
List opatření
Název opatření Revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků

ID_RVT D_1047

ID_OP DY110011

Typ opatření Revitalizace toku a nivy včetně řešení migrační 
prostupnosti

ID_Podtyp 3,4,9

ID_KO 22,26,29

Tok Svratka, Leskava

TOK_ID 10100010

UPOVR_ID 41428000

Lokalizace Svratka od soutoku se Svitavou po hráz VD Brno, včetně 
přítoku Leskava

Ř. km správce 40.55 56.178

Ř. km ZMVH 34.9 50.8

Správce t. PMo

HMWB ano

Popis současného stavu:

Řešený úsek řeky Svratky je ohraničen hrází Brněnské přehrady na 
horním konci a soutokem s řekou Svitavou na dolním. V dolní časti je 
Svratka částečně ohrázována, nejvíce regulovaná je střední část, kde je 
provedena úprava v kolmých kamenných zdech, horní úsek se 
charakterem blíží přirozenému toku. Migrační překážku tvoří zejména dva 
jezy (jez Komín a Kamenný mlýn). Z toků ve správě Povodí Moravy, s.p. 
spadá do tohoto vodního útvaru ještě říčka Leskava. 

Zakrytí ne
Příčné objekty ano
Opevnění břehu ano
Opevnění dna ne
Směrová úprava ano

Popis navrhovaného stavu:

Návrh revitalizace vychází ze studie „Možnosti revitalizace údolních niv 
hlavních brněnských toků“ zadané Statutárním městem Brno, kde jsou 
vymezeny plochy určené pro revitalizaci charakteru městské zeleně i 
charakteru krajinné zeleně nebo plochy pro rozliv vody. Rozsáhlé 
revitalizace nivy jsou navrženy v prostoru Komínských luk,  Žabovřeských 
luk  a bývalém areálu vodáren (např. obnova Komínského potoka  nebo 
vodácký kanál sloužící i pro migrační překonáni jezu Kamenný mlýn), v 
úseku nad soutokem se Svitavou je navrženo rozšíření koryta snížením 
pravobřežní nivy. 

Délka  toku [km] 15
Délka RVT [km] 15
Plocha RVT [ha]
RVT koryta ano
RVT nádrže ne
RVT odst. ramen ne
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ano

Vypořádání pozemků
není známo

Střety v území
není známo

Techn. realiz.
nelze určit

Priorita
2b

KódNáklady
10000

Jednotka
m

Počet
15000

Celkové náklady
155 000 000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ne

Rekreace
ano

Zemědělství
částečně

Lesnictví
ne

Průmysl
ano

Parametry opatření

Realizovatelnost

Ekonom. kalkul.

Druh území

RZCHÚ ne

Oblast povodí Dyje



List opatření
IN/EX/K

in
Lokal.  IN Lokal. EX

Zvláště chráněné druhy

Tech. památka
ne

Kult. památka
ne

Archeol. lokalita
ne

Plavba
ne

PPO
významná

Rybářství
sportovní

Energie
ano

Studie
ano

Projekt
ne

UR
ne

SP Návaznost na OP

x

x
x

x

x
x

x

x
x

Lokalita

Širší vztahy

Využití toku

Připravenost 

Přínos OP Popis Přínos Vliv na HMWB

Stav koryta

MP
Ovl. průtoku

Financování

Oblast povodí Dyje


