Z toho 16,5 
km2 plochy povodí je nad vybudovaným poldrem, který slouží k transformaci povodní 
nad městem Kuřim. 
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Stoletá povodeň na Kuřimce  z horního povodí Kuřimky je transformována poldrem 
z 24,5 m3/s na 4,8 m3/s. 
 
Zástavba města Kuřim je sice účinně chráněna poldrem v případě povodně, která 
vznikne na Kuřimce a jejich přítocích Lipůvce, Bělečském potoce, Podlesním potoce 
v horní části Kuřimky nad poldrem. 
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Zástavba je ale stále ohrožena z dílčího povodí Mozovského, Lučního potoka a 
mezipovodí Kuřimky pod poldrem. 
 
Plocha tohoto území dílčího povodí, na kterém může vzniknout lokální povodeň pod 
poldrem činí 9,324 km2. Této ploše teoreticky odpovídá hodnota stoleté povodně 18 
m3/s.  
 

 
 
Hydrologické údaje 
ČHMÚ Brno udává v roce 2008 následující hodnoty N letých průtoků 
 
Kuřimka nad Lipůvkou plocha povodí 5,675 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
2 3 5 7 9 12,5 15 m3/s 
  
Kuřimka profil poldru pod Podlesním potokem plocha povodí 16,5 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
3,6 5,5 9 11,5 15 20 24 m3/s 
 
Kuřimka pod Lučním potokem plocha povodí 24,36 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
4,7 7 11 15 19 25 30 m3/s 
 
Kuřimka most Moravské Knínice plocha povodí 28,2 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
4,8 7,5 11,5 15,5 20 26 32 m3/s 
 
Kuřimka pod Batelovským potokem plocha povodí 34,46 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
5,5 8,5 13,5 18 23 30,5 37 m3/s 
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Kuřimka nad Svratkou plocha povodí km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
7 10,5 16,5 21,5 27 35,5 43 m3/s 
 
Bělečský potok nad Kuřimkou plocha povodí 1,68 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
0,5 1 1,9 2,9 4,2 6,4 8,5 m3/s 
 
Podlesní potok nad Kuřimkou plocha povodí 2,37 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
0,6 1,1 2,1 3,2 4,7 7,1 9,5 m3/s 
 
Mozovský potok nad Kuřimkou plocha povodí 2,48 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
0,45 1,1 2,1 3,2 4,7 7,5 10 m3/s 
 
Luční potok nad Kuřimkou plocha povodí 4,08 km2 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
0,7 1,3 2,6 4 5,7 8,7 11,6 m3/s 
 
Z výše uvedených hodnot lze sestavit následující graf závislosti N letého průtoku na 
ploše povodí. 
 

 
 
Z uvedeného grafu vyplývá, že povodeň v zastavěné části Kuřimi může nastat i 
v případě, že se vyskytne intenzivní srážka v povodí pouze pod poldrem. 
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2.2.3. Posouzení N-letých povodní  
 
Pro výpočet hladin jsme proto při výpočtu dnešního stavu uvažovali s následujícími 3 
variantami vzniku povodně v povodí Kuřimky.  
    
N-leté povodn ě podle VAR1 
 
Povodeň vznikne nad poldrem v horní části povodí Kuřimky nad Lipůvkou a na 
přítocích (Lipůvka, Bělečský, Podlesní, Mozovský, Luční atd.) budou průtoky 
v hodnotách doplňků do příslušných N-letých průtoků pod soutoky. 
Při tomto scénáři povodně se plně uplatní retenční účinek poldru. 
Maximální hladiny budou dosaženy v úseku Kuřimky nad hrází poldru 
 

 
 
Zadané okrajové podmínky pr ůtoků 
 
Profil      Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Kuřimka nad Lipůvkou   2 5 7 9 12,9 15 
Lipůvka     0,3 2 2 3 4,1 6 
Bělečský potok    0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 1 
Podlesní potok    0,4 0,9 0,6 1,8 2 2,5 
Kuřimka pod Podlesním potokem  2,9 8,3 10,3 14,6 19,8 24,5 
Kuřimka pod poldrem (teor.součet) 2,9 8,3 10,3 14,6 19,8 24,5 
Mozovský potok    1,1 0,7 1,2 1,4 2,2 2,5 
Luční potok     0,7 2 2,5 3 3 3  
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Kuřimka pod Lučním potokem  4,7 11 14 19 25 30 
(teor.součet) 
Poldrem, vybudovaným nad Kuřimí transformované průtoky 
Kuřimka pod poldrem   1,75 2,3 2,5 2,7 2,8 4,8 
Kuřimka pod Lučním potokem  3,8 5,2 6,3 7,2 8,1 8,5 
 
N-leté povodn ě podle VAR2 
 
Povodeň vznikne nad poldrem v horní části povodí Kuřimky v povodí Podlesního a 
Mozovského potoka a v Kuřimce a na přítocích (Lipůvka,  Mozovský, Luční atd) 
budou průtoky v hodnotách doplňků do příslušných N-letých průtoků pod soutoky. 
Při tomto scénáři povodně se plně uplatní retenční účinek poldru. 
Maximální hladiny budou dosaženy v úseku Podlesního a Bělečského potoka a 
Kuřimky mezi hrází poldru a zaústěním Podlesního potoka.  
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Zadané okrajové podmínky pr ůtoků 
 
Profil      Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Kuřimka nad Lipůvkou   0,8 3,3 4,2 4,7 5,3 5,5 
Lipůvka     1 1 1 1 1 1 
Bělečský potok    0,5 1,9 2,9 4,2 6,4 8,5 
Podlesní potok    0,6 2,1 3,2 4,7 7,1 9,5 
Kuřimka pod Podlesním potokem  2,9 8,3 11,3 14,6 19,8 24,5 
Kuřimka pod poldrem (teor.součet) 2,9 8,3 11,3 14,6 19,8 24,5 
Mozovský potok    1,1 0,7 1,2 1,4 2,2 2,5 
Luční potok     0,7 2 2,5 3 3 3  
Kuřimka pod Lučním potokem  4,7 11 15 19 25 30 
(teor.součet) 
Poldrem, vybudovaným nad Kuřimí transformované průtoky 
Kuřimka pod poldrem   1,75 2,3 2,5 2,7 2,8 4,8 
Kuřimka pod Lučním potokem  3,8 5,2 6,3 7,2 8,1 8,5 
 
N-leté povodn ě podle VAR3 
 
Povodeň vznikne pod poldrem v povodí Mozovského a Lučního potoka a  v Kuřimce 
a na přítocích (Lipůvka,  Podlesní, Bělečský, Mozovský, Luční atd) budou průtoky 
v hodnotách doplňků do příslušných N-letých průtoků pod soutoky. 
Při tomto scénáři povodně se uplatní retenční účinek poldru pouze částečně a město 
bude ohroženo nejvíce. 
Maximální hladiny budou dosaženy v úseku Mozovského a Lučního potoka a 
Kuřimky pod Mozovským potokem.  
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Zadané okrajové podmínky pr ůtoků 
 
Profil      Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Kuřimka nad Lipůvkou   2,55 5,3 6,8 7,6 7,8 7,4 
Lipůvka     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Bělečský potok    0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Podlesní potok    0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Kuřimka pod Podlesním potokem  3,55 6,3 7,8 8,6 8,8 8,4 
Kuřimka pod poldrem (teor.součet) 3,55 6,3 7,8 8,6 8,8 8,4 
Mozovský potok    0,46 2,1 3,2 4,7 7,5 10,0 
Luční potok     0,7 2,6 4 5,7 8,7 11,6 
Kuřimka pod Lučním potokem  4,7 11 15 19 25 30 
(teor.součet) 
Poldrem, vybudovaným nad Kuřimí transformované průtoky 
Kuřimka pod poldrem   1,95 2,3 2,35 2,36 2,36 2,36 
Kuřimka pod Lučním potokem  3,3 6,8 9,5 12,9 18,7 22,7 
  
Rozsah záplavového území a jeho vyhodnocení je  zpracován pro maximální hladiny 
z jednotlivých variant zatěžovacích stavů. 
Úseky s maximálními hodnotami průtoků N-letých povodní jsou vyznačeny 
v podélném profilu. 
Maximální úrovně hladin v Kuřimce budou dosaženy při VAR1 v úseku km 8,716 -
13,303 a při VAR3 v úseku km 6,172 - 8,716. 
V úseku km 2,510 - 6,172  mohou být N-leté průtoky ovlivněny povodím 
Batelovského potoka obdobně jako pod soutokem s Mozovským a Lučním potokem. 
 
 
2.3.   Posouzení objekt ů na toku  
 
Obecně lze říci, že průtokově nevhodné jsou veškeré objekty, které mají v průtočném 
profilu pilíře zasahující do průtočného profilu, na nichž se mohou zachytávat plovoucí 
předměty, a objekty, u nichž není dodrženo 0,5 m normového převýšení spodní 
hrany mostovky nad hladinou stoletého průtoku. 
 
Všechny konstrukce úzkých lávek a mostů způsobují, že se v korytě Kuřimky při 
zvýšených průtocích a při povodních nabalují na těchto překážkách v průtočném 
profilu různé plovoucí předměty (větve stromů, kmeny stromů a odpady). Velké 
naplaveniny pak podstatně zužují původní průtočný profil a způsobují velké vzdutí 
nad nevyhovujícími objekty. 
 
Rekonstrukci most ů je vhodné zvážit u následujících mostních objekt ů, které  
povode ň Q100 neprovedou : 
 
Kuřimka  
 
km 0,386 - Ocelová lávka 
km 0,764 - Betonový mostek 
km 0,790 - Betonový mostek 
km 1,090 - Silniční most 
km 1,907 - Betonový mostek 



Záplavové území Kuřimky km 0,000 – 13,300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  - 110 -    

km 2,969 - Silniční most 
km 3,750 - Zbytky stavidel s lávkou 
km 4,475 - Hospodářský most 
km 5,046 - Hospodářský most 
km 5,342 - Ocelový mostek 
km 5,414 - Silniční most 
km 5,642 - Betonový most 
km 5,842 - Dřevěná lávka 
km 6,325 - Silniční most Kuřim – Veverská Bitýška  
km 7,143 - Most do ČOV  
km 7,316 - Silniční most  
km 7,380 - Mostek  
km 7,815 - Most  
km 7,937 - Most 
km 8,289 - Betonová lávka 
km 8,313 - Betonová lávka  
km 8,334 - Betonová lávka 
km 8,389 - Ocelová lávka 
km 8,551 - Silniční most 
km 8,624 - Silniční most 
km 8,665 - Mostek 
km 8,726 - Lávka  
km 8,889 - Lávka 
km 8,917 - Mostek 
km 8,931 - Lávka 
km 9,167 - Lávka  
km 9,558 - Lávka  
km 9,647 - Mostek  
km 9,671 - Mostek  
km 9,700 - Lávka 
km 9,711 - Mostek 
km 9,739 - Lávka 
km 9,768 - Lávka 
km 11,044 - Propustek DN 1000 mm  
km 11,481 - Silniční most 
km 11,549 - Silniční most  
km 11,703 - Hospodářský most  
km 12,759 - Betonový mostek 
km 13,196 - Hospodářský most 
 
Luční potok  
 
km 0,000 - 0,076 - Zaklenutí DN 1000 mm  
km 0,211 - Lávka  
km 0,231 - Lávka  
km 0,258 - Lávka  
km 0,272 - Lávka ocelová  
km 0,281 - 0,285 - Zatrubnění DN 1000 mm  
km 0,280 - Propustek DN 800 mm  
km 0,444 - Hospodářský mostek  
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km 1,298 - Lávka  
km 1,818 - Propustek DN 800 mm  
 
Mozovský potok  
 
km 0,000 - 0,466 - Zaklenutí DN 800 mm   
km 0,777 - Propustek DN 1000 mm  
km 1,366 - Propustek DN 600 mm  
km 1,494 - Propustek DN 800 mm  
 
Podlesní potok  
 
km 0,011 - Propustek DN 800 mm  
km 0,605 - Hospodářský mostek  
km 0,984 - Propustek DN 750 mm  
km 1,123 - Silniční propustek 2x DN 800 mm  
 
Bělečský potok  
 
km 0,496 - Silniční most (propustek)   
 
Příkop u B ělečského potoka  
 
km 0,054 – 0,079 - Propustek DN 600 mm 
 
Mostní objekty, které stoletou povode ň Q100 provedou, ale bez normového  
převýšení :  
 
Kuřimka : 
km 7,486 - Most 
km 9,053 - Silniční most 
km 9,492 - Mostek 
km 9,597 - Mostek 
km 9,621 - Mostek 
km 10,171 - Lávka 
km 11,264 - Silniční most 
km 13,300 - Hospodářský most 
 
Bělečský potok : 
km 0,173 - Most 
 
Příkop u B ělečského potoka : 
km 0,170 – 0,179 - Propustek DN 600 mm 
 
 
Výustní objekty  
 
U výustních objektů v zastavěné části Kuřimi doporučujeme osazení zpětných klapek 
a stavítek v kanalizačních šachtách pro zabránění nátoku vody při povodních do 
přilehlé zástavby. 
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2.4.   Kapacita koryta  
K vyhodnocení kapacity koryta v jednotlivých profilech byly použity maximální úrovně 
hladin n-letých průtoků. 

PF KM LB-Q PB-Q 
1 0,077 500 < 1 
2 0,112 500 < 1 
3 0,143 500 < 1 
4 0,211 < 1 < 1 
5 0,272 < 1 < 1 
6 0,319 1 < 1 
7 0,341 1 < 1 
8 0,385 5 5 
9 0,518 10 100 
10 0,611 10 5 
11 0,691 20 10 
12 0,760 10 5 
13 0,774 10 10 
14 0,792 1 1 
15 0,813 1 1 
16 0,852 5 5 
17 0,889 1 1 
18 0,942 1 1 
19 0,999 1 1 
20 1,034 20 1 
21 1,071 500 50 
22 1,085 100 100 
23 1,112 50 50 
24 1,146 10 10 
25 1,179 1 5 
26 1,205 5 5 
27 1,232 10 5 
28 1,254 5 5 
29 1,271 10 5 
30 1,342 1 10 
31 1,397 1 5 
32 1,479 1 1 
33 1,557 1 1 
34 1,611 1 1 
35 1,667 5 1 
36 1,719 1 20 
37 1,779 1 1 
38 1,828 20 5 
39 1,867 10 1 
40 1,904 1 1 
41 1,947 1 1 
42 1,982 5 1 
43 2,025 1 1 
44 2,084 1 10 
45 2,143 500 20 
46 2,206 500 50 
47 2,227 500 10 
48 2,236 500 20 

PF KM LB-Q PB-Q 
49 2,277 100 10 
50 2,340 500 20 
51 2,384 500 20 
52 2,431 500 20 
53 2,467 20 10 
54 2,510 100 5 
55 2,512 100 1 
56 2,568 500 5 
57 2,653 500 5 
58 2,734 500 5 
59 2,778 500 5 
60 2,841 500 20 
61 2,890 500 10 
62 2,922 500 10 
63 2,973 10 5 
64 3,044 1 1 
65 3,124 1 1 
66 3,208 1 1 
67 3,298 100 10 
68 3,394 500 100 
69 3,492 100 500 
70 3,585 500 500 
71 3,674 500 500 
72 3,769 5 1 
73 3,850 5 5 
74 3,926 500 500 
75 3,961 100 100 
76 4,062 500 100 
77 4,117 500 100 
78 4,178 500 100 
79 4,237 1 500 
80 4,299 1 1 
81 4,361 500 5 
82 4,410 5 1 
83 4,481 1 1 
84 4,573 1 1 
85 4,646 1 1 
86 4,724 1 1 
87 4,790 500 1 
88 4,856 1 1 
89 4,908 1 5 
90 4,979 5 5 
91 5,048 5 5 
92 5,116 1 1 
93 5,196 20 10 
94 5,291 10 10 
95 5,343 5 5 
96 5,406 50 20 
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PF KM LB-Q PB-Q 
97 5,478 5 5 
98 5,537 5 5 
99 5,582 1 10 
100 5,648 20 10 
101 5,716 50 20 
102 5,788 500 500 
103 5,844 50 50 
104 5,935 50 20 
105 6,022 50 50 
106 6,139 500 500 
107 6,199 1 1 
108 6,261 50 5 
401 6,294 20 10 
402 6,312 100 20 
403 6,330 100 100 
109 6,340 10 20 
404 6,350 10 10 
405 6,390 5 5 
110 6,447 20 5 
111 6,524 10 10 
112 6,600 10 10 
113 6,682 10 10 
114 6,762 20 5 
115 6,834 10 1 
116 6,886 10 10 
117 6,942 1 20 
118 7,000 1 20 
119 7,035 5 10 
120 7,100 20 20 
121 7,149 100 20 
122 7,223 100 100 
123 7,321 100 100 
406 7,322 100 100 
124 7,329 5 100 
407 7,335 5 100 
408 7,369 1 100 
409 7,382 5 5 
126 7,423 500 5 
127 7,468 500 10 
410 7,495 100 100 
128 7,501 100 100 
411 7,540 500 100 
412 7,577 100 100 
129 7,585 100 100 
413 7,639 10 50 
130 7,652 20 100 
414 7,673 5 100 
415 7,697 20 50 
131 7,735 10 10 
416 7,745 20 10 
417 7,790 1 5 

PF KM LB-Q PB-Q 
418 7,813 5 5 
419 7,818 10 10 
420 7,831 5 5 
421 7,872 1 5 
422 7,893 1 1 
133 7,894 1 5 
423 7,943 20 20 
424 7,945 5 10 
425 7,968 5 5 
135 8,015 500 < 1 
426 8,020 500 < 1 
427 8,052 1 < 1 
136 8,087 5 < 1 
428 8,104 5 < 1 
429 8,141 1 1 
137 8,156 1 5 
430 8,190 500 5 
138 8,229 500 5 
431 8,230 500 10 
432 8,265 20 1 
433 8,286 1 1 
139 8,312 1 < 1 
434 8,334 < 1 < 1 
140 8,375 500 1 
435 8,410 500 1 
436 8,443 500 1 
141 8,456 500 < 1 
437 8,496 20 5 
438 8,540 500 500 
142 8,543 50 50 
439 8,558 50 100 
440 8,589 50 50 
441 8,607 100 100 
442 8,632 500 500 
145 8,632 100 100 
146 8,642 100 20 
443 8,666 100 20 
147 8,667 100 50 
444 8,716 100 100 
445 8,729 100 100 
148 8,731 50 100 
446 8,736 100 100 
447 8,775 50 100 
149 8,786 50 50 
448 8,819 100 100 
150 8,863 50 50 
449 8,880 500 500 
450 8,893 100 100 
151 8,919 100 50 
151a 8,932 50 50 
152 8,941 100 100 
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PF KM LB-Q PB-Q 
153 8,996 100 100 
154 9,058 500 500 
155 9,060 100 500 
156 9,092 100 50 
157 9,139 500 100 
158 9,166 50 50 
159 9,221 500 500 
160 9,290 500 500 
161 9,360 100 500 
162 9,402 500 50 
163 9,495 500 100 
164 9,545 500 100 
165 9,557 500 50 
166 9,600 500 500 
167 9,623 100 100 
168 9,649 100 100 
169 9,673 50 100 
170a 9,700 50 5 
170 9,713 50 1 
171 9,741 50 50 
172 9,770 100 100 
173 9,830 500 500 
174 9,883 500 50 
175 9,934 500 500 
176 10,000 500 500 
177 10,072 500 500 
178 10,145 500 500 
179 10,172 500 500 
180 10,257 500 500 
181 10,284 500 500 
182 10,318 500 500 
183 10,356 500 500 
184 10,376 500 500 
185 10,389 500 500 
451 10,447 poldr poldr 
452 10,487 poldr poldr 
453 10,533 poldr poldr 
454 10,568 poldr poldr 
455 10,623 poldr poldr 
456 10,696 poldr poldr 

PF KM LB-Q PB-Q 
457 10,746 poldr poldr 
458 10,790 poldr poldr 
459 10,848 poldr poldr 
460 10,903 poldr poldr 
461 10,983 poldr poldr 
192 11,048 1 20 
193 11,063 10 100 
194 11,102 5 100 
195 11,183 20 5 
196 11,278 10 10 
197 11,323 1 1 
198 11,353 1 1 
199 11,416 5 10 
200 11,476 10 5 
201 11,544 1 1 
202 11,603 500 20 
203 11,706 10 20 
204 11,777 10 20 
205 11,849 5 1 
206 11,941 5 5 
207 12,045 1 1 
208 12,153 1 1 
209 12,216 5 5 
210 12,335 500 5 
211 12,410 500 10 
212 12,474 500 500 
213 12,490 500 500 
214 12,588 1 100 
215 12,663 1 1 
216 12,760 1 1 
217 12,836 10 5 
218 12,907 20 5 
219 12,989 50 50 
220 13,052 5 5 
221 13,105 500 1 
222 13,170 500 5 
223 13,200 100 50 
224 13,241 500 10 
225 13,268 500 20 
226 13,303 100 100 

 
 
 
 
2.5.    Rozsah záplavového území  
 
Rozsah záplavového území je zakreslen v situaci záplavového území pro průtoky Q5 

(zeleně), Q20 (červeně), Q100 (modře) – přílohy A. 
Kóty hladin v korytě pro průtoky Q1 – Q100 jsou zakresleny v přílohách B – podélné 
profily a v přílohách C – příčné profily.  
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K vyhodnocení záplavového území byly použity maximální úrovn ě hladin n-letých 
průtoků. 
Na horním toku Kuřimky začíná rozliv Q100 na pravém břehu pod hospodářským  
mostem v km 13,300. Zaplaví zde polní pozemky, opře se o patu silnice Brno – 
Svitavy a obteče čerpací stanici, která je na zvýšeném terénu. Pod čerpací stanicí 
hladina Q100 přeteče i přes silnici Brno – Svitavy v úseku cca 70 m, kde zaplaví 
polní pozemky. Hladina Q20 a Q5 na pravém břehu kopíruje hladinu Q100 v menším 
rozsahu, s výjimkou silnice, kterou nezaplaví, ale opře se o její patu. 
Na levém břehu v tomto úseku k rozlivu nedochází. 
 

 
 
Pod silničním mostem 12,481 je rozliv Q100 a Q20 na obou březích, kde zaplavuje 
polní pozemky. Hladina Q5 vybřežuje z koryta jen v úseku cca km 12,216 – 11,941. 
 

 
Nad silničním mostem v km 11,549 dochází k částečnému zaplavení průmyslového 
areálu hladinou Q100, kde má sídlo několik firem. Zaplavena bude i silnice Kuřim – 
Lipůvka v délce cca 200 m a to jak při hladině Q100, tak při hladině Q20.  
Pod silničním mostem v km 11,481 dochází na levém břehu k zaplavení polních 
pozemků hladinou Q100 z Bělečského potoka, který zaúsťuje do Kuřimky v km 
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11,250. Hladina Q100 přelévá místní komunikaci Kuřim - Lipůvka v délce cca 140 m. 
Na levém  břehu Bělečského potoka k rozlivům nedochází. 
 

 
 
 
Pod propustkem v 11,044 se rozlévá na levém břehu hladina do suché retenční 
nádrže. Na pravém břehu Kuřimky se nachází hráz poldru. 
 

 
 
Do prostoru retenční nádrže zaúsťuje rozliv n-letých hladin Podlesního potoka. 
V horním úseku potoka je hladina Q100 vzdutá propustkem v km 1,123 a přelévá 
silnici Brno – Svitavy v délce cca 170 m. Hladina Q20 se opře o násep silnice, 
hladina Q5 nevybřežuje. Pod silnicí dochází k rozlivům hladiny Q100 a Q20 na obou 
březích, kde zaplavují polní pozemky. Rozliv n-letých hladin navazuje na rozliv hladin 
nad poldrem. 
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Koryto pod poldrem je až po železniční most kapacitní, až na výjimku cca km 9,770 – 
9,673 kde vybřeží hladina Q100 na obou březích. Na levém břehu částečně zaplaví 
několik rodinných domů, na pravém břehu zahrady. Tato situace je způsobena 
několika nekapacitními mostky a lávkami v tomto úseku. 
 

 
 
K malému rozlivu hladiny Q100 dochází také pod železničním mostem v cca km 
8,941 – 8,893, kde bude na pravém břehu zaplaven dům s lékařskou ordinací. 
Vybřežení hladiny je způsobeno nekapacitní lávkou a mostkem v tomto úseku. 
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V úseku nad silničním mostem v km 8,624 dochází k levobřežnímu zaplavení budov 
a pozemků hladinami Q100, Q20 a Q5. Zaplavení pozemků je způsobeno zaklenutím 
Mozovského potoka, který do Kuřimky zaúsťuje v km 8,561. 
 

 
 
 
V horní části Mozovského potoka dochází k zaplavení polních pozemků na obou  
březích hladinami Q100, Q20 i Q5. 
 
V km cca 0,870 vybřežuje na pravém břehu hladina Q100 a Q20. Zaplaví zde 
prodejnu Lidl s parkovištěm a autoservis Auto Petr. Kolem prodejny Plus přitéká 
bezejmenný přítok, který je zatrubněn pod silnicí Brno – Svitavy. Toto zúžení 
průtočného profilu způsobí zvýšení hladiny přítoku a následné zaplavení silnice. 
Silnice bude zaplavena až po most v km 8,624. Na levém břehu k rozlivům 
nedochází. 
K největšímu rozlivu dojde pod zatrubněním Mozovského potoka. Zúžený profil 
zaklenutí způsobuje rozliv na obou březích. Na pravém břehu zaplaví hladina Q100, 
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Q20 i Q5 sídliště, základní školu, mateřskou školu i sokolovnu a přelije silnici Brno – 
Svitavy (ul. Tyršova). 
Na levém břehu budou částečně zaplaveny stavebniny na ulici Brněnská a sousedící 
provozovny. Hladina Q100 bude kopírovat silnici na ul. Brněnská a u mostu v km 
8,551 přeteče do koryta Kuřimky. 
 

 
 
 
Rozliv hladin v Kuřimce pod mostem v km 8,551 je na levém břehu omezen svahem 
a na pravém břehu budou zaplaveny zahrady hladinou Q100 a Q20. K rozsáhlejším 
rozlivům dochází nad zaústěním Lučního potoka. 

 
 
 
 
V horní části Lučního potoka budou zaplaveny polní pozemky na obou březích. Na 
pravém břehu nedochází k rozlivu hladiny Q5. Na levém břehu je rozliv hladin 
omezen násypem železničního tělesa.  
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Pod železničním mostem v km 0,482 dochází k rozlivu  hladin Q100, Q20 i Q5 na 
obou březích Lučního potoka. Na levém břehu budou zaplaveny garáže, zahrady a 
rodinné domy na ulici Kout, na pravém břehu budou zaplaveny převážně zahrady. 
Vzdutá hladina nad zaklenutím Lučního potoka zaplaví silnici Brno – Svitavy (ul. 
Tišnovská). Na ul. Tišnovská bude zaplavena Lékárna na náměstí, Trafika, Barvy – 
laky, Železářství, dům v kterém sídlí Dostav v.os., NC Repass,s.r.o., Sobriety,s.r.o., 
Vlékna, s.r.o. Dále bude zaplavena firma Javor, s.r.o. (nábytek), restaurace U Mertů 
a herna Cabana. 
 

 
 
 
Pod nekapacitním mostkem v km 7,815 budou zaplaveny domy po obou březích 
koryta Kuřimky, na levém břehu již hladinou Q20. Hladina Q5 z koryta nevybřežuje.  
Nad mostem v km 7,486 je koryto kapacitní. Pod tímto mostem dochází k rozlivu 
hladiny Q100 a Q20 na pravém břehu. Na levém břehu hladina Q100 zaplaví dva 
rodinné domy.  
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Pod silničním mostem Kuřim – Kníničky je koryto kapacitní až po most do ČOV v km 
7,143. Koryto je zde pravostraně ohrázované, výška hráze se u mostu snižuje a 
dochází zde k zpětnému rozlivu hladiny Q100 na polní pozemky.  
V úseku pod mostem do ČOV a silničním mostem v km 6,325 Kuřim - Moravské 
Knínice dochází na levém břehu k rozlivu hladin Q100 i Q20.  Hladina Q5 
nevybřežuje. Zaplaveny budou polní pozemky. 
Na pravém břehu bude zaplaven hladinou Q100 areál ČOV, kde v současné době 
sídlí firma Johnny servis. Hladina Q20 přeteče stávající hráz pod areálem a zpětně 
ho zaplaví. Hladina Q5 zůstává v korytě. 
V místě silničního mostu v km 6,325 Kuřim – Moravské Knínice dochází k přelití 
silnice hladinou Q100 na obou březích. Na pravém břehu je silnice zaplavena v délce 
cca 65 m, na levém břehu v délce cca 70 m. Hladina Q20 se opře o násyp silnice. 
Hladina Q5 zde nevybřežuje. 
Pod mostem se hladina Q100 i Q20 rozlévá na polní pozemky na obou březích až po 
násep „Hitlerovy dálnice“. 
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Pod mostem v km 6,172 až po most v km 5,642 zůstává hladina Q20 a Q5 v korytě, 
hladina Q100 zaplavuje polní pozemky na levém břehu a rodinné domy na pravém 
břehu. Pod mostem v km 5,642 zůstává v korytě jen hladina Q5, hladina Q20 
zaplavuje domy kolem koryta toku, hladina Q100 se rozlévá na hřiště a přilehlou 
zástavbu. 
 

 
 
 
Pod Moravskými Knínicemi protéká Kuřimka zalesněným údolím. K malému rozlivu 
dochází jen u hospodářského mostu v km 4,475, který vzdouvá hladinu malým 
průtočným profilem a nad nefunkčním stavidlem v km 3,750. 
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V úseku nad Chudčicemi dochází k rozlivu zvláště na pravém břehu, kde jsou přilehlé 
louky zaplaveny hladinou Q20 a Q100. 

 
 
V Chudčicích v úseku pod hřištěm dochází k rozlivu hladiny Q5, Q20 a Q100 na obou 
březích. Zaplaveno bude hřiště s přilehlou budovou a část rodinných domů nad 
mostem v km 1,090.  
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Pod Chudčicemi u mostu km 0,764 zaplavuje hladina Q5, Q20 a Q100 silnici 
Chudčice – Veverská Bitýška. Nad zaústěním do Svratky je rozliv omezen svahem 
lesa na levém břehu a silnicí na pravém břehu. 

 
 
Rozsah záplavy Q500 je zřejmý z mapy povodňového nebezpečí a mapy 
povodňového rizika. 
 
 
Kromě stoleté povodně udávané v jednotlivých profilech ČHMÚ Brno, jsme provedli i 
výpočet pro předpokládanou budoucí stoletou povodeň, která se zvýší v důsledku 
globálního oteplení. 
 
Podle studie Meteorologického úřadu z Velké Británie současné prognózy pro 
globální oteplení podhodnocují riziko povodní a nadhodnocují účinek sucha tím, že 
neberou do úvahy účinek rostlin v pohlcování CO. 
Vědci poukazují na to, že vyšší obsah skleníkových plynů předpovídaná ke konci 
tohoto století povede ke zvýšení množství vody, kterou rostliny drží v půdě. 
Během fotosyntézy vlivem vyššího obsahu CO ve vzduchu se malé póry, kterými 
proces probíhá tolik neotevřou a tudíž méně vody bude evapotranspirováno a více jí 
zůstane v půdě. To způsobí další zvýšení odtoku o 6% proti původně 
předpokládanému zvýšení 11%. 
Ve výpočtu označeném v grafických přílohách „GW100“  jsme proto uvažovali se 
zvýšením hodnoty stoleté povodně o 17%. 
 
 
2.6.    Postupové doby povodn ě 
          čas 
počátek povodně z horního povodí Ku řimky nad poldrem:  
kulminace pod Lipůvkou       0:00 
kulminace pod poldrem       13:00 
kulminace pod Mozovským potokem     13:30 
kulminace pod Lučním potokem      13:40 
kulminace u mostu nad Moravskými Knínicemi    14:00 
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          čas 
počátek povodně z povodí Mozovského a Lu čního potoka:  
kulminace pod Lipůvkou       0:00  
kulminace pod poldrem       11:00 
kulminace v Mozovském potoce      0:00 
kulminace v Mozovském potoce nad zaklenutím   0:20 
kulminace pod Mozovským potokem     0:25 
kulminace v Lučním potoku      0:00 
kulminace v Lučním nad restaurací U Mertů    0:30 
kulminace pod Lučním potokem      1:00 
kulminace u mostu nad Moravskými Knínicemi    2:00 
 
 
2.7.  Hloubky rozliv ů a rychlostí  
 
 
 
Max. rychlosti v koryt ě Kuřimky p ři Q5 
 
Kuřimka nad Mozovským potokem 
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Kuřimka pod Mozovským potokem 

 
 
 
 
Mozovský potok 
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Luční potok 

 
 
 
Podlesní potok 
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Bělečský potok 

 
 
 
Max. rychlosti v koryt ě Kuřimky p ři Q20 
 
Kuřimka nad Mozovským potokem 
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Kuřimka pod Mozovským potokem 

 
 
 
Mozovský potok 
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Luční potok 

 
 
 
 
 
Podlesní potok 
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Bělečský potok 

 
 
Max. rychlosti v koryt ě Kuřimky p ři Q100 
 
Kuřimka nad Mozovským potokem 
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Kuřimka pod Mozovským potokem 

 
 
Mozovský potok 
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Luční potok 

 
 
 
 
Podlesní potok 
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Bělečský potok 

 
 
 
Max. rychlosti v koryt ě Kuřimky p ři Q500 
 
Kuřimka nad Mozovským potokem 
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Kuřimka pod Mozovským potokem 

 
 
 
 
Mozovský potok 
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Luční potok 

 
 
 
Podlesní potok 
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Bělečský potok 

 
 
 
 
Rychlosti v korytě Kuřimky a jejich přítoků dosahují při povodních vysokých hodnot, 
zejména u objektů. 
 
Rychlosti v inundacích dosahují hodnot do 0,5m/s. 
 
 
Mapa hloubek p ři Q5                             Mapa hloubek p ři Q20 
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Mapa hloubek p ři Q100                        Mapa hloubek p ři Q500 
 

  
  
Mapa intenzity povodn ě při Q100       Mapa intenzity povodn ě při Q500 
    

  
 
 
 
 
2.8. Zhodnocení povod ňového nebezpe čí , ohrožení a rizika  
 
Pro vyhodnocení map povodňového nebezpečí a map povodňového rizika Kuřimky a 
jejich přítoků byl proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň.     
Mapy intenzity povodně a mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika byly 
stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně Q5, Q20, Q100 a Q500. 
V mapě povodňového rizika zpracované přímo na mapě povodňového ohrožení byly 
vyznačeny ohrožené citlivé objekty podle typu zástavby. 
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Ohrožení - riziko bylo stanoveno podle vztahu 
 
RI=IP.P 
P=1/N 
N= doba opakování povodně 
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MAPA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ PŘI Q100 
 

 
 
VÝSLEDNÁ MAPA POVOD ŇOVÉHO OHROŽENÍ (Z POVODNÍ Q5-Q500) 
 

 
 
U staveb v červené a modré ploše je překročeno maximálně přijatelné riziko! 
Citlivé objekty-školy, školky, hasičské zbrojnice, nemocnice  
by měly být přemístěny alespoň do žluté-reziduální zóny.    
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MAPA ZRANITELNOSTI ÚZEMÍ 

  
 
 
VÝSLEDNÁ MAPA POVOD ŇOVÉHO OHROŽENÍ A RIZIKA (Z POVODNÍ Q5-
Q500) 
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Maximální p řijatelné riziko pro zástavbu typu bydlení a pr ůmysl je nízké riziko 
vyzna čené oranžovou plochou. 
To znamená, že u zástavby situované v modré a červené ploše je p řekročeno 
přijatelné riziko.  
Pro sport a rekreaci je p řijatelné st řední riziko vyzna čené modrou plochou.  
 
V mapách jsou vyznačeny zóny s reziduálním, nízkým, středním a vysokým rizikem a 
dále další rizika jako např. zátarasy na objektech za povodní, přelévané mosty, 
zanášení koryta, vyústění kanalizace, rozlivy z koryta. Rovněž jsou vyznačeny 
objekty, které jsou nevhodně umístěny vzhledem k rozlivu povodní (např. školy, 
nemocnice, průmysl, benzinové ČS, čistírny odpadních vod apod.). 
 
 
 
2.9. Povod ňové škody v záplavovém území Ku řimky a jejích p řítoků 
 
 
Průměrná roční povodňová škoda činí: 7,5698 mil. K č 
 
Celkový plošný rozsah záplavy: 
Povodeň Q5:  0,723km2 
Povodeň Q20: 1,357km2 
Povodeň Q100: 1,724km2 
Povodeň Q500: 2,017km2 
 
Rozsah zaplavených budov a ú čelové zástavby: 
   Budovy účelová zástavba-průmysl  účelová zástavba 
Povodeň Q5:  18573  1841     25027m2 
Povodeň Q20: 29752  2796     53371m2 
Povodeň Q100:       57280           5924     108429m2 
Povodeň Q500:       72977          19574     116329m2 
 
Celkový plošný rozsah záplavy sportovních ploch: 
Povodeň Q5:  2513m2 
Povodeň Q20: 11914m2 
Povodeň Q100: 18616km2 
Povodeň Q500: 18968km2 
 
Celkový délkový rozsah záplavy komunikací: 
Povodeň Q5:  3,279km 
Povodeň Q20: 6,380km 
Povodeň Q100: 10,193km 
Povodeň Q500: 13,184km 
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Q5 0,2 18,89 7,5698 0,076 6,834 0,67 4,58 6,73 555 

Q20 0,05 34,334 7,5698 0,144 13,21 3,19 6,955 10,8 810 

Q100 0,01 123,9105 7,5698 0,322 41,6 4,98 44,72 32,3 1632 

Q500 0,002 171,7908 7,5698 0,523 70,99 5,07 48,7 46,5 2172 

ČÁRA PŘEKROČENÍ POTENCIÁLNÍCH POVODŇOVÝCH ŠKOD V 
ZÚ KUŘIMKY
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Celkové povodňové škody dnešní stav mil. Kč Výsledné průměrné roční riziko mil.Kč

Škody na stavebních objektech mil. Kč Škody na vybavenosti mil. Kč

Škody na sportovištích mil. Kč Škody na průmyslu zem. podnicích mil. Kč

Škody na dopravě a sítích mil. Kč
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2.10.  Bezodtokové oblasti  
  
V zájmovém území se nacházejí snížená území nižší než břeh koryta a to podél 
Podlesního, Lučního a Mozovského potoka i Kuřimky. Tato území mohou být 
zaplavena i vodami z přilehlých svahů.   
 
 
2.11.   Vyhodnocení stupn ě ochrany p řed povodn ěmi 
 
Stávající ochrana města přes výstavbu poldru nad Kuřimí není dostatečná, a to 
zejména z důvodu nekapacitních objektů na přítocích Kuřimky i Kuřimce samotné.   
 
 
2.12.    Návrh na podporu operativního řízení za extrémních povodní  
 
V případě extrémních povodní je nezbytné zamezit ucpání mostů, které nemají 
normové převýšení nad hladinou stoleté povodně a propustků: 
 
Kuřimka : 
km 7,486 - Most 
km 9,053 - Silniční most 
km 9,492 - Mostek 
km 9,597 - Mostek 
km 9,621 - Mostek 
km 10,171 - Lávka 
km 11,264 - Silniční most 
km 13,300 - Hospodářský most 
 
Bělečský potok : 
km 0,173 - Most 
 
Příkop u B ělečského potoka : 
km 0,170 – 0,179 - Propustek DN 600 mm 
 
Luční potok 
Vtok do zatrubnění km 0,076 
Propustek km 0,298 
 
Mozovský potok 
Vtok do zatrubnění km 0,466 
Propustek km 0,777 
 
 
2.13.   Určení nejpravd ěpodobn ěji ohrožených míst s v ětšími škodami v p řípadě 
narušení hrází  
 
Nejhorší dopad pro město Kuřim by mělo prolomení hráze poldru nad Kuřimí a 
ucpání vtoku do zaklenutých úseku Lučního a Mozovského potoka. 
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2.14.    Historické povodn ě 
 
Nedávné povodně v roce 1997, 2002 a 2006 se povodí Kuřimky vyhnuly. 
 
Při lokálních průtržích dochází ojediněle k zaplavení částí ulic nebo sklepních objektů 
v Kuřimi. Příklady zásahů odčerpání vody Sboru dobrovolných hasičů Kuřim : 
 

   
Záplava na ul. Úvoz z června 2005 
Datum zásahu: 12.9.2005 
Místo zásahu: Kuřim 
Druh zásahu: Odčerpání vody v areálu Prefy Kuřim 
info: Jednotka byla svolána za hustého deště cca 30 min (21.00) po ukončení schůze 
výboru SDH. Jednotka vyjela 2 vozidly, z nichž 1. CAS jela přímo na místo zásahu, 2. 
Avia se stavovala do městského skladu pro nedávno zakoupená kalová čerpadla. Po 
příjezdu bylo provedeno odčerpávání vody z pracovních šachet, místy i 2,5m 
hlubokých. Jednotka po odčerpání vody a zjištění, že jsou škody minimální, odjela 
kolem půlnoci zpět na základnu. 
 
Datum zásahu: 16.6.2005 
Místo zásahu: Kuřim 
Druh zásahu: Odčerpávání vody 
info: Jednotka byla povolána vedením města Kuřim k odčerpání vody z kotelny 
místního Kulturního domu. 
 

Datum zásahu: 16.6.2005 
Místo zásahu: Kuřim 
Druh zásahu: Odčerpávání vody 
info: Jednotka byla přivolána vedením města Kuřim v počtu 2 lidí k odčerpání vody ze 
skladu CO 
 

Datum zásahu: 15.6.2005 
Místo zásahu: Kuřim 
Druh zásahu: Odčerpávání vody 
info: Jednotka se zrovna nacházela na hasičce plna příprav na oslavy. V tom se 
spustil obrovský déšť s krupobitím. Hasičku po 30 min. začaly bombardovat 
telefonáty ze všech koutů města. Jednotka okamžitě vyjela a odčerpávala vodu na 
všech místech. Nejhorší situace byla na ulicích Bezručova a Úvoz. K vyjetým 
vozidlům Tatra 815 a Avia DA12 byly přivolány posily v podobě stanice Tišnov CAS 
25 Liaz a stanice přehrada Unimog. 
 
Datum zásahu: 21.2.2006 
Místo zásahu: Kuřim 
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Druh zásahu: Technická pomoc - odčerpávání vody 
info: Jednotka vyjela na výzvu místostarosty města Kuřim pana Holmana k odčerpání 
vody na ulici Na Loučkách Č.P. 1218 a úsek silnice na ulici Tyršova (semafor - vjezd 
na parkoviště na sídlišti Na Loučkách). Průzkumem byly zjištěny 2 velké laguny a z 
důvodu bezpečnosti (před hlášenými mrazy) proběhlo jejich odčerpání. Nasazená 
technika: Elektrocentrála + 2 Kalová čerpadla. 
 
Datum zásahu: 1.6.2006 
Místo zásahu: Kuřim 
Druh zásahu: Technická pomoc 
info:Vlivem bouřky a průtrže mračen došlo na ulici Foglarova v Kuřimi (Díly za Sv. 
Jánem) k zaplavování dvoru rodinného domu. Proto povolalo vedení města Kuřimi na 
tuto akci jednotku SDH Kuřim. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že voda 
proniká prasklinou mezi opěrnými zdmi oplocení a že se jedná o vodu z velké plochy 
polí nad tímto domem a hrozí vniknutí vody do obytných prostor. Proto nasazena 
elektrocentrála a kalové čerpadlo a voda byla ze dvora odčerpávána do kanalizace. 
Následně byla vyhloubena strouha tak, aby voda z polí byla v maximální míře 
svedena do čistící šachty kanalizace, která byla odkryta a upraven okolní terén. Tím 
bylo zabráněno vniknutí vody do obytných prostor a byla i odčerpána voda ze dvora. 
Vedení města Kuřimi bylo upozorněno na nebezpečí, které v této oblasti je a že je 
třeba situaci řešit. 
 

 
Kuřimka - červen 2005 
V důsledku prudkých dešťových srážek v okolí Chudčic (ale také na uzemí většiny 
ČR) došlo v podvečer k zvýšení hladiny Kuřimky (viz foto), která protéká katastrem 
obce. Díky hlubokému korytu tohoto potoka však nedošlo k vylití z břehů, tak jako 
například na polích u Moravských Knínic a Kuřimi. Zde byly srážky největší a padaly i 
kroupy. Samotným Chudčicím se dešťové srážky vyhnuly.  
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3. Doporu čení na zlepšení odtokových pom ěrů a snížení rozsahu záplavového 
území 
 
 
 
3.1. Profily pro trvalé sledování vývoje koryta a s ledování vodních stav ů 
 
Pro varovný systém je nutné vytvořit síť srážkoměrných stanic tak, aby na základě 
skutečně zaměřené srážky a předpovědi počasí mohla být provedena prognóza 
průtoků v povodí toku a s ní spojená varovná  protipovodňová služba v obcích 
nacházejících se v záplavovém území Kuřimky. 
Změny morfologie dna lze nejlépe pozorovat a měřit pod mostními objekty na toku 
Kuřimka v rámci cyklického měření toku. 
 
 
 
3.2. Stanovení aktivní zóny záplavového území  
 
V následujících grafech je zobrazena míra ohrožení podle metodiky ACER pro 
budovy, mobilní zařízení, dopravní prostředky a osoby. 
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V souladu s návrhem Metodiky Mze ČR pro „Stanovení aktivní zóny záplavového 
území“, doporučujeme stanovit za aktivní zónu záplavového území plochu 
vycházející zhruba z rozsahu povodně Q20, doplněného o území nebezpečných 
oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA. 

 
 
 
Návrh aktivní zóny záplavového území podle našeho doporučení vycházející 
z hloubek vody a zpracované mapy intenzity povodní zobrazuje příloha „Aktivní zóny 
záplavového území“, v níž je aktivní zóna vybarvena fialově a území mimo aktivní 
zónu zeleně. 
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Fialově vymezené území aktivní zóny považujeme pro výstavbu za nevhodné a 
v územních plánech by se do těchto území neměla plánovat výstavba, ale tato území 
je možné určit pro rekreaci, sport, parkové plochy  a podobně. 
 
Plochy novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v  mapovém podkladu a 
stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí p řed termínem stanovení 
AZZU, jsou považovány v této studii za objekty mimo  aktivní zónu.  
 
 
3.3. Návrh protipovod ňové ochrany  
 
V návrhu územního plánu města Kuřim jsou navrženy rozsáhlé plochy pro novou 
výstavbu v údolní nivě Podlesního a Mozovského potoka. 
Podmínkou pro povolení výstavby je úprava koryta  Podlesního a Mozovského 
potoka, spočívající ve zvýšení přilehlého terénu nad hladinu stoleté povodně, 
případně upravení koryta a výstavba hrází podél toku. 
V posouzení návrhového stavu jsme minimalizovali zásah do původního koryta a 
upřednostnili revitalizační přístup. 
Ohrázování jsme uvažovali i u Mozovského potoka v úseku zástavby nad zaklenutím. 
 
Vzhledem k nemožnosti rekonstrukce zaklenutých úseků na stoletý průtok, je jedinou 
možností zvýšení stupně ochrany před povodněmi výstavba poldru na Mozovském 
potoce a poldru na Lu čním potoce . 
 
 
 
Pomístní úpravy Ku řimky 
V Chudčicích by bylo možné zkapacitnit koryto Kuřimky odtěžením berem v km cca 
1,146 – 1,867, případně rekonstrukcí nekapacitního mostu v km 1,907. 
V Moravských Knínicích navrhujeme zkapacitnit koryto odtěžením levostranné bermy 
v úseku cca km 6,022 – 5,478, případně rekonstrukcí nekapacitních mostů v tomto 
úseku. 
V prostoru pod ČOV Kuřim by bylo vhodné provést revitalizaci koryta Kuřimky pro 
zvýšení samočistící schopnosti toku a v úseku mezi Hitlerovou dálnicí a silničním 
mostem zkapacitnění koryta odtěžením berem. 
Vlastní areál ČOV navrhujeme ochránit zdí tvořící oplocení. Koryto podél ČOV 
navrhujeme zkapacitnit odtěžením levostranné bermy.     
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Zástavbu nad mostem km 7,316 doporučujeme ochránit zdí, vybudovanou místo 
oplocení. 
 
V úseku nad mostem v km 7,486 a nad restaurací u Mertů doporučujeme zkapacitnit 
koryto Kuřimky odtěžením pravostranné bermy. 
 
V km 8,890 – 8,936 doporučujeme vybudování pravostranné zdi k zamezení 
vybřežení hladiny z koryta Kuřimky. 
Pod lávkou v km 9,768 by bylo vhodné vybudovat oboustrannou zeď v místě rozlivu 
hladiny z koryta toku. 
 

 
 
Pomístní úpravy Ku řimky  v povodí nad areálem TOS a v ěznicí 
Pro zvýšení protipovodňové ochrany průmyslového areálu doporučujeme 
zkapacitnění koryta Kuřimky odtěžením levobřežní bermy a vybudování odsazené zdi 
a hrází podél stávající a navrhované zástavby a mobilního hrazení v místech vjezdů. 
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Pomístní úpravy Lu čního potoka 
V zastavěné části doporučujeme zrušit stávající nekapacitní lávky a zejména příčné 
ploty přes koryto.  
 
 
Pomístní úpravy Mozovského potoka 
V případě, že nebude vybudován poldr, bude nutné zvýšení terénu v horní části toku. 
Na pravém břehu za supermarketem doporučujeme vybudovat zeď, v místě volného 
prostoru hráz, která zabrání rozlivu hladin. 
Také v místě autoopravny navrhujeme ochrannou hráz, která bude pokračovat i 
kolem hlavní silnice zemním valem. V místě příjezdové komunikace bude vybudován 
silniční retardér, který svede vodu dále po silnici. Je zde nutno zabránit rozlivu 
hladiny od přítoku, který přitéká kolem supermarketu nad silnicí. Je pravděpodobné, 
že při vyšších průtocích a zahlcení propustku dojde k rozlivu hladiny na hlavní silnici. 
V případě vybudování poldru, budou pomístní úpravy u supermarketu v menším 
rozsahu. 
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Pomístní úpravy B ělečského potoka 
Pro dosažení normového převýšení nad hladinou stoleté povodně doporučujeme 
zvýšit levostrannou hráz podél průmyslového areálu Tyco, vybudovat pravostrannou 
bermu a ohrázovat území pro plánovanou průmyslovou zástavbu. 
 

 
 
 
 
Pomístní úpravy Podlesního potoka 
Na obou březích Podlesního potoka budou vybudovány bermy a hráze, případně 
dojde k zvýšení terénu. Ve vymezeném pruhu šířky 20 m se provede revitalizace 
koryta Podlesního potoka. V prostoru stávající zátopy poldru bude ochráněna 
plánovaná zástavba pomocí komunikací situovaných na hrázích, případně 
celoplošným zvýšením terénu. 
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3.4. Závěr 
 
Definice záplavového území podle zákona: 
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu 
přirozené povodně zaplavena vodou. 
 
Definice záplavového území podle odvětvové normy TNV 752932 „ Navrhování 
záplavových území“: 
Záplavové území je hranicí určené území, které se nachází pod úrovní kulminační 
hladiny návrhové povodně a které může být při výskytu povodně přímo nebo nepřímo 
zaplaveno vodou. 
 
Účel stanovení záplavového území:  
Předcházení a snížení škod způsobených povodněmi. 
 
Záplavu členíme na: 
- Přímé zaplavení koryta a přilehlého území 
- Nepřímé zaplavení způsobují: 

− průsaky 
− zpětná voda ze stokové sítě 
− prolomení hráze 

 
Přesnost rozsahu záplavového území je ovlivněna: 
- přesností a úplností geodetických podkladů použitých pro hydrotechnické výpočty 

a zejména pro vyhodnocení rozsahu záplavového území  
- přesností hydrologických dat 
- nemožností předvídat události, ke kterým na toku může během skutečné povodně 

dojít (ledové jevy, vznik nánosů, ucpání objektů, průlomy hrází, průsaky atd.) 
Vzhledem k výše uvedeným nejistotám nelze stanovit záplavové území absolutně 
přesně a vždy bude nutno případnou novou výstavbu v území posoudit individuálně 
z hlediska možného ovlivnění odtokových poměrů.   
Cílem stanovení záplavového území je upozornit na potenciální rizika a varovat před 
neuváženou činností v území. 
 
 
 

V Brně, 21.6.2012     Vypracoval : Ing. Vladislav Gimun
          Sonja Pešková 
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