
Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• Projekt „Čisté povodí Svratky“ byl zahájen z důvodu řešení dlouhotrvající
špatné kvality vody v přehradní nádrži Brno vlivem přemnožených sinic –
cyanobakterií, které mohou vyvolat u lidí i zvířat alergické reakce

• Masový výskyt sinic v letním období ve vodách Brněnské údolní nádrže

způsoboval nemožnost koupání v této vodní nádrži a následně i pokles
zájmu o rekreační využití celé oblasti
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Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• roky 1992 - 2006 - statutární město Brno hradilo ze svého
rozpočtu zpracování studií a analýz pro řešení dlouhotrvající
špatné kvality vody

• rok 2003 – zahájen projekt „Čisté povodí Svratky“, společně
s Jihomoravským krajem (JmK) a Povodím Moravy s.p.,(Povodí
Moravy), jakožto správcem nádrže a toku, který má na starosti
mimo jiné i kvalitu vody v tocích a nádržích



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• rok 2007 - zpracována studie „Studie proveditelnosti
k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“

• podzim roku 2007

➢ bylo provedeno letecké vápnění obnaženého dna a břehů
vápenným hydrátem

➢ Pracovníci vodoprávního úřadu Odboru VLHZ MMB
u rekreačních objektů v rekreační oblasti Osada, Kozí Horka
a Obora zahájili kontrolní činnosti zaměřenou na způsob
likvidace odpadních vod



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• rok 2008

➢ v únoru a listopadu bylo provedeno letecké vápnění

➢ nákup elektrického agregátu za účelem snížení množství rybí
obsádky

➢ Dohoda o spolupráci uzavřena s Povodím Moravy - finanční
podpora z rozpočtu statutárního města Brna na uznatelné
a neuznatelné náklady projektu

➢ kontroly jímek rekreačních chatových objektů - dvěma
zaměstnanci stavebního úřadu ÚMČ Brno-Bystrc v lokalitách
Jelenice, Obora, Kozí Horka a Na Pile

➢ Žádost o finanční podporu z OP ŽP podána žadatelem Povodí
Moravy na SFŽP



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

rok  2009 

➢ akceptování žádosti SFŽP podané Povodím Moravy s.p.,

➢ bylo provedeno další letecké vápnění obnažených břehů

➢ Snížení hladiny Brněnské přehrady - o 10 m pod běžnou výšku
hladiny v letních měsících. Poprvé za téměř 70-ti letou historii
Brněnské přehrady byla hladina takto výrazně snížena.

➢ Bylo pokračováno v kontrolách jímek rekreačních chatových

objektů v lokalitách Kozí Horka, Pod Chocholou a Rokle

➢ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SmB - na úhradu

neuznatelných nákladů projektu na investiční a neinvestiční



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• rok 2010 

➢ napouštění nádrže na běžnou výšku hladiny

➢ byly osazeny aerační věže - 5 aeračně-vzduchových a 15 aeračně-
mísících věží

➢ od července 2010 bylo spuštěno ošetření vody na přítoku do nádrže
– aplikuje se látka PIX 113 – síran železitý v množství 20-60 mg/l

➢ proběhly další kontrolní prohlídky na březích v lokalitě Nad
tanečkem a Mečkov

➢ v říjnu 2010 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
mezi Povodím Moravy a Státním fondem životního prostředí



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• Rok  2011 - 2012  - I. etapa Projektu 
➢ Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu uznatelných

nákladů projektu uzavřena s Povodím Moravy

• Rok  2013 - 2017  - II. etapa Projektu 

➢ Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu uznatelných
náklady projektu na udržitelnost projektu uzavřena
s Povodím Moravy

➢ dodatek k Dohodě o spolupráci - poskytnutí dotace Povodí
Moravy na zpracování Studie na vyhodnocení účinnosti opatření
a návrhy udržitelnosti kvality vody v letech 2018 - 2022



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

• Rok 2018 – 2022 - III. etapa Projektu 

➢ příprava Dohody o vzájemné spolupráci

➢ smluvní strany - Povodí Moravy, SmB a JmK

➢ změna ve financování projektu – SmB a JmK každý 50%
uznatelných nákladů, Povodí Moravy zabezpečí monitoring
a koordinaci celého projektu

➢ odsouhlasení se předpokládá na zasedáních zastupitelstev
SmB a JmK v listopadu 2017



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Finanční vyhodnocení
• 2003 - 2005 – na  zpracování projektů                                    cca  2,3 mil. Kč 

• 2007 - 2009 – vápnění                                                                 cca  2,5 mil. Kč

• 2008 - nákup el. agregátu                                                           cca  0,3 mil. Kč

- zpracování sociologického výzkumu                              cca  0,2 mil. Kč

• 2008 - 2009 – kontrola odkanalizování objektů

na březích přehrady                                            cca  0,5 mil. Kč

• 2009  - dotace na neuznatelné náklady projektu                   cca  6,8 mil. Kč

• 2011 - 2012 – dotace na I. etapa Projektu                              cca  1,8  mil. Kč

• 2013 - 2017 – dotace na II. etapu  Projektu- předpoklad     cca  7,5 mil. Kč

• 2017 - 2018 – Studie  na vyhodnocení opatření…                 cca  1,8 mil. Kč    

Celkem       cca 23,7 mil. Kč



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži
• Zdroje znečištění
➢ komunální vypouštění 

➢ průmyslové vypouštění

➢ rybníky 

➢ základní plošný odtok (orná půda, zahrady, les)

➢ difúzní znečištění (neidentifikovatelné zdroj)

• Prováděná opatření           
➢ aerace vodního sloupce včetně zprovoznění, údržby, uvedení mimo provoz

pro zimní období, revize aeračních věží,

➢ srážení fosforu na přítoku, 

➢ odstraňování biomasy z hladiny,

➢ monitoring kvality vody 

➢ sledování zdravotního stavu vodních živočichů 



Projekty
„Čisté povodí Svratky“

„Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“

Od roku 2010 nebyl Krajskou  hygienickou stanici JmK

vyhlášen zákaz koupání
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Zvýšení atraktivity v okolí Brněnské přehrady 
pro veřejnou rekreaci

• Lokalita č. 1 – Sokolské koupaliště

levý břeh Brněnské přehrady, lokalita s individuálními rekreačními

chatami v oblasti Osada

➢ v roce 2006 - realizace veřejného WC Sokolák

➢ v roce 2015 - veřejné sprchy a převlékárny

- nové betonové stoly pro stolní tenis

- rekonstruované a doplněné dětské hřiště
o nové herní prvky - hrazda

- nové dřevěné lavičky

- nové hřiště pro petanque 20 x 10m



Zvýšení atraktivity v okolí Brněnské přehrady 
pro veřejnou rekreaci

• Lokalita č. 2 - Rakovecká zátoka

pravý břeh Brněnské přehrady, nejnavštěvovanější oblast, dobře dostupná 
díky hromadné dopravě 

➢ v roce 2010 - realizace veřejné WC Přístav

➢ v roce 2015 - nový integrovaný objekt veřejných WC Rakovec + převlékárny + venkovní
sprchy, instalace stojanů na kola, nové betonové stoly pro stolní tenis (3 ks), nové venkovní
posilovací stroje tzv. Fit park, nové venkovní zapuštěné trampolíny (2 ks), nové nízké lanové
centrum s výškou max. 1,5 m a rekonstruované a doplněné stávající dětské hřiště



Zvýšení atraktivity v okolí Brněnské přehrady 
pro veřejnou rekreaci

• Lokalita č. 3 - Kozí horka

pravý břeh Brněnské přehrady, lokalita s individuálními rekreačními 
chatami, v docházkové vzdálenosti hromadné dopravy 

➢ V roce 2015                                      - objekt převlékáren „šnek“

- betonové stoly pro stolní tenis 

- herní prvky – lanovka, houpačka hnízdo,   
pružinová lavice

- dřevěné lavičky

- vybudování multifunkčního zaploceného          
hřiště s umělým povrchem včetně 
sportovního vybavení ( nohejbal, 
volejbal, košíková, házená, 



Zvýšení atraktivity v okolí Brněnské přehrady 
pro veřejnou rekreaci

• Lokalita č. 4 – Rokle

pravý břeh Brněnské přehrady, vzdálenější lokalita
➢ V roce 2015 - repase betonových stolů pro stolní tenis

- nová sestava nízkých lanových překážek
- rekonstrukce stávající sportovního hřiště

Celkové náklady projektu – 21,1 mil. Kč



Grilovací místa na Brněnské přehradě

• Lokality – Kozí Horka, Pod Dymou a Rokle

• 2 nové lokality – Rakovecká zátoka a Pod Dymou

• Celkové dosavadní náklady  cca 120 tis. Kč



Údržba a provoz pozemků kolem            
Brněnské přehrady

• Společnost Lesy města Brna, a.s., na základě Příkazní
smlouvy uzavřené v lednu 1999 na provoz a údržbu objektů
a pozemků pod obvodovou komunikací kolem Brněnské přehrady
provádí např.:

➢ čištění plážových, travnatých i zpevněných ploch, výhrab
a pokos travnatých ploch, údržba vzrostlé zeleně

➢ udržování cest, čištění a úklid parkovišť, údržba čistoty
břehů, včetně odstraňování naplavenin

➢ čištění a úklid 27 mobilních WC, sociálních zařízení
v lokalitách na Sokoláku, Přístaviště a Rakovec

➢ sběr odpadů, údržba odpadkových košů,
➢ údržba zařízení vybudovaných v rámci projektu „Zvýšení

atraktivity Brněnské přehrady“
➢ údržba grilovacích míst

•



Plánované aktivity

• Rekreační plovoucí molo 

➢ využití pro koupání, slunění a provozování vodních 
sportů

➢ jako nejvhodnější byla vybrána Rakovecká zátoka
➢ plovoucího molo ve tvaru písmene „T“, pro cca 50 lidí
➢ rozměry - šířka 8 m a délka 18 m, součástí bude

přístupový mostek a čtyř nerezové žebříky.
➢ Doba realizace - 2018
➢ předpokládané náklady – cca 3 mil. Kč



Plánované aktivity

Cyklistická stezka - Svratecká

Trasa v úseku od zastávky IDS Rakovec po most pod hradem Veveří,
délka cyklostezky cca 6,0 km, šířka pásu je 3,0 m

• I úsek v délce cca 670 m - tj. molo na Kozí Horce – zastávka
IDS Rakovec

• II. Úsek v délce cca 3 220 m - tj. most pod hradem Veveří –
zastávka IDS Rokle

• III. úsek v délce 4,960 + varianta nad vodou v délce cca 370 m
- od půjčovny loděk a bistra po molo Kozí Horka

• IV. úsek v délce cca 1740 m - zastávka IDS Rakovec po molo
Kozí Horka



Plánované aktivity

• Chodník pro pěší a cyklisty - Zouvalka
• trasa po levém břehu Brněnské přehrady – v úseku od hradu Veveří

po lodní zastávku Cyklistická, v délce cca 700 m

• varianta - překonání skalnatého úseku visutou lávkou v délce cca 500 m

• plánovaná trasa se nachází na pozemcích ve správě LČR, s.p.



Plánované aktivity

• Odkanalizování pravého břehu Brněnské přehrady

➢ dostavba splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu –
investice umožní napojení lokalit Rakovec, Kozí Horka,
Chochola, Rokle, Jelenice a Obora v k. ú. Bystrc

➢ Studie z roku 2002 navrhla vedení tras stok s ohledem
na majetkové poměry a navrhla i trasy sdružených přípojek
pro připojení značného množství objektů

➢ Splašková kanalizace na levém břehu je ukončen za restaurací
U Šuláka


