
List opatření
Název opatření Revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků

ID_RVT D_1061

ID_OP DY110014

Typ opatření Revitalizace toku a nivy včetně řešení migrační 
prostupnosti

ID_Podtyp 3,4,9

ID_KO 22,26,29

Tok Svitava

TOK_ID 10100024

UPOVR_ID 41533000

Lokalizace Svitava od soutoku se Svratkou po jez v Maloměřicích

Ř. km správce 0 14.3

Ř. km ZMVH 0 9.62

Správce t. PMo

HMWB ano

Popis současného stavu:

Řeka Svitava byla cílem vodohospodářských úprav již v daleké minulosti, 
již na historických mapách z 19. století můžeme vidět řeku Svitavu 
napřímenou a sevřenou průmyslovou zástavbou. Řeka je rozdělena 
příčnými stavbami, je zatížena znečištěním. Přírodně hodnotný úsek 
nacházíme až v horním úseku nad městskou částí Obřany. 

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. Rozsáhlejší 
revitalizace nivy na horním úseku jsou navrženy v prostoru Cacovického 
ostrova a s ním sousedící nivy, nebo v prostoru „braun field“ bývalého 
areálu Zbrojovka, na dolním úseku pak na soutoku s řekou Svratkou. Na 
dolním úseku je dále navrženo rozšíření koryta snížením pravobřežní nivy.

Délka  toku [km] 14,3
Délka RVT [km] 14.3
Plocha RVT [ha]
RVT koryta ano
RVT nádrže ne
RVT odst. ramen ne
RVT tůně ano

RVT niva ano

RVT překážky ne

Vypořádání pozemků
není známo

Střety v území
není známo

Techn. realiz.
nelze určit

Priorita
2b

KódNáklady
10000

Jednotka
m

Počet
14300

Celkové náklady
148 000 000

CHKO
ne

NP
ne

MZCHÚ
ne

NATURA
ano

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
ne

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


