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TISKOVÁ KONFERENCE

VODÁCKÝ KANÁL V BRNĚ

KONCEPČNÍ MOŽNOSTI
VÝSTAVBY VODÁCKÉHO KANÁLU
Umělé vodácké kanály se budují za účelem přenesení sportovních outdorových aktivit do městského prostředí,
což je jednou z možností, jak zpřístupnit tyto sporty široké veřejnosti. Dalším účelem je vytvoření prostoru pro
pořádání mezinárodních významných závodů.
Stavební koncepty jsou různé, některé využívají průtoky velkých řek (Praha Trója, Bratislava Čuňovo), jiné
kumulují vodu z řeky či menších vodních nádrží a provozují se pouze několik málo hodin denně či ročně (České
Budějovice Č. Vrbné, Trnávka)
V lokalitách, kde není dostatečný průtok v řece během celého roku, nebo se nachází v rovinatém terénu, kde není
k dispozici patřičný výškový rozdíl, se používá uzavřený vodní oběh, kde spád nahrazuje uměle vytvořený výškový
rozdíl mezi nasedací a vysedací nádrží. Patřičný průtok v rozmezí 6-16 m3/sec. je zabezpečen čerpáním vody.
(Markkleeberg-D, Sasko, Zoetermeer-NL, olympijské tratě Sydney, Atheny, Peking).
Výhodou této koncepce, založené na čerpání, se kterou se počítá i v případě vodáckého kanálu v Brně, je
neomezená doba provozu, možnost okamžité regulace průtoku a hlavně nezávislost na ročním období či
požadavcích správce povodí, rybářů nebo provozovatelů vodních děl (ČEZ, soukromé vodní díla, aj.).
Nevýhodou pak jsou vyšší stavební a provozní náklady.

VÝSTAVBA A FINANCOVÁNÍ
Jediná současná lokalita na území Jihomoravského kraje, která má vhodný spád a kamenité koryto se nachází
pod Vírskou přehradou, která pravidelné vypouštění 10-12 m3/sec umožňuje využití krátkého úseku řeky pro
sportovní a rekreační účely. Trať pod Vírskou přehradou ale neumožňuje svými parametry pořádání významnějších
sportovních podniků a vzdálenost 50 km od Brna limituje možnosti zejména oddílů mládeže.
Pro záměr výstavby vodáckého kanálu schválilo zastupitelstvo MČ Brno-jih lokalitu bývalého zahradnictví
ležící na pravém břehu řeky Svratky poblíž ulice Sokolova. Regenerace tohoto území je součástí sportovně
– rekreačního zázemí města Brna, jehož realizace již probíhá. V současné době na protilehlém břehu Svratky
probíhá výstavba hřišť pro mládež, ještě na podzim bude zahájena realizace pravobřežní cyklostezky RenneskáKšírova–Sokolova–Vomáčkova (nákupní centrum Avion Shoping Park Brno) a projektově se připravuje nová
lávka pro pěší a cyklisty, která propojí oba svratecké břehy.

Hlavním stavebním objektem projektu je slalomový kanál se základními technickými parametry:
Celková délka

Výškový rozdíl

Průtok

Šířka

350,00 m

5,80 m

8-16 m3/sec

350,00 m

S ohledem na trvalý nedostatek vody ve Svratce počítá provoz kanálu s uzavřeným vodním oběhem. V jarním
období bude z řeky naplněna spodní (vysedací) nádrž dimenzovaná pro cca 15.000 m3 vody. S použitím výkonné
čerpací techniky bude provoz kanálu možný bez omezení kdykoliv během vodácké sezóny, nebude omezený
ani denní dobou. Projekt počítá s použitím 4 čerpadel Sigma s výkonem 4 m3/sec., která budou dle potřeby
zapínána tak, aby vytvořila potřebný celkový průtok 8-16 m3/sec. Potrubí těchto čerpadel bude zaústěno do
horní (nasedací) nádrže a opatřena zpětnými klapkami.
Koryto kanálu bude pro dosažení co největší rychlosti proudící vody obetonováno. Do dna a stěn budou kotveny
umělé překážky systému OMNIFLOT, které budou vytvářet potřebné vodní válce, rozhraní a vlny. Podélný profil
kanálu je navržen s průměrným spádem 1,65% a na jeho konci bude dno upraveno tak, aby vznikala vlna (válec)
vhodný pro rodeové ježdění. Podél kanálu budou vedeny obslužné komunikace a do betonových patek bude
osazen systém montáže slalomových branek. V prostoru areálu budou upraveny trvalé prostory pro 500 diváků.
Další zvýšení divácké kapacity bude možné realizovat mobilními konstrukcemi.
Součástí projektu budou i provozní budovy se sociálním a technickým zázemím, sklady lodí pro brněnské
vodácké oddíly, půjčovna sportovních potřeb a výhledově je vyčleněn prostor pro menší tábořiště.

VODÁCKÝ KANÁL A OBČANÉ MĚSTA BRNA
Využití řeky Svratky pro vodní sporty má v městě Brně mnohaletou tradici. První závody ve vodním slalomu
v ČSR se konaly 9. května 1937asi dva kilometry nad komínskou loděnicí u rozbořeného jezu na Svratce.
Vítězem prvního slalomu se stal Jaroslav Dřevo. Další slalom se konal 15. května 1938 opět na Svratce mezi
bystrckým splavem a staveništěm kníničské přehrady na trati dlouhé 400m. Poslední předválečný slalom v roce
1939 se jel současně jako celostátní přebor KČST.
Ve městě je v současné době mnoho vodáckých oddílů výkonnostního, rekreačního a mládežnického zaměření
se zapojením velkého počtu členů, které se potýkají, kromě finančních potíží, zejména s neexistencí vhodného
prostředí pro volnočasové aktivity tohoto typu.
Výstavba vodáckého umělého kanálu umožní široký záběr aktivit pro různé zájmové skupiny či organizace:
Sportovní kluby
trénink na divoké vodě III-IV, kanoe, kajak, raft, pořádání náborových akcí, pořádání závodů všech věkových kategorií, pořádání
závodů evropského či světového významu. Kluby, které budou kanál využívat, mají 1555 členů, z toho cca 20% tvoří mládež
(pramen: statistika ČSK DV).
Mimo ČSK je ještě Svaz vodáků ČR (býv. Svazarm), rodeo na divoké vodě (CNAWR), dále vodácké oddíly Asociace tur. odd.
mládeže (převážně KČT - Klub čských turistů, dále některé vodácké oddíly Sokol - mimo ČSTV

Vodácká veřejnost – česká a zahraniční
volné jízdy raft, volné jízdy kajak, kanoe, volné jízdy hydrosped.
Počet vodáků neorganizovaných lze pouze odhadnout podle účasti na veřejných akcích – splutí Jihlavy, splutí Svitavy, Zubr Cup aj.
Např na splutí Jihlavy, kterou pořádá KTL Brno 4x ročně od přehrady Dalešice je účast kolem 2.500 osob na různých druzích lodí
během jedné akce. V rámci JMK lze hovořit o cca 15 – 20 tis. osob, převážně mládeže.
Podobný kanál v německém Markleebegu (Lipsko) udává na svých webových stránkách 18.000 návštěvníků ročně.

HZS (HZS JmK i jiných krajů, Policie ČR, Městská policie,
ČSČK vodní záchranná služka, Armáda ČR)
nácviku záchrany z divoké vody, povodňové situace, prověření používané techniky, celostátní soutěže (přebor HZS ČR raftových člunů).

Organizované skupiny (firmy)
teambuilding pro zaměstnance, testování nových výrobků (Vodák sport Brno, Gumotex Břeclav, Panda), firemní prezentace,
doprovodný program BVV při sportovně zaměřených výstavních akcích

Základní školy, střední školy (gymnázia), vysokoškolské fakulty
praktická část VŠ výuky FSpS MÚ Brno, Universita Palackého Olomouc, vzdělávací výlety s aktivním cílem, kombinace s
cyklostezkami, celodenní školní aktivní program, přednášky, nebezpečí na divoké vodě, záchrana, mimoškolní a prázdninové
program.
V rámci povinné výuky prochází kurzy na divoké vodě cca 400 studentů VŠ ročně z FSpS MÚ Brno, CESA VUT v Brně, Univerzita
Palackého v Olomouci.

Synergickým efektem provozování vodáckého kanálu bude rozvoj doprovodných služeb v oblasti cestovního
ruchu, což bude mít pozitivní dopad na ekonomiku města, regionu a podnikatelských subjektů v regionu
působících (např. Autodrom, BVV).

ROZPOČET A VÝSTAVBA
Propočet stavebních nákladů vodáckého areálu v Brně-Horních Heršpicích činí včetně DPH:

92,809 mil. Kč

V dubnu 2012 nabylo právní moci územní rozhodnutí. Pro další postup přípravy stavby lze uvažovat se ziskem
stavebního povolení na začátku roku 2013 a vlastní stavbu může být zahájena v létě 2013. Výstavba vodáckého
areálu v Brně-Horních Heršpicích nebude dělena do stavebních etap, neboť všechny stavební objekty je možné
provádět v těsné návaznosti. Předpokládaná doba výstavby činí 1 rok.

