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1.2 Úvod 

 

Studii odtokových poměrů na území Statutárního města Plzeň (KOP) vypracovaly firmy DHI a.s. a VRV 

a.s. Subdodávku zasakovací mapy zajišťovala společnost INSET s.r.o. Požadavkem zadavatele bylo 

zpracovat koncepci odvodnění města Plzně podle nového vodohospodářského trendu a současné 

legislativy, který město lépe ochrání před přívalovými srážkami a před obdobími sucha. Jedná se o 

změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu odvodnění, jež je podstatou 

současného systému. 

 

Odvodňování měst a obcí prochází v posledních letech v Evropě zásadními změnami vyplývajícími ze 

dvou základních důvodů. Jedním je značná míra urbanizace krajiny a druhým je změna klimatu. Obě 

tyto příčiny mají za následek stále větší a častější krátkodobé přetěžování kanalizací a vodotečí a 

znečišťování povrchových vod. Postupující zastavování zemědělské a lesní půdy zvyšuje podíl 

odtékající srážkové vody v povrchovém odtoku, což přináší řadu negativních dopadů, které konvenční 

způsob odvodnění již není schopen řešit. 

 

Konvenční metoda odvodnění odvádí dešťovou vodu z pozemku nejkratší cestou do kanalizace nebo 

vodoteče. Při současné míře urbanizace to vyvolává potřebu neustálého zvětšování profilů stok a koryt 

řek, což je z dlouhodobého hlediska zcela neperspektivní. Kromě toho se s každým odlehčením 

stokového systému do řeky zvyšuje látkové zatížení toků, které je v současnosti v mnoha městech větší 

než látkové zatížení z ČOV. 

 

KOP je zpracována nejenom podle posledních poznatků technických možností matematických simulací 

srážko-odtokových dějů, ale má v sobě zapracovány i principy udržitelného rozvoje urbanizovaných 

území, tj. principy hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Realizace těchto principů se děje 

prostřednictvím decentralizovaných systémů odvodnění (DSO). 

 

Podstatou DSO je zabývat se srážkovou vodou na pozemku, na který dopadne. Pokud je to bezpečné 

na místě se zasákne, nebo je odváděna do vodoteče či kanalizace se zdržením, pozvolně a v menším 

množství. Aplikace DSO je možná u novostaveb a ve vhodných případech i u stávající zástavby. 

 

KOP ve svých hydrotechnických výpočtech a návrzích opatření k přestavbě stokové sítě města počítá 

se zavedením principů HDV jako systémovým opatřením u novostaveb, a u stávající zástavby pouze 

tam, kde je to možné, resp. vhodné. Tím bude podstatně sníženo kvantitativní a kvalitativní zatížení 

stokové sítě, svodnic a vodních toků za přívalových srážek. Zároveň také budou vytvořeny předpoklady 

pro dotování podzemních vod vodami srážkovými. Přispěje to k vyšší čistotě vodotečí a bezpečnosti 

odvodňovacího systému proti lokálním záplavám. O použití DSO ve stávající zástavbě bude rozhodnuto 

na základě technických, finančních, společenských a vlastnických hledisek.  

 

Výstupem KOP je na pilotních povodích ověřený matematický model odvodnění s aplikacemi efektivních 

a perspektivních opatření blízkých přírodě. To představuje kvalitativně zcela jiný přístup k posouzení 

odtoku z povodí, než bylo v ČR dosud zvykem. Důležitou výhodou zapracování DSO do matematického 

modelu je to, že ho lze v budoucnu poměrně snadno aktualizovat a vyhodnocovat na něm plánované 

záměry konkrétních akcí. Výsledkové datové soubory je možno zapracovávat do informačních systémů 

měst. 

 

Všechny dříve zpracované a vydané dokumenty související se zpracováním generelu kanalizace jsou 

zahrnuty v tomto materiálu, v některých oblastech výstupy generelu koncepce významně rozšiřuje, 

zejména v pohledu na klíčové parametry zatížení vodních recipientů. Nedílnou součástí tištěné formy 

generelu je i DVD, kde jsou archivovány všechny soubory zahrnuté v projektu. 

 

Principy HDV zanesené do KOP odpovídají republikovým prioritám Politiky územního rozvoje ČR a 

stanou se územně analytickými podklady pro nový územní plán Plzně. 
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1.3 Seznam použitých zkratek 

POJEM ZKRATKA 

Statutární město Plzeň P 

Magistrát města Plzně MMP 

Vodárna Plzeň a.s. VP a.s. 

Koncepce odtokových poměrů Plzně KOP 

Územní plán města Plzeň ÚP MP 

Generel kanalizace GK 

Generel odvodnění GO 

Decentralizovaný systém odvodnění DSO 

Hospodaření s dešťovou vodou HDV 

Čistírna odpadních vod Plzně ČOV 

Dešťová voda DV 

Dešťová kanalizace DK 

Digitální technická mapa města DTMM 

Geografický informační systém GIS 

Konvenční způsob odvodnění KOZ 

Plán hlavních povodí České republiky PHP ČR 

Politika územního rozvoje České republiky PÚR ČR 

Redukovaný hektar hared 

Retenční příkop (příkop, rýha) RP 

Specifický odtok qspec 

Zasakovací průleh ZP 

 
Tabulka 1 Seznam použitých zkratek. 
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Akumulační domovní nádrž Nádrž k zadržení srážkové vody za účelem jejího dalšího 
využití k provozu nemovitosti (závlaha, WC, praní prádla, 
úklid atd.).  

Akutní/chronická toxicita Vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání 
otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo 
absorbovaly přes kůži. Akutní toxicita působí v řádu minut 
až dnů po expozici, zatímco chronická v řádu měsíců až 
desítek let. 

Balastní vody Nežádoucí přítok vody do stokového systému a 
kanalizačních přípojek (převážně přítok podzemní vody 
netěsnostmi systému, ale také bodově zaústěné vodoteče 
či drenáže). 

Bezdeštný průtok Průtok neovlivněný dešťovými srážkami nebo táním 
sněhu. 

Bezpečnostní kritérium systémů HDV Pravidlo, které předepisuje četnost překročení kapacity 
DSO; je to kritérium, na němž je postavena ochrana proti 
zaplavení pozemků vnitřními vodami a nemovitostí 
v povodí. 

Bezpečnostní přeliv retenčního objektu Zařízení DSO, kterým se chrání odvodňovaná stavba a 
její okolí před srážkami, které překročí retenční kapacitu 
DSO. Za bezpečnostním přelivem musí být voda 
odvedena tak, aby nezpůsobila újmu na zdraví a majetku 
ve větší míře, než by způsobilo bez zařízení DSO. 

Bezpečnostní přeliv průlehu Je-li pod zasakovacím průlehem retenční příkop např. v 
objektu průleh-příkop, je pro případy, že je průleh 
nepropustný (např. zamrzlý), nebo zatížený větší srážkou, 
vybaven přelivem k přepadu dešťových vod do retenčního 
příkopu.  

Člunkový srážkoměr 

 

Přístroj na měření srážkové aktivity, založený na principu 
překlápěcích nádob o daném objemu. Při překlopení 
dojde k zaznamenání pulzu, který zpravidla odpovídá 0,1 
nebo 0,2 mm srážkového úhrnu. 

Saint Venantovy rovnice Pohybové fyzikální rovnice popisující v kombinaci 
s rovnicí kontinuity pomalu se měnící neustálené proudění 
ve stokové síti.  
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Decentralizovaný systém odvodnění Metoda odvodnění urbanizovaného území, při níž je odtok 
srážkové vody ze zpevněných ploch do kanalizace nebo 
vodního toku zpožděn a zredukován:  

- zpoždění odtoku se děje v retenčních objektech, které 
jsou umístěny v bezprostřední blízkosti odvodňovaných 
staveb (na jejich pozemku); 

- množství odtékající vody se redukuje v čase 
regulátorem odtoku a trvale jejím zasakováním do 
podzemí příp. výparem do ovzduší.  

Doba koncentrace odtoku 

 

Doba, které je zapotřebí k tomu, aby vodní částice, spadlá 
na nejvzdálenějším místě povodí, dotekla až do 
sledovaného příčného profilu odvodňovacího systému. 

Dynamická kalibrace člunkového 
srážkoměru 

Vytvoření korekční křivky postihující chybu mechanické 
funkce člunkového srážkoměru. 

Efektivní déšť 

 

Déšť, který se určí ze zatěžujícího deště odečtením ztrát 
odtoku (smáčení, územní retence, výpar a vsakování). 

Ekologická zátěž Je v nedávné historii znečištěné zemní podloží 
nebezpečnými odpady nebo jedovatými chemickými 
látkami; pro DSO s úmyslem DV zasáknout do podloží se 
jedná o nevhodná území. 

Ekvivalentní obyvatel (EO) Součet počtu obyvatel a populačního ekvivalentu: EO = P 
+ PE 

Emisní limity Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění 
odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Emisní přístup Přístup stanovující limity vypouštění odpadních vod do 
recipientů bez ohledu na charakteristiky recipientu. 

End-of-pipe opatření Opatření k nápravě zjištěného stavu, orientované na 
místo projevu problému (orientováno na důsledek).  

Eutrofizace 

 

Proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. 
Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním 
zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých 
organismů) a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci 
způsobenou lidskou činností. 

Hospodaření s dešťovou vodou Odvodnění území způsobem blízkým přírodě, při němž 
jsou uplatňovány principy udržitelného rozvoje 
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Hydraulická kapacita stoky Průtok stokou při kapacitním plnění. V hydraulickém 
modelu stav, kdy tlakový režim ve stoce způsobuje průtok 
s hladinou max. 0,10 m nad klenbou průtočného profilu a 
s dobou trvání nejdéle 10 s.  

Hydraulické narušení (stres) Zvýšený průtok, způsobující erozi dna vodního toku, 
případně odnos organizmů vázaných na dnový podklad. 

Hydraulické přetížení 

 

Stav, při kterém odpadní a/nebo srážkové povrchové vody 
v gravitačním systému odtékají stokovým systémem pod 
tlakem, ale nevytékají na povrch a nezpůsobují tak 
povodňový stav. 

Hydraulický model Matematický model řešící proudění ve stokové síti. 

Hydrodynamický model 

 

Matematický model řešící neustálené proudění ve stokové 
síti výpočtem na základě plného tvaru Saint Venantových 
rovnic. 

Hydrogram Chronologický záznam průtoků ve sledovaném příčném 
profilu stokového systému v závislosti na čase v l/s, m3/s; 
(většinou se používá konstantní časový krok). 

Hydrologický model Matematický model řešící tvorbu a koncentraci 
povrchového odtoku. 

Imisní přístup (kritérium) 

 

Přístup stanovující limity vypouštění odpadních vod do 
recipientů s ohledem na charakteristiky recipientu. 

Infiltrace (do odvodňovacího systému) 

 

Nežádoucí vnikání podzemní (balastní) vody do 
odvodňovacího systému odpadních vod. 

Infiltrace (do zeminy) 

 

Vnikání srážkových povrchových vod nebo vyčištěného 
odtoku do zeminy – vsakování (též vsak) nebo 
zasakování.  

Intravilán 

 

Souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě 
pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. 

Jednotný stokový systém Systém ke společnému odvádění odpadních 
a srážkových povrchových vod jednou sběrnou 
soustavou. 

Kalibrace modelu 

 

Stanovení takových sad parametrů modelu, které 
povedou k nejmenším odchylkám mezi výsledky simulace 
a měřenými daty, a tím k redukci nejistot. Pro identifikaci 
optimální sady parametrů může být použita metoda 
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„pokusů a omylů“ nebo matematické optimalizační 
techniky. 

Klíčový ukazatel 

 

Ukazatel, charakterizující funkci systému městského 
odvodnění. Pokud je mu přiřazena konkrétní požadovaná 
hodnota (cílová hodnota), slouží při zpracování generelu 
odvodnění jako hodnotící kritérium při posouzení 
současné funkce systému a návrhu opatření.  

Kolmatace dna 

 

Snížení propustnosti dna vodního toku nebo prvku HDV 
zanášením dna jemnými částicemi. 

Kombinovaný přístup 

 

Způsob stanovení cílových emisních limitů při současném 
dodržení emisních a imisních standardů a cílového stavu 
vod ve vodním toku s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím 
zneškodňování odpadních vod. 

Koncentrace povrchového odtoku Proces transformace efektivního deště na povrchový 
odtok. 

Konvenční způsob odvodnění Metoda odvodnění urbanizovaného území, při níž je 
srážková voda odváděna nejkratší cestou z povodí, na 
které dopadne, prostřednictvím kanalizace nebo 
otevřeného koryta do povrchového vodního toku.  

Kritéria pro odvodnění Jsou podmínky či pravidla, která musí stavebník dodržet, 
aby bylo odvodnění novostaveb v souladu s předpoklady, 
na nichž je postavena KOP. 

Lineární a nelineární rezervoár 

 

Hydrologický model popisující koncentraci a translaci 
povrchového odtoku. 

Měrný žlab 

 

Zařízení (objekt) sloužící ke zpřesnění měření průtoků ve 
stokové síti či ČOV. 

Městské odvodnění 

 

Přirozený nebo umělý systém sloužící k odvádění vody 
z daného urbanizovaného povodí. 

Mezní déšť 

 

Blokový déšť způsobující odtok, který se ještě nesmí 
oddělovacími komorami vypustit ze stokového systému do 
vodního recipientu; je definován intenzitou mezního deště. 

Míra urbanizace Stupeň zastavěnosti území nepropustnými povrchy. 

Monitoring 

 

Systematické sledování reálného chování systému, 
prováděné zpravidla měřením základních veličin. 
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Objekt lokální retence Objekt zdržující odtok dešťové vody z bezprostředně 
přilehlé plochy; jsou to objekty DSO např. retenční příkop, 
nádrž, poldr… 

Objekt průleh-příkop Nejúčinnější objekt DSO, který se skládá ze zasakovacího 
průlehu a retenčního příkopu (ZP-RP).  

Oddělovací komora Objekt nebo zařízení, které oddělují nadměrné průtoky při 
dešťovém odtoku v jednotném stokovém systému. 

Oddílný stokový systém Systém odvodnění, v němž splaškové nebo jednotné 
stoky odvádí odpadní vody na ČOV a dešťové stoky 
odvádí srážkové vody do vod povrchových. 

Odtokový koeficient Součinitel vyjadřující podíl (%) odtoku dešťové vody 
z celkového množství, které na povrch dopadne; hodnotu 
ovlivňuje zejména propustnost a drsnost povrchu ale i 
jeho sklon. Zcela nepropustný povrch má hodnotu 1.  

Opatření v místě vzniku Smyslem opatřeni je vyřešit problém ihned na místě, kde 
vznikl, přičemž „problém“ je stav, kdy přívalová srážka 
soustředěně odtéká se stejnou intenzitou, s jakou spadla 
na povodí. Sledováno je nejenom množství ale i kvalita 
srážkové vody. 

Polutogram 

 

Chronologický záznam hmotnosti znečišťujících látek 
v závislosti na čase v mg/s, g/s; (většinou se používá 
konstantní časový krok). 

Poměr ředění 

 

Podíl maximálního hodinového odtoku bezdeštných 
splaškových odpadních vod k průtoku zředěných vod (tj. 
průtoku hodinového maxima splašků a dešťových vod) 
z povodí nad posuzovaným profilem, většinou oddělovací 
komorou. 

Populační ekvivalent (PE) 

 

Srovnávací veličina umožňující stanovení znečištění 
jiných než splaškových vod ve vztahu ke splaškovým 
vodám, vyjádřená podle směrnice EEC parametrem 60 
g/d BSK5 (Pozn.: ke stanovení tohoto vztahu může být 
použito i jiných parametrů určujících populační ekvivalent, 
např. CHSK, NL, denní množství odpadních vod, N, P). 

Potenciál pro HDV Doposud nevyužité předpoklady stávající zástavby 
přestavět své konvenční odvodnění na DSO. Tato 
zástavba má technické, prostorové a vlastnické 
předpoklady, které městu umožňují tento potenciál využít 
a aplikovat DSO dle principů HDV. 
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Racionální metoda 

 

Jednoduchá empirická hydrologická metoda, jejíž pomocí 
se počítá kulminační odtok z povodí na základě 
součinitele odtoku, vydatnosti deště a plochy povodí. 
Využívá se zejména při návrhu průměrů stokového 
systému. 

Recipient 

 

Každý vodní útvar nebo prostředí, do kterého jsou 
srážkové nebo odpadní vody vypouštěny. Pro odvádění 
srážkové vody z urbanizovaného území je legislativou ČR 
upřednostněno toto pořadí - vsakování, povrchové vody a 
jednotná kanalizace. 

V KOP jsou posuzovány tři základní recipienty ve stejném 
pořadí: 

• podzemí resp. podzemní voda; 

• povrchový vodní tok resp. svodnice či dešťová 
kanalizace; 

• jednotná kanalizace pro odpadní vody. 

Regulátor odtoku, škrtící zařízení Zařízení, kterým se omezuje průtočnost potrubí na odtoku 
z retenčního objektu. Velice často je součástí škrtícího 
zařízení bezpečnostní přeliv. 

Retenční domovní nádrž  Nádrž na srážkovou vodu, objekt DSO, který slouží 
k dočasnému zdržení odtoku dešťové vody ze stavby do 
kanalizace nebo vodního toku. Nejčastěji je umístěná 
v bezprostřední blízkosti odvodňovaného domu. 

Retenční nádrž na jednotné stokové síti 

 

Uzavřená nebo otevřená nádrž pro dočasnou akumulaci 
odpadních vod, sloužící k ochraně vodního toku před 
látkovým i hydraulickým zatížením. 

Retenční příkop (rýha) Podzemní objekt DSO k dočasnému zdržení odtoku 
dešťové vody ze stavby do kanalizace nebo vodního toku. 
Součástí RP je regulátor odtoku 

Nejčastěji je umístěn pod zasakovacím průlehem.  

Odtok do jakéhokoliv recipientu se děje prostřednictvím 
regulovaného (škrceného) odtoku. Prioritní funkce RP je 
retenční. V současné době asi nejčastější a nejúčinněji 
čistící objekt DSO. 

Revitalizační kritérium systémů HDV Je pravidlo, které předepisuje způsob, jakým má být 
s dešťovou vodou zacházeno, aby se jednalo o řešení 
blízká přírodě. 
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Sedimentace 

 

Oddělování pevných částic z kapaliny vlivem jejich větší 
měrné hmotnosti. 

Simulační prostředek 

 

Software, jehož účelem je simulace určitých procesů (v 
tomto případě srážko-odtokových). 

Součinitel odtoku 

 

Součinitel závislý na povrchu povodí, který v součinu 
s vydatností deště a plochou povodí dává očekávaný 
dešťový odtok, jenž má být odvodňovacím systémem 
odveden. 

Srážko-odtokový model 

 

Matematický model obsahující hydrologický a hydraulický 
(zpravidla hydrodynamický) model. 

Statická kalibrace člunkového 
srážkoměru 

 

Upravení výchozí pozice překlápěcích nádob tak, aby 
objem vody v nádobě při překlopení co nejvíce odpovídal 
předem definovanému množství (zpravidla s odchylkou 
max. 6 %). 

Svodnice Odvodňovací otevřené koryto s občasným nebo stálým 
průtokem povrchových vod. Každé povodí má svou 
přirozenou svodnici, která by měla být při zástavbě 
v území zachována. 

Škrtící trať 

 

Úsek stoky s tlakovým prouděním, kterým se reguluje 
odtok odpadních vod např. z oddělovací komory na 
čistírnu. 

Tlakové proudění 

 

Druh proudění ve stoce, ke kterému dochází, pokud je 
průtok větší než kapacitní alespoň po dobu x minut. 

Tvorba povrchového odtoku 

 

Proces, při němž po dopadu deště na povrch vznikají 
ztráty smáčením, infiltrací do zeminy, evapotranspirací a 
zadržením v prohlubních na povrchu. Výsledkem tohoto 
procesu je tzv. efektivní déšť. 

Urbanizované povodí 

 

Území, jehož přirozená skladba typů povrchu je narušena 
/ změněna výstavbou. 

Verifikace modelu 

 

Přezkoušení modelu pro jiná období a zatížení systému 
než při kalibraci. Výpočty při verifikaci se provádějí s jinou 
sadou měřených vstupních dat a kalibrovanými parametry 
modelu a porovnává se výsledek simulace s měřenými 
daty. 

Zasakovací průleh Zemní objekt DSO k čištění srážkové vody. Tvoří ho 
vrstva zeminy pod mírnou terénní prohlubní, která je 
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POJEM FUNKCE, VÝZNAM, OBSAH 

nejnižším místem odvodňovaného povodí, a do které 
stéká srážková voda z přilehlých zpevněných ploch. 
Srážková voda se filtrací skrz průleh ze speciální zeminy 
zbavuje NL, lehkých kapalin a částečně těžkých kovů a 
ostatních nečistot. Nejčastější a nejúčinnější čistící objekt 
DSO.  

Zasakování srážkových vod Cílevědomá infiltrace srážkových vod do podzemí nebo 
do zemních filtrů (např. zasakovacích průlehů, poldrů atd.) 

Tabulka 2 Seznam použitých pojmů a výrazů. 
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2 Definice základních charakteristik řešeného území v 
souvislosti se srážkovými vodami včetně 
hydrogeologických poměrů 

Přírodní podmínky zájmového území hrají významnou roli při plánování a následné projektové přípravě 

všech staveb. Z hlediska vodohospodářských staveb jsou nejpodstatnější geologické vlastnosti podloží, 

hydrogeologie a hydrologie dané lokality. Důležité jsou rovněž informace o přírodních poměrech, 

zejména co se týká vegetace. 

Definice základních charakteristik prvků odvodnění v souvislosti se srážkovými vodami obsahuje: 

• Typ odvodnění jednotlivých lokalit 

• Typ kanalizace (jednotná, oddílná dešťová) 

• Přirozené svodnice v území 

• Vodní toky (přirozené nebo upravené) 

• Kapacitní možnosti 
 

Definice základních přírodních charakteristik řešeného území v souvislosti se srážkovými vodami včetně 

hydrogeologických poměrů obsahuje: 

• Morfologie území 

• Povrch území 

• Geomorfologické, geologické poměry 

• Hydrologické, hydraulické a klimatické podmínky 

• Přírodní poměry a vegetace 

• Charakteristika urbanizovaného území a specifikace nároků na rozvoj z pohledu 

dlouhodobého plánování 

• Územně plánovací dokumentace 

• Limity ve využití území: 

- Vybrané územní limity dle zákona 254/2001 sb. (ochranná pásma vodních 

zdrojů, chráněná území přirozené akumulace vod, zranitelná území, aktivní zóna 

záplavového území) 

- Územní ochrana dle zákona 114/1992 Sb. (ochrana přírody), (zvláště chráněná 

území, chráněná území a památné stromy, NATURA 2000, územní systém 

ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněné druhy 

- Památková péče 

- Technická infrastruktura a ochranná pásma 

- Další limity ve využití území 

• Hydrologie území velkých vodních toků 

2.1 Současné odvodnění v urbanizovaném povodí 

Je charakterizováno převážně jednotnou kanalizací, na kterou je napojeno 99% 

obyvatelstva. Do této kanalizace je odvodněno významné procento zpevněných ploch. 

Znečištěné vody v kanalizaci jsou pak při přívalových srážkách částečně čištěny na ČOV 

Plzeň, ale určité procento těchto vod je odlehčováno přes odlehčovací komory do vodních 

toků, kde mohou způsobovat lokální záplavy. Těchto komor je na stokové síti města Plzeň 

80. V souvislosti s novou legislativou v posledních letech v rozvojových lokalitách vzniká 

oddílná kanalizace, ve stávající zástavbě však k odpojování dešťových vod v podstatě 
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nedochází. Stávající i výhledový stav tohoto technického odvedení splaškových a 

dešťových vod je popsán v Generelu kanalizace. 

2.1.1 Generel kanalizace 

Zpracování generelu odvodnění města Plzně navazovalo na studie a projekty, které již byly 

okolo kanalizační sítě v Plzni zpracovány. („Hydrodynamické posouzení kanalizační sítě v 

oblasti Plzeň - Doubravka“ – 1997, „Podklady pro stanovení koncepce odvodnění města 

Plzně“ – 1999, „Zpracování a doplnění dat o kanalizační síti města Plzně“ – 2000 a 

„Citlivostní analýza hydrodynamického chování kanalizační sítě města Plzně“ – 2001.) 

Všechny tyto projekty měly jeden společný cíl, postupnými kroky zpracovávat, doplňovat a 

zpřesňovat data o kanalizační síti. 

Úkolem nového generelu bylo zhodnocení stávajícího stavu a jeho porovnáním s 

vytčenými cíli navrhnout variantně možná opatření a řešení včetně posouzení jejich 

ekologických dopadů a investičních nákladů na jejich realizaci. Tato řešení byla založena 

na odborných znalostech, praktických zkušenostech a legislativních a technických 

podkladech závazného charakteru. 

V době zpracování generelu odvodnění města Plzně představoval kanalizační systém 

Plzně stokový systém o celkové délce cca 440 km příslušných k jednotlivým kmenovým 

sběračům A-F. V celém systému bylo ve funkci 80 odlehčovacích komor, 23 rozdělovacích 

komor, 10 významných čerpacích stanic, 15 shybek a 10 retenčních nádrží, resp. stok a 

dále centrální ČOV s kapacitou 76 600 m3/den. 

Dle konfigurace terénu je kanalizační síť rozdělena na dvě výšková pásma – dolní a horní. 

Do dolního kanalizačního pásma spadá oblast Roudné, nejníže položené území středu 

města, ohraničené řekou Radbuzou, Šafaříkovými a Křižíkovými sady, Sady 5. května až 

k Lochotínské lávce, řekou Mží až k soutoku s Radbuzou. Odvodňovaná plocha cca 190 ha 

je nepoměrně menší oproti zbývající ploše města, která spadá do pásma horního. 

Detailní informace o současném a výhledovém stavu odvodnění je možné najít v Generelu 

kanalizace. 

2.1.1.1 Koncepce systému odvodnění 
V době zpracování generelu odvodnění města Plzně se stále více dostávala do popředí 

otázka ochrany životního prostředí. Nejen z finančních důvodů, ale i z obav o trvalé 

zabezpečení vodních zdrojů a ochrany akvatického systému se ve vyspělých státech se 

částečně opouštěl do té doby typický systém městského odvodnění a hledala se vhodná 

řešení, která se co nejvíce přibližovala přirozenému stavu odvodnění. 

Otázka trvale udržitelného rozvoje se stala základním aspektem vodního hospodářství 

urbanizovaných povodí. Koloběh vody je uzavřený přírodní cyklus, do kterého vstupuje se 

svými požadavky lidská společnost, a který se projevuje jak v měřítku lokálním, tak i v 

měřítku globálním. 

Nová koncepce GK podporovala takový způsob, který se přibližuje přirozenému způsobu 

odvodnění v nezastavěných územích a zmírňuje negativní důsledky urbanizace vůči 

akvatickému systému. Technicky, ekologicky a ekonomicky vhodné odvodnění 

urbanizovaných povodí zabraňuje rychlému odtoku dešťových vod a spojování silně 

(splašky a průmysl) a mírně (povrchový odtok) znečištěných odpadních vod. V současné 

technické praxi je možností, jak této moderní koncepce dosáhnout celá řada. Základními 

atributy koncepce (z environmentálního pohledu) byly dva základní body: 
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✓ Zabránění spojení silně a mírně znečištěných vod = budování oddílné stokové sítě 

(tento princip je již také prosazován správci jednotlivých povrchových vod) s 

následným hrubým předčištěním dešťových vod před zaústěním do vodotečí 

(především tzv. prvního splachu). 

✓ Zpomalení povrchového odtoku = využívání možnosti zasakování a budování 

lokálních retencí (co nejvíce dešťové vody zadržet na místě kam spadne a odtok 

do recipientů zpomalit)  

Pro zpomalení povrchového odtoku platí jednoduchá úměra. Čím více vody je zadrženo 

na místě kam voda spadne, tím menší profily dešťové kanalizace je nutné budovat a tím 

menší investiční náklady na tuto kanalizaci jsou. Logickým závěrem by tedy bylo nebudovat 

žádnou dešťovou kanalizaci, ale pokud je to možné, veškerou dešťovou vodu zasakovat 

nebo retenovat v místě kam spadne, nebo jeho nejbližším okolí a využívat ji později v 

bezdeštných obdobích (95% roku). V některých případech to však není možné, a tak pro 

zajištění určitého komfortu odvodnění byly stanoveny limity povrchového odtoku z povodí. 

V rámci odvodnění rozvojových ploch byly v generelu kanalizace navrženy v některých 

místech centrální retenční nádrže pro dešťové vody. Tyto nádrže byly navrženy v místech 

nutnosti ochrany vodního toku a to buď z důvodu existujícího ochranného pásma vodního 

zdroje (Úhlava) nebo v místech, kde měl zpracovatel indikace o kapacitních problémech 

na drobných vodních tocích (Vejprnický potok, Hrádecký potok..) a další velký přítok 

dešťových vod by byl nežádoucí. 

Základním předpokladem realizace nové koncepce městského odvodnění je důsledná 

koordinace mezi odvodněním jednotlivých nemovitostí a koncepcí celého městského 

odvodnění. 

2.2 Morfologie území 

Pro vytvoření správného modelu terénu, který je nutný pro všechny matematické modely, je podstatné 

správné a co nejpodrobnější zaměření. Data pro vytvoření modelu lze získat ze dvou základních zdrojů 

popsaných níže. 

Využitím obou zdrojů lze sestavit dostatečně přesný digitální model terénu, který popisuje změny 

morfologie terénu, tak aby mohly být simulovány srážkoodtokové děje i hydrodynamické proudění ve 

vodních tocích. Geodetické zaměření popíše přesně koryto toku a objekty na něm, zbytek pak popíše 

digitální model reliéfu 5g. 

2.2.1 Geodetické zaměření 

Geodetické zaměření příčných profilů koryta vč. nejbližšího inundačního území, objektů je potřebné pro 

modelaci vlastního koryta a objektů. Zadání zaměření se odvíjí od použitého modelu – formou příčných 

profilů nebo významných zlomů, hran terénu. Výškový systém byl Balt po vyrovnání a souřadnicový 

systém: S-JTSK 

Volba hustoty zaměření je dána změnami v geometrii vodního toku, drsnosti a dále příčnými objekty na 

vodním toce. Objekty jsou pro modelování proudění ve vodních tocích podstatné a mohou značně 

ovlivnit průběh povodně. Pro modelování je nutné zaměřit všechny: 

• Mosty, mostky, lávky 

• Propustky, zatrubnění 
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• Jezy, stupně ve dně, skluzy 

• Hráze nádrží 

• a další objekty ovlivňující průběh proudění 

2.2.2 Digitální model reliéfu DMR 5G 

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo 

lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v 

nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou 

výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0.18 

m v odkrytém terénu a 0.3 m v zalesněném terénu. 

DMR 5g byl využit pro doplnění informací digitálního modelu terénu v oblastech, kde nebylo prováděno 

geodetické zaměření. 

Tyto data byla podstatná pro tvorbu modelů – zejména tvorbu ploch povodí, srážkoodtokový model, kde 

není reálné nechat podrobně plošně zaměřit celé povodí. Přesnost digitálního modelu terénu 5g je však 

poměrně přesný vstup do modelu. 

DMR 5g je možné zakoupit na stránkách ČÚZK (geoportál ČÚZK), v jejich e-shopu. Cena se různí, 

nicméně pohybuje se kolem 200 Kč za „dlaždici“ (1 dlaždice je cca 4.5 km2). 

 
 

Obrázek 1 Příklad vytvořeného digitálního modelu terénu, s budovami, vymodelovaným korytem toku a 

vrstevnicemi. 

koryto toku 

Vrstevnice po 0.5 m 

budovy 
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2.3 Povrch území 

Identifikace povrchu území je důležitá pro matematické modelování. V případě hydrodynamického 

modelu proudění ve vodních tocích je důležitý ztrátovým součinitelem, který je zahrnut v rovnicích 

počítající průtok vody je Manningův drsnostní součinitel n. Závisí především na druhu povrchu. V 

inundaci je rozhodující druh vegetace a roční období, do kterého datujeme výpočet, tj. jedná-li se o 

intravilán města nebo o zemědělsky obhospodařované území, lesy nebo pastviny apod. 

Do matematického modelu byl drsnostní součinitel vložen (z hydraulických tabulek a na základě 

zkušeností) na základě analýzy poměrů ve zkoumané oblasti dle typu povrchů (koryto toku, orná půda 

apod.) a to na základě mapových podkladů (ortofotomap), GISových vrstev popisujících jednotlivé typy 

povrchů.  

Na základě hydraulických tabulek se pak volí hodnota součinitele. 

Odkaz na vrstvu: „Plzen_typy_ploch.shp“ 

 

Obrázek 2 Výřez z vrstvy „Plzen_typy_ploch.shp“. 
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2.4 Geomorfologické a geologické poměry 

Rozbor geologických poměrů v oblasti je velmi důležitou součástí návrhů. Geologické poměry v zájmové 

oblasti z hlediska vhodnosti zasakování jsou součástí příloh projektu (mapa vhodnosti zasakování 

zpracovaná pro celé území Plzně). 

Při konkrétním návrhu je potřeba také analyzovat výskyt případných důlních děl a poddolovaných území, 

aby se vyloučil výskyt starých důlních, případně poddolovaných území v blízkosti zájmového území. 

Odkaz na stránku České geologické služby https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/– báňskou 

mapu a ukázka výřezu je na obrázku níže. 

 

Obrázek 3 Výřez z geoportálu České geologické služby – báňská mapa. 

https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ 

  

https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
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2.5 Hydrologické, hydraulické a klimatické podmínky  

Povodí o malé rozloze bývají často postižena přívalovými povodněmi, tzv. bleskovými povodněmi. Vznik 

těchto povodní závisí na mnoha faktorech, včetně reliéfu krajiny, nasycenosti půdy vodou, nevhodném 

hospodaření s vodou, zastavěné ploše a samozřejmě na intenzitě a délce trvání přívalových srážek.  

Tyto přívalové povodně se projevují zejména rychlým nárůstem hladiny a kulminačního průtoku a 

zároveň rychlým poklesem. Tato problematika se týká především malých vodních toků. Voda většinou 

zasáhne malá území, ale má velkou kinetickou energii a působí značné škody. Takovéto povodně mají 

rychlou odezvu na povodí a dojde k rychlému nárůstu kulminace a pak zase rychlému poklesu. 

Ohroženy jsou tedy drobné vodní toky, které mají menší povodí, a tedy rychlou odezvu na srážkovou 

událost. 

Povodí o velké rozloze jsou spíše ovlivněna dlouhodobými srážkovými událostmi. Dosažení kulminace 

trvá delší dobu, avšak nastane i ve větších vodních tocích, z čehož plyne větší zasažené území. 

Povodňová událost trvá delší dobu, než voda z velkého povodí dorazí do vodního toku, takto vzniklá 

povodňová vlna má pomalejší nárůst i pokles, ale trvá déle než z malého povodí. Takováto povodeň se 

týká větších vodních toků (řek). 

 

Odkaz na relevantní zdroj Centrální evidence vodních toků: 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html 

Na území města Plzně se nachází následující vodní toky a nádrže: 

2.5.1 Řeky 

 

název IDVT správce 

Mže 10100016 PVL, s. p. 

Radbuza 10100017 PVL, s. p. 

Úhlava 10100025 PVL, s. p. 

Úslava 10100028 PVL, s. p. 

Berounka 10100011 PVL, s. p. 

 
Tabulka 3 Řeky v zájmovém území. 
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2.5.2 Drobné vodní toky  

název IDVT správce 

Vejprnický 10100254 PVL, s. p. 

Luční 10100254 PVL, s. p. 

Božkovský potok 10102690 PVL, s. p. 

Hrádecký potok 10273498 PVL, s. p. 

Potok z Ostré hůrky 10265204 PVL, s. p. 

Litický 10281076 
statutární město Plzeň, Správa veřejného 

statku města Plzně 

Bolevecký potok 10239143 
statutární město Plzeň, Správa veřejného 

statku města Plzně 

Radčický potok 

(název dle CEVT: LBP Mže v 

km 6.8) 

10253902 Lesy České republiky, s. p. 

Zábělský potok 

(název dle CEVT: PBP 

Berounky v km 128.7) 

10270665 Lesy České republiky, s. p. 

Bukovecký potok 10244169 Lesy České republiky, s. p. 

 
Tabulka 4 Drobné vodní toky v zájmovém území. 

Kromě těchto vodotečí se na území nachází mnoho drobných vodotečí, s trvalým, ale většinou spíše s 

občasným průtokem. V konkrétní lokalitě je vždy potřeba ověřit. 

2.5.3 Vodní plochy 

název správce vodní tok 

Údolní nádrž České údolí PVL, s. p. Radbuza (ř. km 6.9) 

Košutecké jezírko 
Správa veřejného statku města 

Plzně 
- 

Malý a Velký Bolevecký rybník 
Správa veřejného statku města 

Plzně 
Bolevecký potok 

Senecký 
Správa veřejného statku města 

Plzně 
Bolevecký potok 
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název správce vodní tok 

Šídlovský 
Správa veřejného statku města 

Plzně 
Bolevecký potok 

Nováček 
Správa veřejného statku města 

Plzně 
Bolevecký potok 

Kamenný 
Správa veřejného statku města 

Plzně 

Bezejmenné potoky (IDVT: 

10267255 a 10271484) 

Třemošenský 
Správa veřejného statku města 

Plzně 

Bezejmenný potoky (IDVT: 

10271484) 

Košinář 
Správa veřejného statku města 

Plzně 
Bolevecký potok 

Strženka majetek obce Chotíkov 
Bolevecký potok a bezejmenný 

tok (IDVT: 10242808) 

Rozkopaný 
Správa veřejného statku města 

Plzně 

bezejmenný tok (IDVT: 

10263845) 

Vydymáček 
Správa veřejného statku města 

Plzně 

bezejmenný tok (IDVT: 

10263845) 

 
Tabulka 5 Vodní plochy v zájmovém území. 

2.5.4 Velké vodní toky 

Oficiálně vyhlášená záplavová území (databáze DIBAVOD) je na vodních tocích: 

• Berounka 

• Bolevecký potok 

• Božkovský potok 

• Bradava 

• Holoubkovský potok 

• Javornice 

• Klabava 

• Kralovický potok 

• Merklínka 

• Mže 

• Příchovický potok 

• Radbuza 

• Střela 

• Úhlava 

• Úslava 

• Vejprnický potok 

• Zbirožský potok 

Na obrázku níže je výřez mapy záplavových území (zeleně záplavové území pětileté vody, modře 

dvacetileté vody a červeně stoleté vody). 
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Obrázek 4 Výřez z mapy záplavových území oficiálně vyhlášených v zájmové oblasti. 

Odkaz na vrstvy (z databáze DIBAVOD): 

• Záplavové území Q5: „ZU5_Plzen.shp“ 

• Záplavové území Q20: „ZU20_Plzen.shp“ 

• Záplavové území Q100: „ZU100_Plzen.shp“ 
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2.6 Přírodní poměry a vegetace 

Ohledně přírodních poměrů, vegetačním pokryvu vypovídá vrstva „passport_zelene.shp“, která 

obsahuje plošné prvky – zelené plochy, stejně tak bodové (solitérní stromy např.) a liniové (živý plot 

např.) prvky. 

Níže je výřez z mapy s vyznačenými polygony (červeně) povodí Hrádeckého potoka a jeho 

levostranného bezejmenného přítoku. 

 

 

Obrázek 5 Výřez z vrstvy „passport_zelene.shp. 
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2.7 Charakteristika urbanizovaného území a specifikace nároků na 

rozvoj z pohledu dlouhodobého plánování 

Nové návrhy je třeba navrhovat v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (územním plánem) 

a v souladu s ostatními plánovanými stavbami. Zejména tyto podklady specifikují nároky na rozvoj 

lokality v dlouhodobém pohledu a na vlastní technické návrhy. 

• je třeba respektovat přípustné, popř. podmínečně přípustné využití jednotlivých 

lokalit/ploch 

• je třeba zohlednit stávající (popř. navrhované) vedení technické infrastruktury 

• je třeba zohlednit plánované ostatní stavby (PPO hráz) 

• zásadní jsou majetkoprávní poměry 

• návrhy mohou ovlivnit limity ve využití území 

• Problémy mohou vzniknout nesouladem katastru nemovitostí a skutečného stavu (např. 

nezpevněná cesta v úseku 1) 
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2.8 Územně plánovací dokumentace 

Město Plzeň má zpracovaný územní plán, adaptační strategii, strategický plán. V případě konkrétních 

návrhů musí být zanalyzován zejména územní plán města a prověřeny souvislosti konkrétního návrhu 

v konkrétním místě. 

 

Obrázek 6 Územní plán Plzně. 

Odkazy na jednotlivé dokumenty: 

• Územní plán:  
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/ 

• Adaptační strategie:  
https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/mezinarodni-projekty/urbanadapt/urbanadapt.aspx 

• Strategický plán 
https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/strategicky-plan-mesta-plzne/ 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/
https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/mezinarodni-projekty/urbanadapt/urbanadapt.aspx
https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/strategicky-plan-mesta-plzne/
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Zpracovatelkami územního plánu jsou Ing. arch. Irena Králová Ing. arch. Irena Langová (Útvar koncepce 

a rozvoje města Plzně). Územní plán blíže nespecifikuje koncepci nakládání se srážkovou vodou 

Dle dokumentu adaptační strategie, jejímiž autory je kolektiv autorů z Ústavu výzkumu globální změny 

AV ČR, v.v.i., Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace, Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a CI2, o.p.s., v Plzni dochází k nedostatečnému zasakování 

srážkových vod (hodnoceno jako celoplošný problém), což může způsobovat přívalové povodně časté 

je i přetížení kanalizace při intenzivních deštích. 

Nejcitlivějšími oblastmi na srážky jsou Plzeň 1 a 4 (dále pak Plzeň 2 Slovany a Plzeň 3). Dokument se 

mimo jiné zabývá stávajícím stavem a potenciálním vývojem dopadů intenzivních srážek. Jedním z 

hlavních cílů je: „Zavést hospodaření se srážkovou vodou, maximálně zasakovat srážkové vody v místě 

dopadu a budovat retenční zařízení pro snížení odtoku z nově zastavovaných rozvojových území.“ 

Strategický plán rovněž zmiňuje potřebu zavést, zvýšit důraz, na hospodaření s dešťovou vodou. 

Provádět opatření pro zadržování vody na území města. Odvodnění zpevněných ploch formou průlehů 

atp. Využití vody v domácnostech, závlaha zeleně, kropení silnic. Používat zatravňovací tvárnice, 

zelené střechy atp. v městských investic. 
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2.9 Charakteristika území a analýza podkladů 

Při úvahách ohledně výhledového stavu nakládání se srážkovými vodami je důležitá charakteristika 

území, která položí omezení a podmínky pro rozvoj v zájmové oblasti.  

Přírodní podmínky zájmového území hrají významnou roli při plánování a následné projektové přípravě 

všech staveb. Z hlediska vodohospodářských staveb, konkrétně úprav vodních toků, jsou 

nejpodstatnější geologické vlastnosti podloží, hydrogeologie a hydrologie konkrétního vodního toku. 

Důležité jsou rovněž informace o přírodních poměrech, zejména co se týká vegetace. 

Definice základních přírodních charakteristik řešeného území v souvislosti se srážkovými vodami včetně 

hydrogeologických poměrů obsahuje: 

• Morfologie území 

• Povrch území 

• Geomorfologické poměry 

• Geologické poměry 

• Hydrologické, hydraulické a klimatické podmínky 

• Přírodní poměry a vegetace 

• Charakteristika urbanizovaného území a specifikace nároků na rozvoj z pohledu 

dlouhodobého plánování 

• Územně plánovací dokumentace 

• Limity ve využití území: 

- Vybrané územní limity dle zákona 254/2001 sb. (ochranná pásma vodních 

zdrojů, chráněná území přirozené akumulace vod, zranitelná území, aktivní zóna 

záplavového území) 

- Územní ochrana dle zákona 114/1992 Sb. (ochrana přírody), (zvláště chráněná 

území, chráněná území a památné stromy, NATURA 2000, územní systém 

ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněné druhy 

- Památková péče 

- Technická infrastruktura a ochranná pásma 

- Další limity ve využití území 

• Hydrologie území velkých vodních toků 

Těmto otázkám se věnuje samostatná kapitola popisující tyto podmínky pro celé území Plzně i povodí 

IV. řádu. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 37 z 405 
 

 

2.10 Charakteristika území Hrádeckého potoka a levostranného 

bezejmenného přítoku 

Přírodní podmínky zájmového území hrají významnou roli při plánování a následné projektové přípravě 

všech staveb. Z hlediska vodohospodářských staveb, konkrétně úprav vodních toků, jsou 

nejpodstatnější geologické vlastnosti podloží, hydrogeologie a hydrologie konkrétního vodního toku. 

Důležité jsou rovněž informace o přírodních poměrech, zejména co se týká vegetace. 

Důležité prvky pro zájmové povodí jsou v následujících kapitolách. 

2.10.1 Morfologie terénu  

Morfologie terénu je popsána pomocí geodetického zaměření příčných profilů a objektů na tocích. Tento 

popis je doplněn digitálním modelem terénu DMR 5g. Pomocí těchto podkladů a terénního šetření byl 

vytvořen digitální model terénu. 

2.10.2 Povrch území  

Byl zdokumentován stav zájmového území v terénu, dále zanalyzovány mapové podklady (základní 

mapa, ortofotomapy) a GISové vrstvy popisujících jednotlivé typy povrchů. Drsnosti v korytě toku byly 

stanoveny na základě průzkumu terénu (map) a hydraulických tabulek s hodnotami Manningova 

součinitele drsnosti pro různé povrchy. 

Pomocí této analýzy bylo možné dostatečně popsat geometrii terénu a Manningův součinitel drsnosti. 

Dále bylo nutné zajistit charakteristiky pro nádrže na vodním toku – úroveň hladiny za normálního stavu, 

úroveň hráze vodních děl a výpustná zařízení (bezpečnostní přelivy). 

2.10.3 Geologické, geomorfologické poměry  

Geologické poměry jsou komplexně zpracované jako shp soubory pro celou Plzeň – vrstvy do 1 m a 

vrstvy od 1 do 3 m. 

Na obrázcích níže jsou výřezy ze zmíněných map v zájmovém území povodí Hrádeckého potoka a jeho 

levostranného bezejmenného přítoku. 
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Obrázek 7 Výřez – hydrogeologický průzkum zájmového území Hrádeckého potoka a jeho přítoku, hluboké 1 

– 3 m. 

 

Obrázek 8 Výřez – hydrogeologický průzkum zájmového území Hrádeckého potoka a jeho přítoku, povrchové 

vrstvy do 1 m. 
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2.10.4 Hydrologie území  

V zájmové území se nalézají vodní toky: 

• Hrádecký potok (IDVT 10273498) 

• Bezejmenný vodní tok – přítok (IDVT 10273382) 

• Berounka – zaúsťuje do ní Hrádecký potok (IDVT 10100011) 

Cca 1.6 km nad zaústěním Hrádeckého potoka se nachází na Berounce měrný profil ČHMÚ – Bílá hora 

(mezi tímto profilem a zaústěním Hrádeckého potoka zaúsťuje Úslava). Hladina v Berounce může mít 

na proudění za povodně vliv na dolní okrajovou podmínku (hladinu na konci modelu). 

 

Obrázek 9 Ochrana přírody v zájmové oblasti (http://webgis.nature.cz/mapomat/). 

  

http://webgis.nature.cz/mapomat/
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2.10.5 Záplavová území  

Oficiální záplavové území pro Hrádecký potok ani pro levostranný přítok není stanoveno. Záplavové 

území Berounky, která může ovlivňovat dolní okrajovou podmínku modelu Hrádeckého potoku, je 

uvedeno na obrázku níže. 

 

Obrázek 10 Záplavová území Berounky v místě zaústění Hrádeckého potoka . 

  

Hrádecký potok 

 

Berounka 
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2.11 Průzkum a hodnocení současného stavu území z pohledu 

hydrodynamického modelování, Hrádecký potok, levostranný 

bezejmenný přítok 

2.11.1 Terénní šetření, popis stavu  

V rámci terénního průzkumu byla posouzena mimo jiné morfologie území, byly zjištěny kritické body 

zájmového území, zdokumentovány objekty na toku, průběh Hrádeckého potoka a levostranného 

přítoku a jiné významné prvky v zájmovém území. 

  

Obrázek 11 Mapa horní části Hrádeckého potoka – Červený Hrádek. 

V horní části nad zástavbou je Hrádecký potok obklopen stromy a keři. Na Obr. 12 (pohled k hrázi) a 

Obr. 13 (bezpečnostní přeliv) je zobrazen rybník na p. č. 674/1, který je v soukromém vlastnictví. Účelem 

nádrže je krátkodobé zdržení, vzdouvání a akumulování vody, má krajinotvornou a okrasnou funkci. 

Vodní plocha je cca 900 m2. Nejsou zde povoleny odběry vody ani manipulace k ochraně a zlepšení 

jakosti vody.  

Zdrž a hráz má následující parametry: 

• Koruna hráze je na kótě 390.6 m n. m. 

• Převýšení koruny hráze nad maximální hladinou je 0.6 m (tj. 390.00 m n. m.) 

• Převýšení koruny hráze nad normální hladinou je 0.95 m (tj. 389.65 m n. m.) 

 

Rybník v soukromém vlastnictví 

 

Rybník v obci 

 

Stromy a keře 
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Koryto vodního toku nad zástavbou je značně neudržované, v době prohlídky terénu téměř bez vody. 

Na začátku obce kříží vodní tok silnice – voda je vedena propustkem (Benešovy rámy) – ř. km 3. 840. 

Voda pokračuje směrem k víceúčelové nádrži na p. č. 107/3 – před ním je tok dvakrát zatrubněn. Na 

Obr. 16 je usazovací nádrž, do které vyúsťuje potrubí z prvního propustku (DN 600) a zaúsťuje potrubí 

DN 800, které převádí vodu do nádrže. 

 

  

Obrázek 12 Rybník v soukromém vlastnictví – ř. km 4.2. Obrázek 13 Bezpečnostní přeliv rybníku – ř. km 

4.2. 

 

  

Obrázek 14 Koryto a inundační území Hrádeckého 

potoka nad zástavbou. 

 

Obrázek 15 Propustek – ř. km 3. 840. 
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Obrázek 16 Usazovací nádrž (a obtok usazovací 

nádrže). 

 

Obrázek 17 Nádrž p. č. 107/3. 

 

  

Obrázek 18 Hráz s výpustným zařízením a 

bezpečnostním přelivem. 

 

Obrázek 19 Odtokové koryto pod nádrží. 

 

Parametry nádrže jsou: 

• Koruna hráze: 371.50 m n. m. 

• Normální hladina 371.00 m n. m. 

• Vypouštění: betonový požerák, otevřený, dřevěné dluže 

• Přeliv: potrubí DN 1000 

• Maximální šířka hráze: 3.20 m 

Před nádrží (nad přítokovým potrubím DN 800) se nachází oplocené hřiště. Dno a svahy nádrže jsou 

zpevněny betonovými panely v kombinaci s monolitickým betonem. Vypouštění zajišťuje otevřený 

betonový požerák s jednoduchou dlužovou stěnou s odpadním potrubím DN300. Pro převedení 

zvýšených průtoků slouží v hrázi zabetonované betonové potrubí DN1000. 

Voda je od vodního díla odváděna otevřeným korytem (přes propustek, viz Obr. 15.). Po cca 50 m od 

hráze nádrže je potok zatrubněn na délce 739 m (potrubí DN1000). Potrubí vyúsťuje za silnicí a opět 

zaúsťuje na délce cca 146 m.  
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Obrázek 20 Pohled na zatrubnění (DN 1000). Obrázek 21 Vyústění DN 1000 a zaústění DN 800. 

Potok dále pokračuje cca po délce 1 km spíše přírodním prostředím (řídká zástavba). V zástavbě kříží 

vodní tok několik mostů, mezi které patří například: 

 

 

Obrázek 22 Most v ř. km 1.710. Obrázek 23 Most s nátokovými křídly v ř. km 1.120. 

Pod zaústěním levostranného bezejmenného přítoku se na Hrádeckém potoce nalézá několik pro 

proudění důležitých příčných objektů – mosty. Pod zaústěním je šikmý most (šikmo položený vůči ose 

toku) v ř. km 0.680. V ř. km 0.478 je dřevěná lávka se stříškou a dále několik lávek. Kousek před 

zaústěním se nalézá silniční most v ř. km 0.097. 

 
 

Obrázek 24 Most ř. km 0.680. Obrázek 25 Dřevěná lávka se stříškou, ř. km 0.478. 
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Obrázek 26 Betonová lávka se zábradlím, ř. km 

0.345. 

Obrázek 27 Betonová lávka se zábradlím, ř. km 

0.345. 

Levostranný bezejmenný přítok zaúsťuje do Hrádeckého potoka v ř. km 0.706. Horní část – cca 1 km 

protéká mimo zástavbu. Okolí toku je místy obklopeno keři a stromy, místy travní porost. Na toku je řada 

propustků, před zaústěním do Hrádeckého potoka jsou zaústění delší, neboť protéká přítok hustější 

zástavbou a je křížen silnicemi. 

  

Obrázek 28 Propustek na začátku zástavby, ř. km 

1.205 přítoku. 

Obrázek 29 Propustek 2 x DN 500 pod silnicí, ř. km 

0.590 přítoku. 

Na mapce níže je zobrazena oblast s několika propustky na toku. Na začátku je obdélníkový propustek 

pod silnicí, na cca 45 m je veden otevřeným korytem, pod silnicí v ulici Zábělská je vedena voda dvěma 

potrubími DN 1200 do nádrži na násypem silnice. Zde voda pokračuje do dalšího propustku DN 800. 

Z této nádržky vede také potrubí DN 300 do nádrže v pravostranném inundačním území toku. Soutok s 

Hrádeckým potokem je na Obr. 36. 
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Obrázek 30 Řada propustků za sebou na levostranném přítoku před zaústěním do Hrádeckého potoka. 

 

  

Obrázek 31 Propustek obdélníkový, ř. km 0.3 přítoku. Obrázek 32 Pohled proti proudu na propustek, ř. 

km 0.3 přítoku a otevřené koryto. 

 

 

Propojení s nádrží 

potrubím DN 300 

 

Propustek, Obr. 34 

 

Obdélníkový 

propustek, Obr. 31 

 

Propustek, Obr. 32 
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Obrázek 33 Propustek pod silnicí vedoucí směrem 

k nádrži (2x DN 1200), ř. km 0.2 

přítoku. 

Obrázek 34 Vyústění dvou potrubí pod silnicí a 

pokračování do dalšího potrubí (DN 800) 

vedoucí podél nádrže, ř. km 0.181 přítoku. 

 

 

 

Obrázek 35 Rybník – přítok je s nádrží propojen 

potrubím DN300. 

Obrázek 36 Zaústění levostranného bezejmenného 

přítoku do Hrádeckého potoka. 
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Obrázek 37 Boční napojení nádrže do model – potrubí DN 300. 

Průměrný sklon Hrádeckého potoka je cca 0.020, tj. 2 %, průměrný sklon levostranného bezejmenného 

přítoku je podobný cca 0.021, tj. 2.1 % (viz Obr. 38 a Obr. 39). 

 

Obrázek 38 Průběh dna Hrádeckého potoku, sklon cca 0.020 
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Obrázek 39 Průběh dna bezejmenného levostranného přítoku Hrádeckého potoku, sklon cca 

0.021. 

2.12 Limity ve využití území – město Plzeň, vč. povodí IV. řádu 

Definice rozsahu a územní limity popisují jednotlivá omezení v dané lokalitě a z nich vycházející 

předběžné technické návrhy navrhovaných opatření. 

Mezi územní limity patří např. vyhlášení aktivní zóny záplavového území a zvláštními zákony (zákon o 

ochraně přírody, horní zákon, vodní zákon, zákon o památkové péči, zákon o ochraně veřejného zdraví 

atd.) stanovená chráněná území. Důležitý je soulad s územně plánovací dokumentací a respektování 

ochranných pásem technické a dopravní infrastruktury. 
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2.12.1 Vybrané územní limity dle zákona 254/2001 Sb. 

2.12.1.1 Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ve sledované lokalitě se nachází ochranná pásma vodních zdrojů (viz Obr. 40)  

• Informace přejaty z portálu https://heis.vuv.cz – pro rozsah území je zde uvedena pouze 

přehledná mapa, podrobnější mapa na tomto odkaze:  
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.3

627807&lat=49.7413013&scale=120960 

nebo jako: 

• GIS vrstva: Ochranna pasma vodniho zdroje 

 

Obrázek 40 Ochranná pásma vodního zdroje. 

2.12.1.2 Chráněná území přirozené akumulace vod 

Zájmové území dle portálu https://heis.vuv.cz nezasahuje do oblastí chráněných území přirozené 

akumulace vod, což je možné vidět na tomto odkaze: 

https://heis.vuv.cz/
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.3627807&lat=49.7413013&scale=120960
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.3627807&lat=49.7413013&scale=120960
https://heis.vuv.cz/
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• https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAM

E=0&lon=13.4262653&lat=49.8034174&scale=483840 
nebo jako: 

• GIS vrstva: chranena oblast prirozene akumulace vod 

2.12.1.3 Zranitelná území 

Ve sledované lokalitě se nachází zranitelné oblasti (viz Obr. 41) Informace přejaty z portálu 

https://heis.vuv.cz – pro rozsah území je zde uvedena pouze přehledná mapa, podrobnější mapa na 

tomto odkaze: 

• https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAM

E=0&lon=13.4102915&lat=49.7477193&scale=120960 

 

Obrázek 41 Zranitelné oblasti. 

2.12.1.4 Aktivní zóna záplavového území 

Ve sledované lokalitě se nachází aktivní zóny záplavových území (viz Obr. 42) Jedná se především o 

záplavová území velkých toků (Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže.)  

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.4262653&lat=49.8034174&scale=483840
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.4262653&lat=49.8034174&scale=483840
https://heis.vuv.cz/
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.4102915&lat=49.7477193&scale=120960
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.4102915&lat=49.7477193&scale=120960
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Informace přejaty z portálu https://heis.vuv.cz – pro rozsah území je zde uvedena pouze přehledná 

mapa, podrobnější mapa na tomto odkaze: 

• https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAM

E=0&lon=13.3692533&lat=49.7474614&scale=120960 

Dále dle lze aktivní zóny nalézt na portálu DppČR resp DIBAVOD (DIgitální BÁze VOdohospodařských 

Dat) - odkaz: 

• http://dppcr.cz/html_pub/ 
nebo jako: 

• GIS vrstva: Aktivni zony 
 

 

Obrázek 42 Aktivní zóny záplavového území. 

  

https://heis.vuv.cz/
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.3692533&lat=49.7474614&scale=120960
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_isvs&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=13.3692533&lat=49.7474614&scale=120960
http://dppcr.cz/html_pub/
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2.12.1.5 NATURA 2000  
V zájmové oblasti se nachází součást NATURA 2000 – evropsky významné lokality.  

Jedná se o krajinu kolem vodního toku Berounka u obce Bukovec s rozlohou cca 114.71 ha.  

• CZ0323159 - Plzeň – Zábělá  
Zdroj 

• http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143629) 
nebo: 

• GIS vrstva: Evropsky významné lokality S-JTSK 

 

 

Obrázek 43 MAPA EVL - Oblast CZ0323159 - Plzeň – Zábělá. 

Dále se zde nachází v povodí IV. řádu. Oblast CZ0323826 – Dobřany  

Zdroj: 

• http://www.nature.cz/natura2000-

design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143653) 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143629
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143629
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143653
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143653
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Obrázek 44 MAPA EVL - Oblast CZ0323826 – Dobřany. 
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2.12.1.6 Územní systém ekologické stability 

Prvky ÚSES jsou na území města Plzně rozloženy následujícím způsobem (Viz Obr. 45). 

• Vrstva GIS: uses_SHP 

 

 

Obrázek 45 Mapa prvků ÚSES v zájmovém území. 
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Interakční prvek (IP) 

Interakční prvky jsou hierarchicky na nejnižší úrovni a nemusí být propojeny s ostatními skladebnými 

částmi ÚSES. Jedná se o krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 

základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší 

vzdálenosti. Interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší 

prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, 

ptáků, obojživelníků atd.). Mohou to být plochy zeleně, jako jsou parky, izolovaná maloplošná chráněná 

území nebo třeba izolované remízy v polích Na území města Plzně je 67 interakčních prvků. 

Biocentrum (BC) 

Biotop, nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 

přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

 

NKOD 

NÁZEV 

BIOCENTRA 

238/03 Pod Výsluním 

1075/04 Tyršův sad 

1075/03 Na Hůrce 

1075/05 Výsluní I 

PM038 Homolka 

PM041 V horních dílech 

K50/103 Vlkýšský potok 

K50/102 

Nad Čeminským 

potokem 

K50/104 V rybníku 

ST044 U Anny 

PM065 Na Chrastech 

K50/149 U čertova mlýna 

K50/148 V pařezích 

PM026 Chlum 

K64/025 Černá myť 

K50/133 Radčice 

PM022 Kaliště 

K50/135 Pod zámečkem 

K50/105 Malesice 

PM044 Malesický rybník 

K50/114 Lány 

K50/122 Pod Krkavcem 

K50/113 U Kyjova 

K50/106 Horní Kyjov 

K50/108 Na Sytné 

K50/115 V rigidách 

PM053 Kamenný rybník 

NKOD 

NÁZEV 

BIOCENTRA 

K50/116 V lipách 

K50/107 Dolní Kyjov 

K50/110 Rezerva 

K50/111 Mezi jámou 

K50/109 Dlouhý les 

K50/101 Komberský hrad 

K50/126 K Orlíku 

PM056 Drahotín 

K50/117 Doubí 

K50/118 V koutě 

K50/147 Na Bílé hoře 

K50/119 Roudná 

K50/146 Bukovec 

PM055 Chobot 

PM057 Bílá Hora 

PM054 Senecký rybník 

K50/137 

Ústí Vejprnického 

potoka 

K50/139 U Pekla 

K50/145 U Hanáků 

K50/138 Kalikovský mlýn 

K50/132 Úpaly 

PM047 Na spaskách 

PM046 Dolov 

PM050 

Pod Novou 

Hospodou 

PM061 

Park Na 

chmelnicích 

PM062 Sylvánský vrch 

NKOD 

NÁZEV 

BIOCENTRA 

PM023 Zámeček 

PM043 Kotlík 

PM051 Slovanské údolí 

PM052 Na stráních 

K50/140 U Spartaku 

2008/03 U Ježíška 

PM059 

Americká zahrada 

(Mikulka) 

PM060 

Lochotín - U 

nemocnice 

PM025 Lochotínský park 

PM024 Lüftnerka 

K50/144 Lochotínské louky 

K50/143 Louky u zoo 

PM028 Hrádecký potok 

PM058 

Zadní Roudná-

střelnice 

K50/141 Na Roudné 

K50/142 Zadní Roudná-niva 

2010/06 Na Lopatárně 

2010/05 

U Lobezského 

parku 

K64/021 Holý vrch 

K64/022 Za doubím 

K64/023 U Homolky 

K64/028 Červený Hrádek 

K64/026 

U Hrádecké 

hospody 

K64/027 Myslivna Hrádecká 
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NKOD 

NÁZEV 

BIOCENTRA 

PM037 Střelnice Lobzy 

2010/04 Pod Vyšehradem 

2010/03 Božkov 

K64/020 Chlumek 

2008/01 Na Roháči 

2008/02 U papírny 

K64/019 Alžbětino údolí 

239/03 Čechurov 

1075/01 Čertův les 

238/01 

Pod Dubovou 

horou 

NKOD 

NÁZEV 

BIOCENTRA 

2013/08 Hůrka 

205/05 Pod Strážnou 

1075/08 U Valchy 

1075/02 Lažíkov 

PM017 Mokřady na Valše 

1075/06 Valcha 

238/02 České údolí 

239/01 Radobyčice 

239/02 

Pod kovářskou 

strání 

K64/013 U cihelen 

NKOD 

NÁZEV 

BIOCENTRA 

K64/016 Pod Olympií 

K64/014 Městský les 

PM039 Vítova jáma 

K64/012 

Na hořejším 

Černicku 

K64/011 Háje 

K64/018 Na hájích 

2010/02 U Koterovské lávky 

2010/01 Pod Bručnou 

239/04 Hradiště 

239/05 V Češníkách 

 
Tabulka 6 Seznam funkčních lokálních biocenter. 

Biokoridor (BK) 

Území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 

jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

NKOD 

1437-PM038 

NÝ???-K50/131 

NÝ???-K50/102 

K50/106-K50/111 

ST045-ST044 

NÝ???-1075/08 

NÝ060-PM045 

PM045-PM065 

1435-PM026 

PM026-PM027 

1436-PM028 

K50/107-PM022 

K50/108-PM022 

NKOD 

PM022-PM023 

PM048-K50/135 

K50/106-PM044 

1079-K50/132 

1079-PM044 

K50/123-K50/115 

K50/115-PM053 

NÝ???-1438 

1438-PM054 

K50/106-NÝ??? 

K50/126-NÝ??? 

K50/117-PM056 

PM054-K50/117 

NKOD 

K50/119-PM055 

1436-PM026 

PM054-PM055 

PM055-1436 

PM058-1436 

K50/145-K50/139 

PM045-PM046 

1078-PM050 

PM061-PM062 

PM062-K50/108 

PM051-PM052 

PM052-K50/137 

PM049-K50/137 

NKOD 

PM050-PM051 

PM058-PM059 

PM059-PM060 

PM025-PM061 

PM025-PM060 

PM024-PM025 

PM023-PM024 

1436-PM028 

PM037-K64/026 

1453-K64/021 

K64/028-K64/021 

K64/028-PM028 

PM028-K64/023 
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NKOD 

2010/05-PM037 

PM042-PM043 

888-PM043 

NKOD 

239/03-PM040 

PM042-887 

ST044-1075/08 

NKOD 

1075/08-PM017 

PM017-238/02 

239/01-PM039 

NKOD 

887-K64/013 

K64/018-1453 

 

Tabulka 7 Seznam funkčních lokálních biokoridorů. 

Nadregionální ÚSES 
Rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti s min. plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by 

měla zajistit podmínky existence charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty 

v rámci určitého biogeografického regionu. 

Vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ČR. 

V zájmové oblasti se nalézá několik nadregionálních biokoridorů, nadregionální biocentra v oblasti 

města Plzně nejsou. 

NKOD 

K50/130-K50/131 

K50/101-K50/102 

K50/148-K50/149 

K50/149-1435 

K64/025-1435 

K50/133-K50/134 

K50/134-K50/135 

1079-K50/132 

K50/131-1079 

K50/106-K50/107 

K50/115-K50/116 

K50/114-K50/115 

K50/122-K50/114 

NKOD 

K50/121-K50/122 

K50/111-K50/112 

K50/106-K50/113 

K50/107-K50/108 

K50/109-K50/110 

K50/101-K50/109 

K50/125-K50/126 

K50/116-K50/117 

K50/117-K50/118 

K50/118-K50/119 

K50/119-K50/147 

K50/146-K50/148 

1436-K50/146 

NKOD 

K50/138-K50/139 

K50/136-K50/137 

K50/132-K50/133 

K50/135-K50/136 

K50/137-K50/138 

K50/139-K50/140 

K50/143-K50/144 

K50/144-K50/145 

K50/140-K50/141 

K64/021-K64/029 

K64/021-K64/022 

K64/028-K64/021 

K64/027-K64/028 

NKOD 

K64/026-K64/027 

1453-K64/029 

1453-K64/026B 

1453-K64/026A 

K64/018-K64/019 

K64/019-1453 

K64/012-K64/013 

K64/015-K64/016 

K64/013-K64/014 

K64/011-K64/018B 

K64/016-3005 

K64/010-K64/011A 

Tabulka 8 Seznam funkčních nadregionálních biokoridorů. 

Regionální ÚSES 
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Ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou podle typů společenstev od 10 do 50 ha. Jejich 

síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci určitého biogeografického regionu. 

Vymezení a hodnocení regionálního ÚSES spadá do působnosti krajských úřadů a správ příslušných 

správ národních parků a chráněných krajinných oblastí. 

 

 

NKOD NÁZEV BIOCENTRA 

1437 Doudlevce 

1435 Háj 

1079 Niva Mže 

NKOD NÁZEV BIOCENTRA 

1438 Sytná 

1436 Svatý Jiří 

1453 V Pytli 

NKOD NÁZEV BIOCENTRA 

888 Dubová hora 

1078 Sulkov 

887 Val 

3005 Koterov 

Tabulka 9 Seznam funkčních regionálních biocenter. 

 

NKOD 

2008/01-2008/02 

238/03-1437 

238/03-1075/05 

238/02-238/03 

238/02-1075/03 

1075/04-1075/05 

239/05-1437 

239/04-1437 

1078-2015/01 

2010/06-1436 

NKOD 

K50/142-1436 

2008/03-K50/140 

K50/141-K50/142 

2010/05-2010/06 

2010/03-2010/04 

2010/04-2010/05 

2008/02-2008/03 

1437-2008/01 

2010/02-2010/03 

239/04-239/05 

NKOD 

238/01-238/02 

888-1075/01 

205/05-888 

2013/08-888 

887-239/01 

1075/01-1075/02 

1075/02-1075/08 

1075/08-1078 

1075/06-1078 

NKOD 

888-238/01A 

238/02-1075/06 

239/01-239/02 

239/02-239/03 

2010/01-2010/02 

239/03-239/04 

3005-2010/01 

 

Tabulka 9 Seznam funkčních regionálních biokoridor 
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2.12.1.7 Významné krajinné prvky 

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo 

přispívají k udržení její stability. Ze zákona to jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera 

a údolní nivy. 

Na území města Plzně jsou následující VKP. 

• vrstvy GIS:  

- vyznamne_krajine_prvky_parag3_SHP 

- vyznamne_krajine_prvky_parag6_SHP 
 

Významné krajinné prvky (VKP), dle podkladů města (VRSTVY GIS: 

vyznamne_krajine_prvky_parag3_SHP, vyznamne_krajine_prvky_parag6_SHP) jsou na Obr. 46 

vyznačeny jako zelené a modré plochy 

 

Obrázek 46 VKP. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 61 z 405 
 

 

2.12.1.8 Zvláště chráněné druhy 
V oblasti se mohou vyskytovat i zvláště chráněné druhy. Jedná se zejména o netopýry a veverku 

obecnou. 

• Zdroj: http://www.tkv.cz/pdf/neperiodika/kraje/Plzensky_ZvlastChraneniSavci.pdf) 
 

Nejsou známy informace o výskytu ZCHD v lokalitě. 

2.12.2 Památková péče 

Zdroj:  

• Odkaz: https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/ 

• Vrstva GIS: pamatkovezony_SHP (vrstva poskytnutá městem) 

Památkové zóny a rezervace 
Na území obce Plzeň se nalézají následující památkové zóny a rezervace. 

OBJEKT NAZEV 

Památková rezervace MPR Historické jádro města Plzně 

Památková rezervace VPR Božkov 

Památková rezervace VPR Černice 

Památková rezervace VPR Koterov 

Památková zóna VPZ Radčice 

Památková zóna VPZ Bukovec 

Památková zóna VPZ Lochotín 

Památková zóna VPZ Bolevec 

Památková zóna VPZ Křimice 

Památková zóna VPZ Bezovka 

Památková zóna VPZ Újezd 

Památková zóna VPZ Červený Hrádek 

Památková zóna VPZ Lobzy 

 
Tabulka 10 Seznam – památkové zóny a rezervace. 

  

http://www.tkv.cz/pdf/neperiodika/kraje/Plzensky_ZvlastChraneniSavci.pdf
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/
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Výřez z podkladů poskytnutých městem: (památkové zóny značeny fialově) 

 

Obrázek 47 Památkové zóny. 

Archeologie 
Na území města se nalézá archeologická památka (číslo 9701) – hrad Litice. 
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2.12.3 Technická infrastruktura a ochranná pásma 

V případě jakéhokoliv zásahu do území je potřeba oslovit správně technické infrastruktury v oblasti 

zájmu a zjistit přítomnost technické infrastruktury. 

Ochranná pásma jsou stanovena příslušnými zákony (např. energetický zákon, zákon o vodovodech a 

kanalizacích apod.). V případě zásahu do ochranných pásem nebo křížení s jednotlivými inženýrskými 

sítěmi bude postupováno dle vyjádření správců sítí a příslušných ČSN a legislativních předpisů. Ve 

všech případech se jedná o ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Křížení 

sítí s vodním tokem řeší ČSN 752130 Křížení s vodními toky. U nesledovaných vodních toků jsou 

požadovaná uložení podzemních vedení následující: 

• trubní vedení min. 0,5 m pod dnem 

• silové kabely min. 1,0 m 

• sdělovací kabely min. 0,7 m 
 

Nejčastěji se lze setkat s těmito typy technické infrastruktury, jejichž ochranná pásma (OP) jsou 

stanovena takto: 

• silové podzemní kabely do 110 resp. nad 110kV: 

• 1 m resp. 3 m na obě strany od krajních kabelů) 

silové nadzemní kabely: 

• pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) 

• pro vodiče s izolací základní 2 metry 

• pro závěsná kabelová vedení 1 metr 
 

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území: 

• 2 m na obě strany od půdorysu 
 

vodovody a kanalizace do resp. nad DN 500: 

• 1,5 m resp. 2,5 m od vnějšího okraje 

• pro všechny DN 2,5 m v případě uložení > 2,5 m pod terénem 
 

sdělovací kabely (komunikační vedení): 

• 1,5 m po obou stranách krajního vedení 
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2.12.4 Majetkoprávní situace 

Při návrhu opatření a zpracování projektové dokumentace je důležitou součástí výpis 

(předpokládaných) dotčených pozemků a majetkoprávní vypořádání.) 

• Vrstva GIS: Plzen_majetky.shp 

 

 

Obrázek 48 Výřez z vrstvy „Plzen_majetky.shp“. 

2.12.5 Další limity ve využití území 

Poddolovaná území  

zdroj ÚP města Plzně 

• https://ukr.plzen.eu/files/ukr/pdf/8_9_30_5_2016_UP_PLZEN_VYROK.pdf) 

- Dolní Vlkýš –Malesice 

- Lobzy 

- Bolevec –Senec 

- Bolevec –Senec u Plzně 

- Božkov 

- Plzeň – Lochotín 

- Plzeň 3 –Doudlevce 

- Plzeň –Černice 

- Křimice 

- Chotíkov 

- Vejprnice 

https://ukr.plzen.eu/files/ukr/pdf/8_9_30_5_2016_UP_PLZEN_VYROK.pdf
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- Líně - Sulkov 

- Dobřany –Hugo- 

- Třemošná –Záluž 
 

Hřbitovy 

Hřbitovy (dle podkladů města Plzně – vrstva GIS) nacházející se na sledovaném území jsou vyznačeny 

černým obrysem. 

• Vrstva GIS 

 

 

Obrázek 49 Hřbitovy. 
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Zvýšená ochrana krajinného rázu 

Ve sledovaném území se nachází přírodní park Horní Berounka (Dle podkladů města Plzně - VRSTVA 

GIS: prirodniparky_SHP 

 

Obrázek 50 PP Horní Berounka. 

V přípravě investičního záměru/studie, či dalších stupních projektové přípravy je vhodné prozkoumat 

přímo zájmovou oblast, zda není něčím specifická. 

2.12.6 Stav odvodnění jednotlivých čtvrtí a přilehlých obcí 

Dnešní městská vnitřní kanalizační síť odvodňuje střední část města, Skvrňany, hlavní závod Škoda 

Plzeň, Jižní předměstí, Bory, Doudlevce, Východní předměstí, Slovany, prostor mezi řekami Radbuzou, 

Berounkou a Úslavou od Rokycanské třídy a Letnou. 

Páteřní sběrač „A – B“ je propojen s prodloužením o dvě kanalizační shybky až k ČOV II. Páteřní sběrač 

Východního předměstí je napojen profilem 1200/1000 před ČOV I do sběrače „A-B“. 

Na páteřní kanalizační sběrače jsou připojeny další kmenové sběrače, hlavní a uliční stoky, které 

zajišťují kompletní odkanalizování této oblasti. Z výškových důvodů jsou některá lokální místa ve středu 

města odkanalizována přes čerpací stanice Denisovo nábřeží, Presslova a Chemická. V souvislosti s 

rozvojem města byla tato část kanalizační sítě rozšířena i do okolních příměstských oblastí. V celkovém 

rozsahu dnešního odkanalizování města, je tento systém po stránce kapacity a stavebnětechnického 

stavu vyhovující, plně odpovídající jejímu stáří a druhu použitého materiálu při výstavbě. Na několika 

místech je však nutné provést plánovanou obnovu, zkapacitnění a rozšíření stávající sítě. Základem pro 

tyto úpravy na síti jsou v první řadě výstupy v lednu 2006 schváleného kvantitativního generelu 

kanalizace.  
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2.12.6.1 Plzeň – Roudná a ulice Keřová 
Celá oblast Roudné je odkanalizována do sběrače „A“ spodního pásma. Odpadní vody z ulic 

Lochotínská, Keřová, Dělnická a Kleisslova je nutné z výškových důvodů společně s odpadními vodami 

z oblasti Křimic a Radčic přečerpávat ČS Na Poříčí do sběrače PF 950/500 v ul. Na Poříčí, který je v 

prostoru křiţovatky O. Benýškové x U Sv. Rocha, před shybkou pod řekou Mží se napojen do sběrače 

„A“. ČS v ulici Pittnerova přečerpává odpadní vody přímo do sběrače „A“ v ulici Na Roudné. 

2.12.6.2 Území letního kina Lochotín – ZOO Plzeň 
Prostor pod letním kinem na Lochotíně leží mimo dosah možnosti městské kanalizační sítě. Proto jsou 

srážkové vody svedeny otevřeným příkopem, který nepatří do správy Odboru správy infrastruktury 

Magistrátu města Plzně. Splaškové vody z areálu ZOO Plzeň jsou svedeny do kanalizační čerpací 

stanice, odkud jsou přečerpávány do městské stoky v ulici Na chmelnicích. Čerpací stanice i výtlak jsou 

v majetku a provozu ZOO Plzeň. 

2.12.6.3 Území Lochotína, Vinic a Sylvánu 
Území ohraničené horní částí Lochotínského parku, Karlovarskou třídou a Lidickou třídou je 

odkanalizováno Roudenským sběračem PF 1750/1400. V místě před Lochotínským pavilonem je na 

tomto sběrači vybudována retenční stoka o objemu 100 m3. Pro zdržení odtoku přívalových srážek z 

oblasti starého Lochotína je v místě napojení páteřní stoky DN 1000 na Roudenský sběrač vybudována 

retenční nádrž o objemu 2350 m3. V rámci výstavby sídlištního komplexu v Plzni – Vinicích, stavba 

Plzeň – jih, byl k tomuto účelu prodloužen stávající Roudenský sběrač o profilu 1500/1500 až do 

prostoru předpokládaného konce výstavby, kde byla vybudována retenční nádrž o objemu 800 m3. Nad 

touto retenční nádrží je do sběrače napojena i nově budovaná satelitní oblast Sylvánu. Část Lochotína 

podél Studentské ul. je odkanalizována do povodí Boleveckého sb. 

2.12.6.4 Bolevec, Košutka 
V převážné části Bolevce – pravá část, směrem k železniční trati od Lidické, je odkanalizování 

provedeno soustavnou kanalizační sítí svedenou do Boleveckého sběrače. V místě křížení ulic U 

Velkého rybníka a železniční tratě Plzeň-Most je na tomto sběrači vybudována retenční nádrž o objemu 

3100 m3. Koncový úsek Boleveckého sb. procházející Studentskou třídou pak odvádí veškeré odpadní 

vody z oblasti Košutky. Nová výstavba na konci Studentské ul. je z kapacitních důvodů napojena přes 

tři retenční nádrže o objemu 22 m3, 41 m3 a 200 m3. Část Malého Bolevce je odkanalizována do sběrače 

ze závodu Škoda – Orlík samostatnými větvemi. 

2.12.6.5 Bílá Hora 
Odkanalizování čtvrti Bílá Hora je provedeno do Bělohorského sběrače a v současné době je 

realizováno v celé oblasti Bílé Hory. Tato síť byla dále rozšířena o kanalizační přivaděč z příměstské 

části Senec-Zruč, který je napojen do koncové šachty v ul. Zručská cesta. Část obce Pecihrádek je 

odkanalizována oddílnou kanalizací. Splaškové vody jsou čerpány do uliční stoky DN 300 v ul. Zručská 

cesta, dešťové vody jsou svedeny do Berounky. 

2.12.6.6 Doubravka, Letná 
Celé zastavěné území Doubravky je na čistírnu odpadních vod odkanalizováno Doubraveckým 

sběračem, který převádí odpadní vody pod řekou Úslavou dvouramennou shybkou pod Mohylovou tř. 
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Oblast U Panského dvora je odkanalizována přes čerpací stanici do Doubraveckého sběrače DN 1300 

v ul. Ke sv. Jiří. 

Odkanalizování Letné na ČOV je zajištěno Letenským sběračem, který převádí odpadní vody z celého 

zastavěného území pod řekou Úslavou dvouramennou shybkou do Koterovského a následně do 

Doubraveckého sběrače. Z nákupní zóny na konci Rokycanské třídy je redukovaný odtok zajištěn 

retenční nádrží o objemu 870 m3. 

2.12.6.7 Újezd 
Vybudování kanalizačního sběrače mezi ulicí Hrádeckou a Zábělskou v údolní nivě a přepojení stávající 

kanalizační stoky vedené v ulici V Brance, s postupným dokončením jednotlivých větví oboustranně od 

ulice V Brance, zajistilo odkanalizování celé lokality. Jižní část lokality Újezd a lokalita Františkov je 

napojena na Doubravecký sběrač v prostoru křižovatky Hrádecká x Hřbitovní. 

2.12.6.8 Červený Hrádek 
Z Újezdu po katastr Červeného Hrádku je vybudována hlavní kanalizační stoka DN 400, v současné 

době je možno konstatovat, že jsou dokončeny jednotlivé větve ve stávající zástavbě. Z kapacitních 

důvodů byla na páteřní stoce DN 400 vybudována retenční nádrž o objemu 650 m3 eliminující odtok z 

této lokality do městské kanalizační sítě. Obytná zóna podél levé strany ulice Červenohrádecké směrem 

do města, byla odkanalizována pomocí další retenční nádrž o objemu 69,5 m3 eliminující odtok z 

jednotné kanalizace. Nově rozvíjející se lokality jsou odkanalizovány oddílnou kanalizací, dešťové vody 

do Hrádeckého potoka a splaškové do hlavní stoky DN 400. 

2.12.6.9 Bukovec, Chlumek 
Odkanalizování příměstské části Bukovec bylo řešeno systémem dvou čerpacích kanalizačních stanic, 

včetně výstavby kompletní kanalizační sítě. Napojení výtlačného řadu v čerpací stanici I je provedeno 

do koncové šachty sběrače na Hlavní ulici. Do budoucna by mělo dojít k rozšíření sítě pro 

odkanalizování spodní části Bukovce „U mlýna“. Na kanalizační systém Bukovce je přes další čerpací 

stanici napojena nově vybudovaná kanalizační síť lokality Chlumek. 

2.12.6.10 Lobzy – Rolnické nám. 
Zde je stará dešťová kanalizace, která odvodňuje vozovku a vyúsťuje do řeky Úslavy. Komplexní 

odkanalizování této lokality je do budoucna podmíněno realizací Úslavského sběrače, nebo čerpací 

stanice. 

2.12.6.11 Božkov 
V současné době lze konstatovat, že území Božkova ležící na levé části Úslavy je kompletně 

odkanalizováno. Z důvodů nevhodných spádových poměrů a neexistence Úslavského sběrače jsou 

odpadní vody čerpány čerpací stanicí do kanalizační stoky v Barákově ulici. Za účelem odkanalizování 

pravého břehu je pod řekou vybudována kanalizační shybka, ukončená malou čerpací stanicí čerpající 

odpadní vody do přívodního sběrače DN 600 na čerpací stanici Božkov I. Oblast mezi řekou Úslavou a 

Letkovskou ul. je řešena jednotnou kanalizací, ostatní část pravého břehu opak kanalizací oddílnou. 

Postupná výstavba kanalizačních stok na pravém břehu je předpokladem kompletního odkanalizování 

Božkova. 
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2.12.6.12 Koterov 
Území Koterova je odkanalizováno kanalizační sítí budovanou převážně MNV, následně ObvNV Plzeň 

2 v akcích „Z“. K výstavbě uličních stok bylo převážně použito kameninového potrubí odpovídajících 

profilů. Na uliční stokovou soustavu, která je ukončena dvěma volnými výustěmi do řeky Úslavy, jsou 

jednotlivé nemovitosti připojeny přes biologické septiky nebo přes domovní ČOV. Do budoucna by měla 

být celá městská část napojena na Úslavský sběrač. 

2.12.6.13 Bručná, Čechurov 
Území Bručné a Čechurova patří z části do povodí Úhlavského sb. a z části do povodí Slovanského sb. 

Na Úhlavský sb. je napojeno v Kostincově ul. stokou DN 600, v ul. Do Zámostí stokou DN 1000 a v ul. 

Přední cesta stokou DN 600. Napojení v ul. Přední cesta je provedeno přes retenční nádrž o objemu 

500m3, která je vybudována z důvodu odkanalizování OC Olympia. Nově vybudovaná lokalita Na 

pěkném místě je napojena přes retenční stoku DN 800 o objemu 35 m3 do ulice Do Zámostí. Do povodí 

Slovanského sb. PF 950/600 je napojeno v místě křižovatky Nepomucká x Mezi silnicemi a na 

Koterovské třídě do stoky DN 400 přes čerpací stanici Na Bořích. 

2.12.6.14 Hradiště, Černice, Radobyčice 
Pro odkanalizování těchto okrajových oblastí byl vybudován Úhlavský sb., který společně odvádí 

splaškové i dešťové vody, bez odlehčení až k místu napojení na Doudlevecký sb. Oblast Hradiště je 

napojena raženou stokou PF 1800/1800 v křižovatce Ke starým valům x Kostincova. Černice jsou 

napojeny společně s oblastí Bručné v ul. Přední cesta, dále v ul. U vody stokou DN 800 a DN 300 a v 

ul. K řečici stokou DN 600. Pravobřežní část Radobyčic Podhájí, je kompletně odkanalizována 

jednotnou kanalizací přes sedimentační jímku stokou DN 800. Na Úhlavský sb. je napojena v místě 

mezi raženou štolou a shybkou pod řekou Úhlavou. Je vybudována z kameninových trub DN 250-800. 

Za shybkou je pro odkanalizování levobřežní části Radobyčic a dálnice D5 na sběrači vybudována 

retenční nádrž o objemu 440m3. Úhlavský sběrač vedený Dlážděnou a Sportovní ulicí až k dálnici D5, 

kde je ukončen otevřenou retenční nádrž v majetku a provozu ŘSD, odvádí z tělesa dálnice D5 část 

dešťových vod (500 m3/s). Levobřežní část Radobyčic je odkanalizována jednotnou kanalizací DN 250-

1000 převážně z KT potrubí. 

2.12.6.15 Litice 
Odkanalizování oblasti Litic lze rozdělit do dvou částí. Stará (pravá) část zástavby kolem státní silnice 

Klatovy – Plzeň není podle našich zjištění odkanalizována (žumpy, suché WC). Levá část od Klatovské 

třídy směrem do Plzně je odkanalizována kompletně. Odkanalizování pravé části bylo v současnosti 

řešeno vybudováním kanalizační stoky v ulici K Valše a Řepné. Za těchto stávajících podmínek lze 

rozšířit kanalizační systém do staré zástavby. Za účelem regulovaného odtahu za dešťových srážek je 

v místě nejnižší části ulice K Valše vybudována retenční nádrž o objemu 2200 m3. Z nově budované 

obytné zóny Dubová Hora je redukovaný odtok zajištěn retenční nádrží o objemu 850 m3 s vírovým 

ventilem. Z důvodu nevyhovujících spádových poměrů jsou na kmenovém kanalizačním sběrači 

vybudovány 2 přečerpávací stanice Litice I a Litice II. Konečné napojení do městské sítě je do stoky v 

ulici České údolí. 

2.12.6.16 Valcha 
Odkanalizování lokality Valchy je zajištěno kompletně novou splaškovou kanalizací vybudovanou v 

letech 2007-08 z potrubí Hobas. Systémem 5 kanalizačních čerpacích stanic jsou odpadní vody čerpány 
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do Litického sběrače, před shybku pod jezerem vodního díla České údolí. Dešťové vody jsou z části 

odkanalizovány povrchově a z části nezmapovanou dešťovou kanalizací do Lučního potoka. 

2.12.6.17 Lhota 
Oblast Lhoty je odkanalizována starou z velké části nezmapovanou dešťovou kanalizací ukončenou 

dvěma volnými výustěmi do řeky Radbuzy. Jedná se o dvě samostatné lokality Náves a U hřiště. 

Jednotlivé nemovitosti jsou na tuto síť napojeny po předčištění biologickými septiky nebo domovními 

ČOV. 

2.12.6.18 Borská pole 
Průmyslová zóna Borských polí je odkanalizována systémem retenčních stok (E, E2, větev 10), 

budovaných z monolitického železobetonu a prefabrikovaných železobetonových trub, nově také z 

potrubí Hobas. Celkový objemu je 8138 m3. Tento systém je při dešťových událostech regulovaně 

napojen přes technologickou komoru s virovými ventily za areálem Západočeské univerzity na 

Doudlevecký sběrač DN 1650. Nově rozvíjející se lokality je nutné z důvodu vyčerpané kapacity 

stávajících retenčních stok odkanalizovat rovněž řízeným odtokem. 

2.12.6.19 Zátiší, Nová hospoda 
Oblast nad žel. tratí Plzeň – Cheb je odkanalizována Zátišským sběračem, který vede v celé své délce 

Domažlickou tř. V místě před žel. tratí je PF 1100/600 napojen na Městský sběrač PF 1700/2000. 

Odkanalizování oblasti bylo dokončeno výstavbou oddílné kanalizace s čerpací stanicí splaškových vod 

u sjezdu z Nové hospody k Vejprnickému potoku. 

2.12.6.20 Skvrňany 
Odkanalizování této oblasti je též dokončeno. Odpadní vody jsou odvedeny jednotným systémem 

uličních stok převážně z kameninových trub postupně napojených na Skvrňanský sběrač. Na sběrači je 

ve Slovanském údolí vybudována retenční stoka o objemu 500 m3, dále 2 kanalizační shybky pod 

Vejprnickým potokem a pod podchodem k centrálnímu autobusovému nádraží. Ve spodní části prochází 

středem města, aby před ČOV tvořil páteřní sběrač „A-B“. 

2.12.6.21 Křimice 
Odkanalizování Křimic je nově řešeno soustavou čerpacích stanic, které postupně přečerpávají odpadní 

vody z Křimic, Radčic a oblasti Lochotínské ul. do městského systému kanalizační sítě ukončené 

centrální ČOV. Z oblasti Křimic je vlastní čerpání odpadních vod zajištěno dvěma čerpacími stanicemi. 

Historická část obce v okolí zámku a novější zástavba podél Prvomájové ul. je odkanalizována původní 

jednotnou kanalizační sítí do čerpací stanice v prostoru bývalé ČOV, jejíž součástí je i retenční nádrž o 

objemu 315 m3. Průmyslová část obce mezi Plzeňskou a Chebskou ul. je odkanalizována do čerpací 

stanice, umístěné pod chatovou oblastí na výjezdu po místní komunikaci směr Radčice. 

2.12.6.22 Radčice 
Městská část Radčice je nově řešena oddílnou kanalizační soustavou. Původní dešťová kanalizace je 

zakončena dvěma volnými kanalizačními výustěmi do řeky Mže. Její stavebně technický stav je na Nová 

splašková kanalizace vybudovaná v roce 2007-08 z potrubí Hobas je systémem čerpacích stanic, 

zajišťující přečerpání odpadních vod z Křimic, Radčic a oblasti Lochotínské ul., napojena na městskou 
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kanalizační síť zakončenou centrální ČOV. Vlastní odkanalizování Radčic je zajištěno dvěma čerpacími 

stanicemi umístěnými v ul. Družstevníků na pravém a levém břehu řeky Mže. Koncová část ulice V 

Radčicích směr Malesice vč. průmyslové zóny obce je odkanalizována další čerpací stanicí, umístěné 

na křižovatce V Radčicích x Rolní. 

2.12.6.23 Malesice 
Nově připojené území Malesic k městu Plzeň v roce 2003 je odkanalizováno starou, z velké části 

nezmapovanou, dešťovou kanalizací ukončenou volnými výustmi do řeky Mže. Jednotlivé nemovitosti 

jsou na tuto síť napojeny po předčištění biologickými septiky nebo domovními ČOV. Do budoucna je v 

celé lokalitě počítáno s vybudováním splaškové kanalizace s místní ČOV. 

2.13 Popis systému odvodnění v území intravilánu 

Popis systému odvodnění je rozdělen podle jednotlivých katastrálních území Plzně. Na území Plzně se 

nachází jednotná i oddílná kanalizace, některé části nemají kanalizační síť prozatím vůbec. 

Na území všech katastrálních území Plzně se nachází potrubí kanalizačního systému, který přísluší ke 

kmenovým sběračům A-F. Hustota systému je značně různá. Součástí systému jsou oddělovací 

komory, rozdělovací komory, čerpací stanice, shybky, retenční nádrže. 

Dle konfigurace terénu je kanalizační sít' rozdělena na dvě výšková pásma — dolní a horní. Do dolního 

kanalizačního pásma spadá oblast Roudné, nejníže položené území středu města, ohraničené řekou 

Radbuzou, Šafaříkovými a Křižíkovými sady, Sady 5. května až k Lochotínské lávce, řekou Mži až k 

soutoku s Radbuzou. Odvodňovaná plocha je nepoměrně menší oproti zbývající ploše města, která 

spadá do pásma horního. 

Některé části stokové sítě jsou kapacitně přetěžovány, stoková síť v centrální/historické části města je 

na hranici svých kapacitních možností. Na území Plzně se převažuje kanalizace jednotná, jen místy je 

součástí systému splašková nebo dešťová kanalizace. 

Posouzení stokové sítě matematickým modelem bylo součástí Generelu kanalizace zpracovaného 

v roce 2005, rozšířeného o nové rozvojové plochy (2008) a následně aktualizovaného v roce 2013. 

Cílem zpracování „Aktualizace datové struktury generelu“ (2013) byla aktualizace datového modelu, 

ověření současné funkce systému a analýza chování systému ve výhledovém stavu. Hlavní koncept 

odvodnění schválený Zastupitelstvem města Plzně nedoznal výrazných změn, pouze došlo k některým 

minoritním změnám daných rozvojem města. Návrh základních směrů rozvoje systému odvodnění a 

návrh investičních a neinvestičních opatření umožňoval dlouhodobou funkci městského odvodnění v 

Plzni. Návrh koncepce odvodnění a návrhy konkrétních technických opatření vycházely z analýzy 

skutečného stávajícího stavu a z cílových představ za současného přihlédnutí k možnostem a 

podmínkám realizace. Dimenze technických opatření vycházela ze současného názoru na výhledový 

rozvoj urbanizace, výhledovou spotřebu vody, a to jak od obyvatelstva, tak průmyslovou spotřebu, 

názoru na výhledové složení odpadních vod, na úspěšnost ve snižování množství balastních vod a v 

neposlední řadě názoru na možné změny legislativních podmínek především s ohledem na direktivy 

Evropské unie. V rámci aktualizace nedošlo ke změně konceptu odvodnění oproti již platnému a 

schválenému stavu, tj. měla být prosazována moderní koncepce odvodnění zahrnující odvádění 

splaškových vod a hospodaření s dešťovými vodami v místě jejich spadu na povrch – byl stanoven 

maximální odtok dešťových vod z povodí v hodnotě 4 l/s/ha. 
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Návrh koncepce rozvoje stokového systému je založen na rozsáhlém posouzení hydraulických 

parametrů v simulačním modelu, a to jak pro stávající systém odvodnění, tak pro navrhované zásahy 

ve výhledovém stavu. Využití simulačních prostředků prokázalo funkčnost navržených řešení. Rozbor 

hydraulických výsledků simulací umožnil identifikaci slabých míst systému a návrh technicky 

optimálních úprav stokového systému. Detailní informace je možné získat v samostatném generelu 

kanalizace. 

Výhledový stav generelu vycházel z určitých předpokladů, které se následně promítly do České 

legislativy. Nicméně vývoj legislativy a realizací v oblasti hospodaření s dešťovými vodami se od doby 

zpracování GK posunul výrazně dopředu a tak některá řešení navržená v GK mohou mít v současné 

době již lepší alternativu. 

Majitelem kanalizace je ve většině případů Vodárna Plzeň, a. s. nebo město Plzeň. 

2.13.1 Bolevec 

Území katastrálního území Bolevec se nachází kromě jednotné také dešťová a splašková kanalizace.  

Zástavba je koncentrovaná v jižní části katastrálního území, tedy i kanalizační systém. Směrem na sever 

vedou dva sběrače – Bolevecký a na hranici (východní) katastru Bělohorský sběrač vedoucí do obce 

Zruč – Senec. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• U Velkého rybníka – U hráze – liniové 

• Velký rybník, napojení sběrače JS – liniové 

• horská vpust, Pod Stráží, Franze Liszta 

• vtokový objekt Pod Košutkou, Košutecké jezírko 
 

Majitelem kanalizace je převážně Vodárna Plzeň, a. s. nebo jiní soukromí/veřejní vlastníci – fyzické 

nebo právnické osoby (např. Lesy Loučany, s. r. o, Middle Estates, s. r. o.). 

Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji kamenina, dále beton, čedič, litina, PVC. 

Vyskytuje se zde několik výústních objektů drenáží, kanalizací a odlehčovacích komor. 

2.13.2 Božkov 

Území katastrálního území Božkov se nachází kromě jednotné také dešťová a splašková kanalizace.  

Zástavba je koncentrovaná v západní části katastrálního území, tedy i kanalizační systém, většina 

katastrálního území kanalizační systém nemá. Převážná část území je extravilánového charakteru – 

plochy s travním porostem, holá půda, plochy se stromovým porostem.  

Katastrálním územím protéká řeka Úslava, do které vyúsťuje několik výústních a odlehčovacích objektů 

kanalizace. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• horská vpust, otevřený příkop, Letkovská ulice 

• horská vpust, otevřený příkop, Letkovská ulice 
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• horská vpust, Libušínská, DN 150 – přítok čisté vody 

• horská vpust, Libušínská (na hranici k. ú. Hradiště u Plzně) 
 

V severní části Božkova je kanalizace již rozdělena na splaškovou a dešťovou, v jižní části je kanalizace 

jednotná. Jižně od Božkova ke Koterovu míří Úslavský sběrač (DN 900). Na kanalizaci se je řada 

výústních a odlehčovacích kanalizačních objektů 

Majitelem kanalizace je převážně Vodárna Plzeň, a. s., dále město Plzeň, nebo jiní soukromí/veřejní 

vlastníci. 

Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji kamenina, dále HOBAS, beton, čedič, litina, 

PVC. 

2.13.3 Bručná 

Na území katastrálního území Bručná se nachází kromě jednotné také dešťová a splašková kanalizace, 

nicméně většina kanalizace na území je jednotná. Většina území je zastavěná a protkaná sítí kanálů 

(převážně jednotná kanalizace), menší západní část je extravilánového charakteru – se stromy a keři. 

Západní hranice katastrálního území je tvořena řekou Úhlavou.  

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• otevřený příkop, UV Nepomucká 

• uliční vpust Nepomucká 

• horská vpust, V obílí, Do Zámostí 
 

V oblasti je zdokumentována odlehčovací komora. 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a. s. Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji 

kamenina, dále např. HOBAS, beton, litina, PVC. 

2.13.4 Bukovec 

Území katastrálního území Bukovec se nachází pouze potrubí jednotné kanalizace. Kanalizace má zde 

řídkou síť, většina plochy tohoto území je nezastavěná, extravilánového charakteru – plochy s travním 

porostem, holá půda, plochy se stromovým porostem.  

Katastrálním územím je ohraničeno ze severu a západu Berounkou. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním územ – na hranici s k. ú . Újezd: 

• Zábělská – otevřený příkop, horská vpust 

• 3x horská vpust Zábělská 
 

Na kanalizaci jsou zdokumentovány dvě odlehčovací komory a odlehčovací objekt kanalizace v ulici 

Nad Mlýnem. 
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Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a.s. Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji 

kamenina a HOBAS, dále beton, PVC atp. 

2.13.5 Černice 

Území katastrálního území Černice se nachází kromě jednotné také dešťová a splašková kanalizace, 

nicméně větší část kanalizace na území je jednotná. Severní část území je zastavěná, větší část je však 

extravilánového charakteru – holá půda nebo půda se stromy. Část západní hranice je tvořena řekou 

Úhlavou. 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

V oblasti jsou zdokumentovány 4 výustní objekty na dešťové kanalizaci a odlehčovací komora 

Majitelem kanalizace je převážně Vodárna Plzeň, a. s. (dále město Plzeň, nebo je neznámý majitel). 

Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji kamenina, dále např. HOBAS, beton, PVC atp. 

2.13.6 Červený Hrádek u Plzně 

Z celkové plochy katastrálního území 4.5 km2 je zástavba cca na ploše 0.5 km2. Nachází se zde zejména 
jednotná kanalizace, na východním okraji Červeného Hrádku je kanalizace splašková a oddílná.  

Většina katastrálního území kanalizační systém nemá. Převážná část území je extravilánového 

charakteru –holá půda, plochy se stromovým porostem.  

Katastrálním územím protéká a také v něm pramení Hrádecký potok. 

Na kanalizaci je zdokumentována odlehčovací komora a výustní objekt – dešťová kanalizace. 

 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území zaznamenány problémy ve 4 lokalitách: 

• Horské vpusti a otevřený příkop v ulici Červenohrádecká 

• Horská vpust, uliční vpust, otevřený příkop v ulici v Bukovci (tečou zde splašky do 

Hrádeckého potoka) 

• Horská vpust a napojení na stoku (do Hrádeckého potoka) v ulici Vesnická) 

• Žlaby, uliční vpusti v ulici Formanská, otevřený příkop, uliční vpusti v ulici k Fořtovně 
 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. (dále soukromý vlastník - I.R.S. Development 

s.r.o.) 

Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji kamenina, dále beton, PVC. 

2.13.7 Dolní Vlkýš 

Území katastrálního území Dolní Vlkýš se nachází pouze potrubí oddílné kanalizace – dešťová. Většina 

plochy tohoto území je nezastavěná, extravilánového charakteru –zejména holá půda, dále plochy se 

stromovým porostem.  

Katastrálním územím je ohraničeno ze severu a západu Berounkou. 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 75 z 405 
 

 

Z hlediska pozorovaných problémů není nic v katastrálním územ zdokumentováno 

Na konci dešťové kanalizace je výustní objekt do bezejmenného vodního toku protékajícího středem 

zástavby. 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a. s., materiál kamenina. 

2.13.8 Doubravka 

Na území katastrálního území Doubravka se nachází převážně jednotná kanalizace, pouze místy 

potrubí kanalizace oddílné (dešťové). Velká část území je zastavěná a protkaná sítí kanálů, menší 

severní část je extravilánového charakteru – holá půda a půda se stromy. 

Krátká část hranice katastrálního území je tvořena řekou Berounkou. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• horská vpust, ulice Hřbitovní (2x) 

• horská vpust, ulice Třešňová 
 

V oblasti jsou zdokumentovány výustní, odlehčovací objekty kanalizace, výustní objekty drenáže, 

odlehčovací objekty kanalizace – zejména na jednotné kanalizaci a odlehčovací komory. 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a. s. Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji 

kamenina, dále např. beton, železobeton, HOBAS, beton, PVC atd. 

2.13.9 Doudlevce 

Kanalizační síť je v tomto katastrálním území pouze na ploše cca 0.3 km2 (z celkové plochy 2.09 km2). 

Nachází se zde zejména jednotná kanalizace a je situována do severní části – nad řekou Radbuzou.   

Část území je extravilánového charakteru – holá půda. Východní hranice území je tvořena řekou 

Úhlavou. 

Na hranici katastrálního území v blízkosti mostu (Mostní ulice) jsou zdokumentovány 2 odlehčovací 

kanalizační objekty a kanalizační výustní objekt. Dále 2 odlehčovací komory 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. Materiály použité pro kanalizaci jsou nejčastěji 

kamenina a beton. 

2.13.10 Hradiště u Plzně 

Na území katastrálního území Hradiště u Plzně se nachází převážně jednotná kanalizace, výjimečně 

krátká potrubí oddílné kanalizace. Velká část území je zastavěná a protkaná sítí kanálů, pouze malá 

část na jihozápadě je extravilánového charakteru – půda se stromy a keři. 
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Nejsou zde zdokumentovány odlehčovací kanalizační objekty, kanalizační výustní objekt nebo 

odlehčovací komory 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. Materiály použité pro kanalizaci jsou nejčastěji 

kamenina a beton. 

2.13.11 Koterov 

Většina katastrálního území je extravilánového charakteru – holá půda a půda se stromy a keři. Pouze 

na malé ploše území (cca 0.2 km2 z celkové plochy 3.16 km2) se nachází potrubí jednotné a také oddílné 

kanalizace (dešťová, splašková kanalizace).  

Katastrálním územím protéká řeka Úslava. 

V katastrálním území jsou zdokumentovány dva odlehčovací kanalizační objekty a dvě odlehčovací 

komory 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• horská vpust ulice Ke Kolešovce 
 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. Materiály použité pro kanalizaci jsou nejčastěji 

kamenina a beton, dále ocel, litina atp. 

2.13.12 Křimice 

Kanalizační síť je koncentrována do severnější části katastrálního území. Je zde potrubí jednotné i 

oddílné kanalizace (splašková, dešťová). Menší část území je zastavěná a protkaná sítí kanálů, větší je 

extravilánového charakteru – zejména holá půda a místy půda se stromy. Katastrálním územím protéká 

řeka Mže, do které (případně do jejích přítoků – např. Vochovský potok) vede několik výústních nebo 

odlehčovacích objektů. 

V oblasti jsou zdokumentovány výustní, odlehčovací objekty kanalizace a výustní objekty drenáže, 

odlehčovací objekty kanalizace a odlehčovací komora. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• horská vpust, Křimice na Horničce, u trati ČD 
 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. a dále soukromí vlastníci (právnické osoby). 

Materiály použité pro kanalizaci jsou nejčastěji kamenina a beton, dále železobeton, PVC, HOBAS atp. 

2.13.13 Lhota u Dobřan 

Větší část katastrálního území je extravilánového charakteru – holá půda (blíže k zástavbě) a půda se 

stromy. Pouze na malé ploše území se nachází potrubí jednotné kanalizace.  
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Katastrálním územím protéká řeka Radbuza 

V území je zdokumentováno pět výústních objektů na kanalizaci a nejsou identifikovány větší problémy. 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a. s. Materiály použité pro kanalizaci jsou nejčastěji kamenina 

a beton, dále HOBAS. 

2.13.14 Litice u Plzně 

Zástavba, a tedy síť kanalizace je situována ve střední části území – pod vodní nádrží České údolí, řeka 

Radbuza. Kanalizace je hlavně jednotná, (zejména) na okrajích je i oddílná kanalizace. Větší část území 

je extravilánového charakteru – holá půda a půda se stromy. 

V území jsou zdokumentovány dva výustní a jeden odlehčovací objekt na kanalizaci. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• horská vpust, Klatovská, K Valše 
 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. a město Plzeň, někdy soukromí vlastníci 

(právnické osoby). Materiály použité pro kanalizaci jsou nejčastěji kamenina, beton, dále HOBAS atp. 

2.13.15 Lobzy 

Západní a severní část katastrálního území má intravilánový charakter s převážně jednotnou kanalizací, 

nicméně vyskytuje se zde i kanalizace dešťová. Východní a jižní část má spíše extravilánový charakter 

(holá půda a půda se stromy), bez kanalizační sítě. Západní a jihozápadní hranice je tvořena řekou 

Úslavou. 

V území jsou zdokumentovány dva výustní a jeden odlehčovací objekt na kanalizaci (do Úslavy), dále 

dvě odlehčovací komory. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• horská vpust, Na Hraně 
 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a. s. a město Plzeň. Materiály použité pro kanalizaci jsou 

nejčastěji kamenina, beton, dále PVC, HOBAS atp. 

2.13.16 Malesice 

Většina katastrálního území je extravilánového charakteru – holá půda, půda se stromy a půda se 

stromy a keři. Pouze na malé ploše území (cca 0.25 km2 z celkové plochy 6.66 km2) se nachází potrubí 

jednotné kanalizace. Oddílná zde není (dešťová ani splašková kanalizace).  

Část jižní části hranice je tvořena řekou Mží. 

V katastrálním území jsou zdokumentovány osm výpustných objektů na kanalizaci (ústí nejčastěji do 

Chotíkovského potoka, který je přítokem Mže). 
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Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

Majitelem kanalizace je zejména Vodárna Plzeň, a. s. Materiálem použitým pro kanalizaci je beton. 

2.13.17 Plzeň 

Toto katastrální území je velmi hustě zastavěno a má hustou síť kanalizace. Většina povrchu jsou 

budovy a nepropustné plochy – hustější zástavba je v jižní části. Většina kanalizační sítě je jednotná, 

jen místy je oddílná. 

V oblasti je zdokumentováno 24 výústních objektů, 30 odlehčovacích objektů kanalizace a výustí objektů 

drenáže. Dále 51 odlehčovacích komor. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území identifikována 3 místa v severní části: 

• vtokový objekt na Chmelnicích 

• zatrubněná vpust Alej Svobody 

• napojení do usazováku – ulice Na Hrádku 
 

Majitelem kanalizace je ve většině případů Vodárna Plzeň, a. s., případně město Plzeň. Dalšími jsou 

soukromí nebo veřejní vlastníci – fyzické, či právnické osoby (jako např. ZČU Plzeň, CZ STAVEBNÍ 

HOLDING a.s., MADRUZZO s.r.o., Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace, Projekční 

společnost obchodních center, v. o. s., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje atp.). Materiály použité 

pro kanalizaci jsou různé – nejvíce kamenina, beton, cihla, dále pak HOBAS, železobeton, litina, 

UPONOR atp. 

2.13.18 Plzeň 4 

Území je tvořeno z větší části nepropustnými plochami, budovami, v menší části travním porostem, 

holou půdou nebo půdou se stromy a keři. Kanalizační síť zde není hustá a je tvořená jednotnou a 

dešťovou kanalizací. Severní hranice území je tvořena řekou Berounkou. 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

V oblasti jsou zdokumentovány 2 výustní, 2 odlehčovací objekty kanalizace, výustní objekt drenáže a 

pět odlehčovacích komor.  

Majitelem kanalizace je převážně Vodárna Plzeň, a.s., a dále město Plzeň, nebo jiný soukromí či veřejní 

vlastníci (např. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeňská teplárenská, a. s.). Materiály použité 

pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji beton, kamenina, dále pak PVC, cihly. 

2.13.19 Radčice u Plzně 

Zástavba a kanalizace je situována do západní části katastrálního území, k řece Mži, která tvoří část 

hranice území. V oblasti převažuje oddílná kanalizace – dešťová a splašková, kanalizační potrubí 

jednotné kanalizace vede jižním cípem katastrálního území (starý Roudenský sběrač) 

V oblasti je zdokumentováno 8 výustní a 4 odlehčovací objekty kanalizace a 2 odlehčovací komory. 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 
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Majitelem kanalizace je převážně Vodárna Plzeň, a.s., dále soukromí vlastníci (např. HP-PELZER, s. r. 

o., AW Přeštice, s. r. o.). Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji beton, kamenina, 

polypropylen, HOBAS. 

2.13.20 Radobyčice 

Zástavba a kanalizace je situována do střední části k řece Úhlavě, která tvoří část severovýchodní a 

pak dále jihozápadní hranice katastrálního území. V oblasti převažuje jednotná kanalizace, oddílná je 

pouze na okraji Radobyčic (v jižní části je Úhlavský sběrač – dešťová kanalizace, majitelem je ŘSD 

ČR). Extravilán je tvořen většinou holou půdou, jižní cíp půda se stromy, a menší část půda se stromy 

a keři. 

V oblasti nejsou zdokumentovány žádné výustní, odlehčovací objekty kanalizace nebo odlehčovací 

komory. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území: 

• uliční vpust, otevřený příkop, ulice Do Štěnovic 

• horská vpust, otevřený příkop, horská vpust – ulice Do Štěnovic 

• horská vpust, K Černicím 

• horská vpust, ulice Litická 
 

Majitelem kanalizace je převážně Vodárna Plzeň, a.s., město Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejčastěji kamenina, UPOROL, UPOREN, HOBAS, dále 

beton, PVC. 

2.13.21 Skvrňany 

Katastrální území Skvrňan je z větší části tvořeno zástavbou (budovy, nepropustné plochy), v jižní a 

východní části má extravilánový charakter (půda se stromy, severní cíp – holá půda). Zástavba, a tedy 

síť kanalizace je situována v severní a východní části. Kanalizace je hlavně jednotná, místy je vedeno 

potrubí oddílné kanalizace (splašková výjimečně). 

V oblasti je zdokumentováno 7 výústních, 3 odlehčovací objekty kanalizace a výustní objekt drenáže. 

Dále 18 odlehčovacích komor. 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

Vlastníci jsou nejčastěji: Vodárna Plzeň, a. s., město Plzeň, dále Plzeňská energetika, a. s., CTP Plzeň, 

s. r. o., SPOJMONT Plzeň s.r.o. Materiály použité pro kanalizaci jsou různé, nicméně nejčastěji je to 

kamenina, beton, HOBAS, cihla, čedič, železobeton, PVC. 

2.13.22 Újezd 

Zástavba, a tedy i kanalizační síť, je koncentrovaná v západní části katastrálního území. Jedná se 

zejména o kanalizační síť jednotnou, nicméně na okrajích zástavby je též kanalizace oddílná. Povrch v 

extravilánu je tvořen holou půdou, případně místy půdou se stromy a keři. 
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V oblasti jsou zdokumentovány 2 výustní objekty, odlehčovací objekt kanalizace a výustní objekt 

drenáže. Dále 3 odlehčovací komory. 

Z hlediska pozorovaných problémů jsou v katastrálním území zaznamenány problémy ve 4 lokalitách: 

• napojení uliční vpusti v ulici Hrádecká 

• horské vpusti v ulici Zábělská 

• Hrádecká ulice – napojení do stoky vodárny 

• otevřený příkop v ulici Hrádecká 
 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a.s., dále IKO stavby s.r.o., Lavička, Novotná, Sad.  Materiály 

použité pro kanalizaci jsou různé – kamenina, beton, PVC, UPONOR 

2.13.23 Valcha 

Oddílná kanalizace je situována západně od vodní nádrže České údolí (řeka Radbuza), kolem Lučního 

potoka. V této části je pouze kanalizace oddílná. Jednotná kanalizace vede po východní straně nádrže 

– Litický sběrač, je zde také dešťová kanalizace. Ve východní části katastrálního území není kanalizace 

žádná. Extravilán je v západní části tvořen plochami se stromy, ve východní části holou půdou. V oblasti 

zástavby převažují budovy a nepropustné plochy. Střední část je tvořena vodní nádrží. 

V oblasti je zdokumentováno 7 výústních objektů, 7 odlehčovacích objektů kanalizace a výustní objekt 

drenáže. Dále 2 odlehčovací komory. 

Na katastrálním území nejdou identifikovány větší problémy. 

Majitelem kanalizace je Vodárna Plzeň, a. s., město Plzeň a další soukromé fyzické, či právnické osoby 

(např. Valcha Property Development a.s., atd.). Materiály použité pro kanalizaci jsou různé – nejvíce 

kamenina, beton, dále HOBAS, PVC atp. 
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3 Okrajové podmínky řešení 

Okrajové podmínky řešení představují soubor axiomů a pravidel, podle kterých je řešení provedeno. 

Okrajové podmínky stanovují hranice celého řešení nejen co do topologie území ale i řešených procesů 

a voleného zjednodušení. Základní okrajové podmínky řešení KOP vychází ze zadávací dokumentace, 

ve které zadavatel požaduje, aby: 

• byla respektována státní a evropská legislativa; 

• KOP byla řešena v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje; 

• KOP vycházela z principů předběžné opatrnosti, přijímání preventivních opatření, nápravy 

škod prvotně u zdroje (důraz na decentralizované odvodnění); 

• na rozvojových (nově zastavovaných) lokalitách byl v co největší míře zachován přirozený 

režim srážkového odtoku; 

• na zastavěných lokalitách byl přinejmenším zachován současný režim srážkového odtoku 

a bylo zabráněno jeho zvýšení nebo zrychlení a zároveň byly hledány možnosti zlepšení 

režimu srážkového odtoku na úroveň co nejvíce odpovídající přirozenému stavu; 

• byl kladen důraz na snižování množství srážkových vod odváděných kanalizací a podporu 

opatření umožňujících zadržování, vsakování a přímé využití srážkových vod; 

• byly rozlišovány srážkové vody dle stupně jejich znečištění za účelem stanovení způsobu 

nakládání s nimi; 

• byl kladen důraz na snižování znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážkových 

vod z kanalizace podporou odděleného nakládání se srážkovými a odpadními vodami. 

3.1 Územní plán a rozvoj zájmového území 

Kompozice města Plzně je z hlediska urbanistické struktury dána výsledkem působení přírodních 

podmínek, geografického umístění a historického vývoje. Za zmínku stojí poslední zmiňovaný proces 

zahrnující transformaci původní středověké dispozice do moderního města průmyslového typu. Unikátní 

ráz města je dán především radiálním koncentrickým rozložením ulic. Pozdějí však především výstavba 

velký průmyslových areálů ve velké míře začala ovlivňovat vývoj městské infrastruktury. 

3.1.1 Urbanistická koncepce města a územní plán 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016 nový Územní plán 

města Plzeň, který nabyl účinnosti 1. října 2016. V době vzniku tohoto dokumentu připravuje město 

Plzeň první aktualizaci tohoto dokumentu, Změnu č. 1 ÚP Plzeň. Náměty na tuto změnu mohly městské 

obvody, organizace i veřejnost podávat do konce září 2018. V současné době probíhá vyhodnocování 

těchto námětů ze strany pořizovatele, následně bude zpracován návrh změny, který bude projednán v 

souladu se stavebním zákonem. Předpoklad schválení a vydání Změny č. 1 ÚPP je polovina roku 2020. 

UP MP základním podkladem pro veškeré stavební dění a rozvoj na území města. V souladu s touto 

dokumentací se město rozvíjí jako harmonický celek v hranicích zastavěného i zastavitelného území v 

souladu s přírodními podmínkami a dosavadním stavebním vývojem. Funkční uspořádání města je 

tvořeno systémem základních ploch, které jsou definovány a popsány v textové části ÚPMP. Funkční 

využití jednotlivých ploch je závazné v rámci vymezených hranic podle grafické části územního plánu. 

V souladu s ÚPMP jsou již řešeny některé pro město velmi potřebné konkrétní stavební akce a 

připravuje se podrobnější řešení dalších významných rozvojových lokalit ÚPMP zároveň vymezuje 

plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
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3.1.2 Rozvojové lokality 

Rozvojové plochy občanské vybavenosti – Mezi současné největší a nejvýznamnější plochy občanské 

vybavenosti patří lokalita Světovaru a dále bývalého depa MHD.   

Název Obec Rozloha plochy [ha] 

Plzeň - Vinice - 
Sylván 

Plzeň 37,8 

Plzeň - Lobzy - Na 
Švábinách 

Plzeň 122,1 

Plzeň - Litice, Litická 
přehrada 

Plzeň 49,6 

Plzeň - Černice - Na 
drahách 

Plzeň 8,2 

Plzeň - Hůrka Plzeň 15,2 

Plzeň - Radčice, 
Hromovské, Na 
velkých kusech 

Plzeň 24,1 

Plzeň Bílá Hora - 
Nad Velkým 
rybníkem 

Plzeň 51,8 

Plzeň - Litice - Na 
výsluní 

Plzeň 21,3 

Plzeň - Lhota - Na 
Dolíkách 

Plzeň 42,1 

Plzeň - Valcha Plzeň 40,1 

Plzeň - zóna Litice - 
Radobyčice 

Plzeň, Útušice 129,7 

 
Tabulka 11 . Rozvojových ploch města Plzně. 

3.1.3 Vazba KOP a nového územního plánu města 

Zpracovatelé KOP mají dle smlouvy o dílo provést posouzení současného stavu odvodnění a stanovit 

koncepci odvodnění pro dlouhodobý výhled, který je možné definovat cca horizontem roku 2040. Nyní 

je jako výhledový stav uvažován rozvoj území dle platného ÚPMP. S ohledem na definice území ve 

stávajícím ÚPMP bude nutno provést aktualizaci výstupů z KOP v reakci na nový stav území a tím 

zajistit soulad nového ÚPMP a KOP. Jedná se zejména o vyčlenění koridorů přirozených svodnic, které 

procházejí jednotlivými rozvojovými plochami. 
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3.2 Právní prostředí – evropská a národní legislativa 

Řešení KOP vychází z právního prostředí v oblasti srážkových vod, které je dáno zejména zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a prováděcími 

předpisy k tomuto zákonu, zejména vyhláškami č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území a č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění. Níže uvedená 

charakteristika právního prostředí reflektuje stav legislativy České republiky k dubnu 2019. 

3.2.1 Rámcové, metodické a motivační nástroje 

Rámcové nástroje hospodaření se srážkovou vodou mají za cíl vytvoření právního prostředí pro aplikaci 

systémů hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Patří mezi ně zejména legislativní opatření a technické 

normy a metodiky, dávající mantinely aplikaci HDV. Z legislativního pohledu je to zejména povinnost 

vsakovat dešťovou vodu v místě vzniku v nově zastavovaných či sanovaných oblastech (s uvážením 

hydrogeologických podmínek) a legislativa v oblasti ochrany povrchových a podzemních vod a půdy při 

odvádění dešťových vod s jasně a závazně formulovanými kritérii. 

Mezi motivační nástroje lze zařadit ekonomická opatření, dotační nástroje a vzdělávací a osvětové 

programy. Významnou finanční motivací pro ekologické zacházení s dešťovou vodou je rozdělení 

poplatků za odvádění splaškových a dešťových vod, zohledňující kromě spotřeby pitné vody také 

velikost zastavěné a zpevněné plochy pozemku napojené na kanalizaci. Zpoplatnění odvádění DV 

podporuje (na rozdíl od legislativy v oblasti plánování) především změny ve stávající zástavbě, tj. 

odpojení nepropustných ploch či jejich změny na propustné. Poplatky jsou přímo ovlivnitelné občanem 

a zároveň volba technického způsobu je ponechána na jeho rozhodnutí. Zavedení odděleného 

zpoplatnění dešťových vod má i sociální aspekty, a to zvýšení nákladů pro průmyslové areály s malou 

spotřebou vody, ale velkými nepropustnými plochami, a naopak zvýhodnění domácností s vyšší 

spotřebou vody a malou zpevněnou plochou (vícepatrové obytné domy, tj. často rodiny s nižším 

příjmem). 

Z pohledu vlastníků a stavebníků rodinných a bytových domů je důležitým motivačním nástrojem 

aktuální dotační program „Dešťovka“, který umožňuje získat státní podporu na akumulaci a znovu 

využívání srážkových vod.  

Pro realizaci HDV je zapotřebí i dostatečná informovanost a vzdělanost obyvatel v oblasti odvodnění a 

jeho principů a podmínek, ať již na úrovni orgánů státní správy, zejména stavebních a vodoprávních 

úřadů, škol i široké veřejnosti občanů jednotlivých měst a obcí. Přijetí nových postupů, k nimž HDV patří, 

často závisí především na informovanosti. 

3.2.2 Evropská legislativa 

Řešení KOP vychází z požadavků evropských a národních právních předpisů. Klíčovou je v tomto 

ohledu zejména směrnice Evropské rady a parlamentu 2000/60/EC o vodní politice evropského 

společenství z 23. října 2000, která jednoznačně definuje východiska pro nakládání se srážkovými 

vodami, a to ve smyslu podpory zachování přirozeného režimu odtoku těchto vod z území (extravilánu 

i intravilánu). Z tohoto dokumentu vychází a jeho požadavky naplňuje legislativa česká. 
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V odstavci 11 úvodního textu Směrnice 2000/60/ES je uvedeno: 

Politika Společenství pro životní prostředí má přispět k prosazování cílů zachování, ochrany a 

zvýšení kvality životního prostředí, při uváženém a rozumném využívání přírodních zdrojů a má být 

založena na principu předběžné opatrnosti, na principech přijímání preventivních opatření, nápravy 

škod na životním prostředí prvotně u zdroje a na principu, že znečišťovatel platí. 

 

V souladu s rámcovou směrnicí se přírodě blízká koncepce hospodaření s dešťovými vodami v 

urbanizovaném území se v zahraničí prosazuje stále více (např. Velká Británie, Německo, Švýcarsko, 

Nizozemí).  

V anglicky mluvících zemích je známá pod pojmy BMP‘s (Best Management Practices) nebo LID (Low-

Impact Development), případně SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) či WSUD (Water 

Sensitive Urban Design). V německy mluvících zemích se označuje jako „naturnahe 

Regenwasserbewirtschaftung“. 

Další důležitou částí evropské legislativy je Směrnice 2007/60/EC (Povodňová směrnice), která 

stanovuje zejména požadavky na vyhodnocení povodňových rizik a sestavení povodňových plánů. Na 

základě této směrnice se Plány pro zvládání povodňových rizik sestavují v souladu s Plány povodí. Z 

tohoto pohledu Povodňová směrnice také neřeší povodně způsobené nedostatečnou kapacitou 

kanalizační sítě, která spadá do oblasti udržitelného nakládání s vodou. 

3.2.3 Národní legislativa 

Pro zajištění kontinuity vývoje a strategických cílů v jednotlivých oblastech působnosti státu zpracovává 

Česká republika prostřednictvím ministerstev strategické plány rozvoje. Oblast nakládání se srážkovými 

vodami je akcentována zejména Národními plány povodí České republiky (v působnosti Ministerstva 

zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR) a navazujícími Dílčími plány 

povodí, dále pak Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (v působnosti Ministerstva 

zemědělství ČR) a navazujícími krajskými plány a Politikou územního rozvoje České republiky (v 

působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR). 

Národní plány povodí ČR 

Národní plán povodí České republiky, jako nosný strategický dokument v oblasti vod, je zpracován podle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s prováděcí vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 

rizik. Je součástí procesu plánování v oblasti vod, jako soustavné koncepční činnosti garantované 

státem, který byl zaveden do českého právního řádu podle požadavků transposice „acquis 

communautaire” Evropských společenství, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Plány pro 

zvládání povodňových rizik jsou sestavovány Cíle a způsoby ochrany před povodněmi jsou založeny na 

přijatelném povodňovém riziku. Jsou doplněny o ochranu před dalšími škodlivými účinky vod, tedy o 

ochranu před suchem a nadměrnou vodní erozí, která bude zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny a 

současně snižovat možný negativní dopad změn klimatu v dlouhodobém výhledu. 
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Plán hlavních povodí (PHP ČR) konstatuje (mezi jinými) tyto slabé stránky současného stavu v oblasti 

vod: 

PHP ČR, část A.3 SWOT analýza 

• nedostatečnou úroveň řešení odtoku srážkových vod z intravilánu obcí, 

• nedostatečnou aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) z hlediska ochrany vod. 

 

Za příležitost pro udržitelný rozvoj v oblasti vod (mezi jinými) považuje: 

 

PHP ČR, část A.3 SWOT analýza 

• vyšší míru uplatnění environmentálně šetrných technologií, 

• zohlednění přírodě blízkých způsobů retence vod, 

• předcházení environmentálním a technologickým rizikům. 

 

V závazné části plánu je pak v kapitole Cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými 

účinky vod (mezi jinými) uvedeno: 

 

PHP ČR, část 2.2, bod d) 

Uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání s dešťovými 

vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání. 

 

Ve směrné části Plánu jsou definovány Programy opatření, které vedou k dosažení rámcových cílů. Z 

hlediska srážkových vod v intravilánu jsou relevantní následující body: 

 

PHP ČR, část D.1.2 

• snižovat množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro 

jejich přímé vsakování do půdního prostředí. 

PHP ČR, část D.1.3 

• snížit znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážkových vod z městských a 

průmyslových kanalizací zavedením povinnosti oddělené likvidace srážkových a 

odpadních vod, 

PHP ČR, část D.2.2.4 

• do konce roku 2008 zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných 

územích. 

PHP ČR, část D.2.2.5 

• posílit výzkum vlivu přírodě blízkých opatření na zvyšování retenční kapacity krajiny 

včetně kvantifikace jejich vlivu na vodní režim. 

 

Bohužel v aktualizaci Plánů byly vytvořeny Národní plány povodí (rozdělené na Národní plán povodí 

Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry), ve kterých už nakládání se srážkovými 

vodami přímo řešeno není. 
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky je strategickým plánovacím dokumentem státní 

politiky v oboru vodovodů a kanalizací překračující opatření resortních politik ústředních vodoprávních 

úřadů při sdílení jejich kompetencí. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky je (na rozdíl od jiných celostátních koncepčních 

dokumentů) tvořen systémem „zdola“, tj. na základě zpracovaných krajských plánů rozvoje vodovodů a 

kanalizací. 

 

Do PRVKÚ ČR jsou zahrnuty kanalizační systémy odvádějící odpadní vody z větších územních celků 

sdružujících tři a více měst či obcí a zároveň s počtem trvale bydlících obyvatel větším než 2 000 osob. 

 

Jednotlivé krajské plány explicitně nezmiňují problematiku srážkových vod a nedávají tedy žádné 

vodítko či základ pro nakládání s nimi. 

 

Pozn.: Tato situace je logická, protože do působnosti zákona o vodovodech a kanalizacích v platném 

znění (který definuje Plány rozvoje vodovodů a kanalizací) nespadají oddílné srážkové kanalizace, tudíž 

nemohou být zahrnuty ani do plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. 

Politika územního rozvoje ČR 
Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a 

rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování s ohledem 

na udržitelný rozvoj území. V současnosti je platná Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace 

č. 1 na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013. 

V kapitole 2 Politiky územního rozvoje ČR, nazvané Republikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území, je uvedeno: 

 

PÚR ČR, kapitola 2.2, odst. (25) 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 

případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 

opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 

strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 

 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
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Vodní zákon a související právní předpisy 
Z hlediska hospodaření se srážkovými vodami je zásadní zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 

zákon) ve kterém je obsažena definice srážkových vod a částečně jsou stanoveny i podmínky obecného 

nakládání se srážkovými vodami: 

254/2001 Sb., §5, odst. (3) 
Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, 
popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit 
vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických 
srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad 
nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení 
stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační 
souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. 

 

 

Podle téhož zákona (§ 2 odst. 5) změnou dokončené stavby je: 

• nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

• přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena 

s dosavadní stavbou, 

• stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (za 

stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby). 

Vodní zákon – zákon č. 254/2001 požaduje aplikaci HDV u novostaveb, ale i stávající zástavby při 

provádění jejich změn a změn jejich využívání. Úskalím je, že posouzení, zda je nutné v rámci přestavby 

nutno přestavět odvodnění stavby je dle MMR v kompetenci místního stavebního úřadu, v případě 

pochybností příslušného krajského úřadu. Tím se vytváří prostor pro interpretaci a nejednoznačné 

prosazování pravidel, jež by měla být jednotná v rámci celé ČR. Dle praxe nedochází k přebudování 

odvodnění, pokud nedochází k navýšení výměry nepropustných ploch. Řešení spočívá ve vytvoření 

jednoho rozhodovacího orgánu, který bude HDV posuzovat jednotně. 

 

Ze zákona je dané, že objekty HDV musí být umístěny na pozemku majitele odvodňované nemovitosti, 

nicméně vlastnický princip je často opomíjen, a může způsobit problémy při provozování objektů HDV 

(osobní zodpovědnost za množství, kvalitu odváděné srážkové vody ze stavby). Dále by se přednostně 

měla srážková voda vsakovat, což lze vyhodnotit pouze podrobným geologickým průzkumem. I přes 

tento fakt jsou povolovány stavby, u nichž nebyla vyhodnocena vhodnost a bezpečnost prostředí pro 

zasakování. Zároveň posudek podloží, založený na archivních sondách z Geofondu sloužící v minulosti 

zejména pro posouzení stability podloží, nelze pro účely povolování staveb HDV považovat za 

dostatečný. Řešením je vyřešit vlastnické poměry objektu HDV pro určení zodpovědnosti s 

ohledem na údržbu objektů již v návrhové části zpracování ÚAP. 
 

Vodní zákon tedy jednoznačně požaduje buď vsakování anebo alespoň zadržení srážkových vod před 

jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. Toto se týká nejenom nových staveb, ale též změn 

staveb a změny jejich užívání, to vše v souladu se stavebním zákonem. Dále vodní zákon posouvá 

vsakování, zadržování a odvádění srážkových vod v § 102 na úroveň opatření ve veřejném zájmu, na 

které může stát poskytnout finanční prostředky. 
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Stavební zákon a související právní předpisy 
Přímo ve stavební zákoně nakládání se srážkovými vodami řešeno není. Relevantní je zejména 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, kterou byly 

stanoveny nové požadavky na řešení srážkových vod: 

501/2006 Sb., §20, odst. (5), písm. c) 
Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 
… 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných 

ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 

závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění do jednotné kanalizace. 

 

V tomto případě je třeba kvalifikovaně posoudit: hydrogeologickým průzkumem, že 40 respektive 30 % 

plochy pozemku je schopno vsakovat dešťovou vodu. Teprve poté je možné přistoupit k zadržování a 

regulovanému vypouštění do povrchového toku či jednotné kanalizace.  
Protože je tento předpis složitý na dokladování, je možné využít zjednodušení procedury – zapracovat 

zásady HDV do územního plánu, které schválí zastupitelstvo.Toto platí pro všechny stavební pozemky, 

pouze u pozemků staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci je stanoveno, že: 

501/2006 Sb., §21, odst. (3) 
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20, odst. (5) písm. c)], 
jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře 
pozemku činí v případě 

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 

b) břadového rodinného domu a bytového domu 0,3. 

 

To částečně snižuje praktický dopad novelizovaného §20, odst. (5). Současně je v § 25 odst. 6 uvedeno, 

že garáž a další stavby spojené s užíváním rodinného domu smí být umístěny na hranici pozemku, 

pouze pokud je mimo jiné zamezeno stékání dešťových vod na sousední pozemek. 
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HDV vyžaduje též Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 

268/2009 Sb., § 6, odst. (4)  

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

/1/ Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále 

jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody 

zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich 

nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 

vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich 

odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí 

se jednotnou kanalizací. 

 

Vodní zákon však nepožaduje aplikaci stavebního zákona a souvisejících právních předpisů pouze pro 

novostavby, ale též při provádění změn staveb a změn jejich užívání. Změna dokončené stavby je v 

zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) definována 

následovně: 

183/2006 Sb., §2, odst. (5) 
Změnou dokončené stavby je: 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 

 

Způsob užívání stavby je pak jeden z povinných údajů vedených katastrem nemovitostí dle Vyhlášky 

26/2007 Sb. (tzv. katastrální vyhláška). 
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Zákon o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy 

Dalším relevantním zákonem je zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, který definuje, že:  

274/2001 Sb., § 4, odst. 2 

…při zpracování návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vychází zpracovatel z územního plánu 

velkého územního celku…a z příslušného plánu oblasti povodí…, pokud jsou pro dané území 

zpracovány. 

274/2001 Sb., § 12, odst. 1 

Kanalizace musí být navrženy tak, aby negativně neovlivnily životní prostředí,… Současně musí být 

zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování recipientů způsobované dešťovými přívaly. 

 

To znamená, že návrh plánu rozvoje kanalizací musí vycházet ze zásad plánů povodí, které stanoví 

konkrétní cíle pro danou oblast povodí na základě rámcových cílů a rámcových programů opatření výše 

uvedeného Plánu hlavních povodí České republiky. Nicméně je důležité připomenout, že se tento zákon 

nevztahuje: 

274/2001 Sb., § 1, odst. 3 

…na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. 

 

Další informace o srážkových vodách obsažené v tomto zákoně jsou orientovány na zpoplatnění jejich 

odvádění. Tato problematika není důležitá vzhledem k nové zástavbě, ale zejména k zástavbě stávající, 

neboť vytváří ekonomickou motivaci k přestavbě konvenčního odvodnění pozemku (přímé napojení na 

stokovou síť) na systém hospodařící s dešťovou vodou (resp. systém decentrální). 

Zákon o vodovodech a kanalizacích tedy sice rozlišuje odpadní a srážkovou vodu, nicméně dále 

popsaný institut placení za odvádění odpadních vod se týká pouze vypouštění srážkových vod do 

jednotné sítě. 
 

274/2001 Sb., § 8, odst. 14 

Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné), pokud ze smlouvy 

uzavřené podle odstavce 2 tohoto paragrafy nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace 

(§ 20). 

 

Stočné je počítáno na základě: 
 

274/2001 Sb., § 20, odst. 2 a 3 

…množství vypouštěných odpadních vod a srážkových vod… 

 

V případě dvousložkové formy se do stočného započítává ještě pevná složka (např. dle profilu přípojky, 

§ 20, odst. 3). Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace měřeno: 
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274/2001 Sb., § 19, odst. 6 

…vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet množství 

srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění 

odpadních vod. 

 

Od povinnosti platit za odvádění srážkových vod do kanalizace jsou osvobozeny: 

 

274/2001 Sb., § 19, odst. 6 

…vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet množství 

srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění 

odpadních vod. 

 

Tím nedochází k motivaci aplikace HDV opatření na velké většině pozemků. Způsob výpočtu platby 

pro pozemky nespadající do výjimky je definován vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 

vodovodech a kanalizacích. 

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že se Zákon o vodovodech a kanalizacích nevztahuje na oddílné dešťové 

kanalizace, je výběr poplatku za odvádění srážkové vody na tomto typu kanalizace umožněn, viz 

Stanovisko MZe ČR č. 56 k Zákonu o vodovodech a kanalizacích z 13. 4. 2010. 
 

Syntéza současného právního rámce ČR 

V České republice se HDV do praxe začalo významně zavádět až po novelizaci zákona:  

/1/ Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v roce 2010 a 

/2/ Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v roce 2009 ve znění 

pozdějších předpisů. 

Pro novou koncepci odvodnění došlo v posledních letech k tvorbě legislativy a metodických nástrojů 

(Obr. 52), která pomáhají státní správě prosazovat novou koncepci odvodnění. Jedná se zejména o: 

• ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod (únor 2012) 

• TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (duben 2013) 

• ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• TP 83 Odvodnění podzemních komunikací 

• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Hlavní parametry jsou definovány v TNV 75 9011, která obsahuje pravidla pro koncepce i jednotlivé 

objekty HDV, pro všechna prostředí, ve kterých mají systémy HDV fungovat. Obsahuje klíčové návrhové 

parametry pro dimenzování systémů i objektů HDV. Pro výpočet přípustného odtoku srážkových vod se 

doporučuje hodnota specifického odtoku 3 l/s/ha a zároveň hodnota regulovaného odtoku z jednoho 

zařízení HDV nemá být nižší než 0,5 l.s-1. Pro KOP je závazná hodnota specifického odtoku daná 

hodnotou 4 l/s/ha neboť má souvislost s hodnotou již dříve schválenou v generelu kanalizace. 
 

Ze současného právního rámce vyplývá nutnost prosazování udržitelného nakládání se srážkovými 

vodami, preferovat vsakování, kde je to možné, odvádění oddílnou kanalizací přímo do vodních toků a 
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pouze v případě, kde takové přístupy není možné aplikovat, odvádění jednotnou kanalizací s uplatněním 

přístupu znečišťovatel platí. Toto se netýká stávající zástavby (s výjimkou změn stavby a změn využití 

stavby), kde tento způsob může být podpořen zavedením ekonomické motivace, tj. zpoplatněním 

odváděných srážkových vod. Konkrétní varianty nakládání se srážkovými vodami jsou popsány v 

odvětvové technické normě vodního hospodářství č. TNV 75 9011 z března 2013. 

Schéma, v němž jsou vyhodnoceny a převedeny právní předpisy ČR do technického závěru, který má 

podobu zadávacích podmínek pro návrh odvodnění staveb. 

 

 

Obrázek 51 Metodický nástroj právního prostředí HDV (Vítek, 2015). 
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3.2.4 Legislativní rámec hospodaření s dešťovou vodou v ČR  

Legislativní nástroje jsou potřebné k vytvoření právního prostředí pro aplikaci HDV. Mohou mít evropský 

(Směrnice 2000/60/ES) či národní právní rámec. V České republice existuje několik odborných 

dokumentů, které v různé míře zmiňují potřebu hospodařit s dešťovou vodou (HDV). Tyto dokumenty 

jsou závazné při tvorbě koncepcí, studií nebo územním plánování, avšak v praxi se nesetkáváme vždy 

s jejich dodržováním a naplňováním jejich obsahu. Přesto se jedná o velmi podstatné a z hlediska 

dalšího rozvoje urbanizovaných území neopomenutelné dokumenty:  

• Národně akční plán Strategie adaptace na změně klimatu ČR 2017, 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2015, 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020, 

• Státní politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), 

• Strategie udržitelného rozvoje České republiky (SUR ČR), 

• Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, 

• Plán hlavních povodí České republiky (PHP ČR), 

• Plány pro zvládání povodňových rizik pro území České republiky, 

• Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

Základní pravidla pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) jsou stanovena zákonem a metodickými 

normami. 
 

Směrná část PHP ČR doplňuje tyto údaje: 

PHP ČR, část A.1.1 Účel a charakter Plánu hlavních povodí České Republiky 

Cíle pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, jako předpokladu dalšího sociálního a 

ekonomického rozvoje na úrovni lokální, regionální i státní, jsou harmonizovány s ohledem na 

zajištění udržitelnosti užívání vodních zdrojů. PHP ČR v této části stanoví možnosti rozvoje vodních 

zdrojů, limity využití vody a priority pro zajištění spolehlivých, efektivních a kvalitních 

vodohospodářských služeb. Hlavním principem bude udržitelné hospodaření s povrchovými a 

podzemními vodami. Pro návrhy opatření je nutné uplatnit tyto zásady: 

• Prioritně řešit příčiny problémů a pouze tam, kde to není z hlediska sociálního nebo 

ekonomického možné, zaměřit opatření jen na odstraňování důsledků 

• Opatření navrhovat tak, aby nedocházelo ke zhoršování stavu v jiné části území, 

nebo aby nedocházelo k znehodnocování opatření vlivem neřešení jiného problému 

nebo území 

D.3.2 Zásadní opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu 

Ke zvýšení míry zabezpečenosti vodohospodářských služeb za mimořádných nebo krizových 

situací zajistit následující opatření: 

• V souvislosti s riziky povodní sledovat strategii bezpečného odvádění odpadních a 

dešťových vod za povodní a realizovat k tomu potřebná technická opatření 

v kanalizačních systémech  

 

Celistvý pohled na vodu je obsažen v rámci směrnice 2000/60/ES EU: „Voda není komerčním 

produktem jako ostatní výrobky, ale dědictvím, a nakládání s ním musí být chráněno a střeženo. 
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3.2.4.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
SUR ČR tvoří rámec pro zpracování sektorových politik a akčních programů sloužící pro strategické 

rozhodování.  

 

 

3.2.4.2 Politika územního rozvoje České republiky 
Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR ČR závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

Podle PÚR ČR spadá mezi priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje mimo jiné i 

přirozená retence srážkových vod: 

 

 
 

3.2.4.3 Plán hlavních povodí České republiky 
Závazná část PHP ČR zmiňuje HDV v následujících souvislostech: 
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3.3 Socio-ekonomické poměry 

Pro sociálně ekonomické podmínky řešení je stěžejní tempo růstu populace města Plzeň a ekonomická 

situace města a jeho obyvatel. Tyto informace jsou pro potřeby studie čerpány z veřejně dostupných 

zdrojů. 

3.3.1 Vývoj obyvatelstva 

Retrospektiva vývoje obyvatelstva je významnou součástí studia a hodnocení obyvatelstva jako 

významného prvku komplexního rozvoje území. Populační řadu lze sledovat již od prvního novodobého 

sčítání v roce 1869, pro účely demografické analýzy a sledování trendů současného vývoje jsou využity 

výsledky z posledních čtyř sčítání od roku 1970. 

V době sčítání lidu v roce 1869 žilo na území Plzně více než 30 tis. obyvatel a v souvislosti s rozvojem 

průmyslu, technické infrastruktury a železniční dopravy docházelo k rychlému zvyšování počtu obyvatel 

až na 133 tis. v roce 1930. Růst počtu obyvatel byl dočasně přerušen v období druhé světové války a 

bezprostředně následujících letech. Další období rychlého růstu velikosti města je spojeno s hromadnou 

bytovou výstavbou formou převážně panelových sídlišť. Dosud nejvyššího počtu obyvatel (175,2 tis.) 

dosáhla Plzeň v roce 1985. Následovaly roky stagnace a kolísání počtu obyvatel a od roku 1991 do 

roku 2004 počet obyvatel trvale klesal až na 162,6 tis. osob. V letech 2005 až 2009 počet obyvatel 

vzrostl na 169,9 tis., následně poklesl na 167,3 tis. V roce 2011 a v letech 2012 až 2014 byl zaznamenán 

zrychlující se růst počtu obyvatel města (na169,0 tis.). 

Tempo růstu populace města Plzeň ve sledovaném období převýšilo nárůst populace okresu Plzeň i 

České republiky jako celku. Podle definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů (2011) zde žilo 167 

302 obyvatel, v roce 2001 pak 164 336 obyvatel (index růstu 2018/2001 = 1,05; index růstu 2018/2011 

= 1,03). V současnosti zde žije 172 441 obyvatel (k 1. 1. 2018). 

Za kritické období vývoje obyvatelstva města je možno označit roky 1991 až 2004. V této době došlo k 

poklesu porodnosti na velmi nízkou úroveň v důsledku změny populačního klimatu a odkládání narození 

dítěte do vyššího věku matky. Současně poklesla intenzita výstavby bytů, zvláště bytů v bytových 

domech, a zesílil proces suburbanizace – stěhování obyvatel do obcí a měst v okolí Plzně. 

Příznivější vývoj počtu obyvatel Plzně nastává po roce 2004. Po výstavbě obytného souboru Sylván 

došlo ke zvýšení zájmu soukromých investorů o výstavbu bytových domů. Zvýšil se počet narozených 

dětí v důsledku početnějších ročníků žen – potenciálních matek a ustálení rození dětí matkám ve vyšším 

věku a pozitivní vliv měl vstup ČR do Evropské unie. Po roce 2009 bylo zaznamenáno i zmírnění 

intenzity suburbanizace. Od roku 2012 se významně zvyšují migrační přírůstky města. 

Ke sloučení Plzně s obcemi Malesice a Lhota a vzniku nových městských obvodů došlo k 1. 1. 2003. V 

době sloučení měly Malesice 462 obyvatel (0,28 % obyvatel Plzně) a Lhota 450 obyvatel (0,27 % 

obyvatel Plzně). Podle SLDB 2011 měl městský obvod Plzeň 9- Malesice 769 obyvatel (0,45 % obyvatel 

Plzně) a Plzeň 10-Lhota 1023 obyvatel (0,60 % obyvatel Plzně). Městský obvod Plzeň 9- Malesice má 

plochu 903,4 ha (6,56 % plochy Plzně) a Plzeň 10-Lhota 388,9 ha (2,81 % plochy Plzně). 

Počet obyvatel velkých městských obvodů Plzeň 1, Plzeň 2 - Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 4 stagnuje s 

tendencí k mírnému poklesu. Počet obyvatel všech ostatních menších obvodů se zvyšuje, velmi rychlý 

nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán u obvodů Plzeň 10 - Lhota, Plzeň 8 - Černice a Plzeň 9 - 

Malesice. Podle střední (nejpravděpodobnější) varianty prognózy obyvatelstva lze očekávat stagnaci a 

později pokles celkového počtu obyvatel Plzně. Za předpokladu příznivějšího vývoje (podle vysoké 
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varianty prognózy) by mohlo docházet k mírnému nárůstu počtu obyvatel v celém výhledovém období 

do roku 2030. 

3.3.2 Ekonomická struktura obyvatelstva 

Ekonomická aktivita patří mezi významné charakteristiky populace města. Lze ji sledovat dle odvětví, 

dle zaměstnaneckého poměru, dle věkové struktury obyvatel atd. Významným prostorovým procesem 

je též pohyb obyvatelstva za prací uvnitř města a v regionu. 

V Plzni bylo dle výsledků studií k roku 2017 celkem 169 033 obyvatel a z toho 49,7 % ekonomicky 

aktivních obyvatel, což představuje vyšší ekonomickou aktivitu obyvatelstva v krajském i republikovém 

měřítku. 

Obyvatelstvo je v jednotlivých částech města rozděleno následovně: 

• Plzeň 3:   52 025  

• Plzeň 1:   50 237 

• Plzeň 2 - Slovany: 35 431 

• Plzeň 4:   24 664 
 

Pohyb obyvatelstva za prací mimo město je velmi nízký (vyjíždí přibližně 6,1 tisíc obyvatel), neboť Plzeň 

je významným meziregionálním střediskem s rozsáhlou regionální působností. Naopak funkci 

centrálního města regionu dokládá fakt, že za prací do Plzně dojíždí asi 23,1 tisíc obyvatel. Pohyb 

obyvatel za prací prošel mezi posledním sčítáním změnami, které se projeví při sledovaní nižších 

územních částí města. Prostorová mobilita odráží věkovou, profesní, vzdělanostní i sociální skladbu 

obyvatel daného území a je jí potřeba věnovat patřičný zájem při plánování rozvoje území. 

Za zmínku pak také jistě stojí fakt, že se neustále zvětšuje rozdíl mezi neustále se zvyšujícím se počtem 

pracovních míst a počtem obyvatel ve věku 15-64 let se spíše klesajícím trendem. 

3.4 Institucionální a vlastnická struktura 

Velice blízkým hlediskem ve vyhodnocování podmínek prostředí pro aplikaci DSO s předchozím 

kritériem je vlastnický nebo provozní vztah k odvodňované nemovitosti.  

Na území Statutárního města Plzně jsou nemovitosti s různým podílem vlastnictví města. Míra tohoto 

podílu bude přímo úměrná míře vlivu na zavádění DSO u jednotlivých nemovitostí. V KOP bude tato 

míra vlivu zohledněna při volbě etapizace možného zavádění DSO u stávající zástavby – 

pravděpodobnost přebudování konvenčního systému odvodnění na decentralizované. 

Potřebné podklady k vlastnické struktuře pozemků na území města obdrželi zpracovatelé KOP v 

elektronické formě ve formátu *.shp. Současně jsou tato data dostupná i v IS MP. Základní rozdělení 

vlastníků nemovitostí je dle potřeby KOP následující: 

• stát, kraj a jeho administrativa,  

• město a jím zřízené instituce,  

• komerční subjekty,  

• občané. 
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3.4.1 Stav domovního a bytového fondu ve městě 

K roku 2011 se v Plzni nacházel celkový počet 79 964 bytů, z čehož bylo 73 158 obydlených. V detailním 

složení pak většinu zaujímá bydlení v bytových domech s 58 980 byty, dále pak rodinné domy s 13 260 

byty a v ostatních druzích je to přibližně 918 bytů. 

Počet trvale obydlených bytů se liší podle jednotlivých městských obvodech. Nejvíce trvale obydlených 

rodinných domů se nachází v městských částech Plzeň 2 (4 242 bytů) a Plzeň 4 (2 744 bytů) a naopak 

nejvíce bytů v bytových domech je v částech Plzeň 3 (19 894 bytů) a Plzeň 1 (18 749 bytů). 

3.5 Technické řešení KOP 

Další okrajové podmínky řešení KOP jsou obsaženy v následujících bodech: 

Řešení na úrovni referenčního modelu stokové sítě 

Stoková síť jednotné kanalizační sítě příslušné k čistírně odpadních vod je řešena 
pomocí tzv. referenčního modelu stokové sítě, který vychází z poslední aktualizace 
modelu zpracovaného pro generel kanalizace (2013) obsahujícího stokovou síť v 
měřítku 1:1 (všechny stoky a šachty). 

Řešení na úrovni schematizovaných korytových modelů recipientu 

Simulace kvantity vody v recipientu je provedena na schematizovaných modelech části 
recipientů. Protože se jedná o velmi detailní model povrchového odtoku, je provedena 
ukázka detailního zpracování na Hrádeckém potoce. Matematické modely jsou 
vytvořeny jako „korytové“, což znamená, že morfologie toku je reprezentována pouze 
příčným profilem koryta a objekty toku. To je rozdílné oproti stávajícímu povodňovému 
modelu říční sítě města Plzně, který se postaven jako povodňový. 

Řešení jednotné kanalizace na úrovni integrovaného srážko-odtokového modelu 

Řešení jednotné kanalizace je provedeno v rámci definované schematizace pomocí 
srážko-odtokových modelů, které respektují daná povodí. V rámci generelu kanalizace 
je však provedeno s určitou schematizací, která není vhodná pro řešení objektů HDV. 

Řešení pomocí návrhových srážek a desetileté historické řady srážek 

Řešení srážko-odtokových vztahů v povodí je provedeno s pomocí návrhových srážek 
s dobou opakování 2 a 10 let. Tyto zatěžovací stavy byly z důvodu návaznosti převzaty 
z generelu kanalizace. Návrhové srážky jsou v simulacích doplněny 12ti letou 
srážkovou řadou z let 1990 – 2002. Jako referenční rok je z této srážkové řady vybrán 
rok 1998.  

 

K okrajovým podmínkám řešení patři také ty, které vychází z principů předběžné opatrnosti a přijímání 

preventivních opatření. Jedná se o podmínky, které je nutné zařadit do procedury přípravy, schvalování 

a povolování staveb, jejich realizace, předávání budoucím majitelům a jejich uvádění do provozu. 
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4 Vodohospodářské cíle projektu 

4.1 Požadavky na funkci systému odvodnění 

 

Hlavní cíle projektu: 

• vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje odvodnění města (výhled cca do roku 2050), 

vytipování rizikových oblastí pro prioritní řešení, 

• vytvoření územně analytického podkladu pro změny stávajícího územního plánu a 

investiční politiku města, 

• definice technických a ekologických zásad pro průběžné návrhy a realizaci opatření ve 

stávajících zastavěných a zastavovaných územích a územích určených k výstavbě 

(kategorizace území města z hlediska nakládání s dešťovými vodami), stanovení priorit 

opatření, 

• zabezpečení ochrany povrchových a podzemních vod dle platné státní a evropské 

legislativy a v duchu trvale udržitelného rozvoje, 

 

Dílčí cíle projektu: 

• posouzení a vyhodnocení současného stavu nakládání se srážkovými vodami v 

zájmovém území, 

• vymezení podmínek odvodnění nové zástavby, analýzy potenciálu stávající zástavby z 

hlediska přiblížení srážko-odtokových poměrů přirozeným podmínkám a umožnění 

hledání optimálních variant řešení za účelem efektivního vynakládání investičních 

prostředků, 

• stanovení dlouhodobé koncepce rozvoje odvodnění města,  

• vytvoření podkladu pro územně plánovací dokumentaci města, 

• vytvoření návrhu pravidel pro stanovení podmínek pro novou výstavbu, 

• stanovení okrajových podmínek pro provoz kanalizace z hlediska odvádění srážkových 

vod, 

• identifikace rizikových oblastí a míst v zastavěném území z hlediska výskytu lokálních 

povodní, doporučení dalšího postupu včetně umístění ploch pro rozliv a retenci vody, 

• kategorizace zájmového území pomocí vhodné stupnice dle různých možností nakládání 

s dešťovými vodami a podmínek zástavby, 

• vytvoření informačního systému odtokových poměrů ve vazbě na existující informační 

systém města Plzně a správce/provozovatele jednotlivých prvků odvodnění, 

• vytvoření podkladu pro dlouhodobý program investičních a neinvestičních opatření v 

zastavovaném i zastavěném povodí, 

• zpracování digitálního modelu terénu,  

• zpracování zasakovací mapy na katastrálním území města Plzně, 

 

Pro jednotlivé prvky systému městského odvodnění lze vodohospodářské cíle definovat jako: 

• Povodí: co největší přiblížení se přirozené bilanci odtoku,  

• Stoková síť: minimalizace hydraulického přetížení stok, 

• Drobné vodní toky a svodnice: minimalizace záplav v jejich okolí, 

• Stoková síť: minimalizace vnosu znečištění odlehčovacími komorami (emisí), 

• Vodní toky: nenarušení jejich ekologického stavu vlivem městského odvodnění za deště 

(zejména přepady z odlehčovacích komor), tj. dodržení imisních kritérií ve vodních tocích 

za deště. 
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4.2 Klíčové ukazatele funkce systému odvodnění 

Funkce systému městského odvodnění byla posuzována pomocí klíčových ukazatelů relevantních pro 

jednotlivé části systému. Jejich rozsah a cílové hodnoty byly stanoveny po dohodě se zadavatelem. 

Odvozeny jsou z platné legislativy (vyhlášky, normy, kanalizační řád, vodoprávní rozhodnutí) nebo na 

základě současného stavu znalostí v kombinaci se stavem zjištěným v rámci KOP (např. hydraulické 

přetížení stokové sítě). 

4.2.1 Povodí - odtok 

Nově zastavované plochy v současné i budoucí zástavbě v Plzni (tj. výhledový stav) budou dle platné 

legislativy ČR odvodňovány prioritně decentralizovaným systémem odvodnění (DSO) tak, aby byla 

zachována přirozená bilance odtoku.  

Klíčovými ukazateli pro dimenzování odvodnění staveb prostřednictvím DSO jsou přípustný specifický 

odtok z pozemku, přípustná četnost jeho překročení, tj. četnost funkce bezpečnostního přepadu a max. 

doba prázdnění retenčních objektů. 

Specifický odtok 

Specifický odtok (qmax) je limitem pro odtok srážkové vody ze stavebního pozemku a je 
důležitý pro ochranu území proti zaplavení vně odvodňovaného stavebního pozemku. 
Je definicí maximálního povoleného množství srážkových vod, které mohou ze 
stavebního pozemku odtéct, pokud nejsou překročeny návrhové parametry odvodnění. 
Je univerzální pro celé město, a pokud nebude nutné pro konkrétní povodí stanovit 
přísnější hodnotu z hlediska bezpečnosti obyvatel, zvláštní ochrany území nebo 
staveb, bude platit všude. Lokality s přísnější hodnotou qmax budou v konečné podobě 
KOP uvedeny.  
Specifický odtok je vztažen k jednomu hektaru odvodňovaného stavebního pozemku a 
smí být překročen maximálně jednou za pět let.  
Hodnota max. specifického odtoku činí   qmax = 3 l/s/ha. 
Tato hodnota je odlišná od hodnoty stanovené v generelu kanalizace města Plzně, 
respektive jeho aktualizace, kde bylo v dlouhodobém horizontu uvažováno s hodnotou 
4 l/s/ha a v místech, kde je již kanalizace vybudována a níže po toku dostatečně 
kapacitní dokonce s hodnotou 10 l/s/ha. S ohledem na dlouhodobější zkušenosti 
provozovatele stokové sítě a s přihlédnutím k technologickým možnostem řešení 
regulace odtoku zejména z malých ploch, je doporučeno sjednotit hodnotu stanovenou 
v Generelu kanalizace na 4 l/s/ha.  

Četnost překročení retenční kapacity odvodnění 

Tento limit zajišťuje přiměřenou ochranu proti překračování limitu max. povoleného 
odtoku daného qmax a proti nebezpečí zaplavení stavby. Je důležitý pro ochranu území 
proti zaplavení vně odvodňovaného stavebního pozemku, ale i stavby uvnitř. 
Retenční objem se dimenzuje tak, aby nebyla jeho kapacita překročena častěji než 
jednou za 5 roků, což je limit četnosti překročení retenční kapacity odvodnění stavby. 
Tomuto limitu se říká bezpečnostní limit a platí pro všechny stavby. Majitel stavby si 
může zvolit z důvodu vyšší bezpečnosti s ohledem na lepší ochranu nemovitosti objem 
větší. Limitní hodnota četnosti překročení patří k evropskému standardu.  

 

Četnost překročení retenční kapacity odvodnění je max. 1x za 5 roků. 
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Doba prázdnění retenčních objektů 

Včasné vyprázdnění retenčních objektů DSO je důležitým kritériem pro bezpečnost 
odvodňované stavby ale i pro bezpečnost celého odvodňovacího systému města. 
Retenční objekty, ve kterých je částečně nebo zcela voda, nejsou včas připravené 
přijmout další srážku a zásadně snižují akceschopnost a použitelnost systému. 

 

Veškerý retenční objem příslušný odvodňované stavbě musí být vyprázdněn nejpozději do 24 h, 

přičemž doporučená doba vyprázdnění retence je do 8 h od konce poslední přívalové srážky. 

 

Kromě klíčových ukazatelů jsou závazné následující požadavky na technické vybavení DSO: 
• Bezpečnostní přeliv 
• Objekty DSO musí být nedílnou součástí odvodňovaných staveb (tzv. vlastnický 

princip) 
• Bezpečnostní koeficient 

 

4.2.2 Stoková síť – hydraulické přetížení 

Hydraulické přetížení daného úseku stokové sítě je definováno jako událost, při které dojde ke zvýšení 

hladiny v obou koncových šachtách nad horní záklenek stoky o více než 10 cm po dobu delší než 10 

minut. Kmenové stoky byly posuzovány na desetiletou událost, ostatní části sítě na dvouletou, z toho 

vycházejí také četnosti přetížení.  

Současně s výškami hladin byl sledován i průtok ve stokách s ohledem na jejich kapacitu pro rozlišení 

statického a dynamického přetížení stok. Jako kritérium pro přetížení sítě z kapacitních příčin bylo 

uvažováno kritérium pro průtok překračující 1,05% kapacitního průtoku po dobu trvání 10 minut.  

Hodnoty nastavení (přetlaku, resp. dobu trvání tlakového proudění/zatopení), lze po dohodě s 

provozovatelem zvýšit na základě znalosti stavebního stavu stok. 

 

Zatopení terénu je definováno jako rozdíl maximální výšky hladiny v šachtě během simulace a kóty 

poklopu šachty po dobu trvání alespoň jedné minuty. Násobné události zatopení jdoucí po sobě do 6 

hodin byly uvažovány jako jedna událost. Limitní hodnota četnosti zatopení terénu byla stanovena pro: 

• Obytnou zástavbu 1x za 20 let 

• Centra, průmyslové areály 1x za30 let 

• Podzemní dráhu, podjezdy 1x za 50 let 

 

4.2.3 Drobné vodní toky a hydraulické přetížení 

Jako hodnotící kritérium byla zvolena relativní výška plnění koryta (tzn. dosažená hloubka vody během 

simulace vzhledem k maximální hloubce koryta). S ohledem na účel zpracování a nejistoty modelu byla 

zvolena tato stupnice:  

 

• <60 % -  kapacitní koryto, událost je převedena do dolního toku bez větších potíží 

• 60 – 80 %  koryto na limitu své kapacity, událost je převedena do dolního toku, 

nedochází 

• k vybřežení, nicméně kapacita koryta je vyčerpána 

• 80–100 %  nekapacitní koryto, v těchto úsecích lze očekávat vybřežení vody z 

koryta 

• >100 %   kritické úseky, kde dochází k vybřežení koryta. 
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Jako klíčový ukazatel kapacity koryta vodního toku či svodnice stanovené kritérium 80% plnění. 

Přípustná četnost jeho překročení je odstupňována dle míry rizika v oblasti: 

 

• 10 let ve vysoce ohrožených oblastech (zástavba), 

• 5 let v mírně ohrožených oblastech (parky, zahrady), 

• mimo urbanizované území není zohledňována. 

4.2.4 Stoková síť – emise 

Klíčovými ukazateli při posuzování vnosu znečištění do vodních toků ze stokové sítě jsou přepady z 

odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. Znečištění dopravované dešťovou oddílnou kanalizací je 

v rámci zjednodušení zanedbáno. U přepadů z odlehčovacích komor jsou posuzovány jednak průměrné 

roční emise z celého urbanizovaného povodí, jednak poměry ředění u jednotlivých objektů.  

 

V souladu s normou ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory a metodickou příručkou „Posuzování 

dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích“ (SFŽP, 2010) je 

požadováno, aby z povodí jednotné kanalizace s  ČOV o velikostní kategorii ≥ 100 001, což je případ 

Plzně, bylo odváděno minimálně 60% dešťového odtoku (tj. rozpuštěného znečištění) a 75% 

nerozpuštěných látek na biologický stupeň ČOV. Je-li na jednotnou stokovou síť napojeno dílčí 

povodí odvodněné oddílnou splaškovou kanalizací, koncentrace bezdeštného odtoku, a tudíž i odtoku 

jednotnou kanalizací za deště, jsou vyšší. Proto se zvyšují minimální požadované účinnosti odvádění 

látek v závislosti na poměru počtu obyvatel (EO) napojených na splaškovou kanalizaci a na jednotnou 

kanalizaci o 5*EOoddílná/EOjednotná (%), ale maximálně na 65% pro rozpuštěné látky a na 80% pro 

nerozpuštěné látky. 

 

Poměry ředění u jednotlivých objektů jsou orientačním kritériem, protože jednotlivé objekty by měly 

vyhovět z hlediska imisí ve vodním toku. V souladu s ČSN 75 6262 se doporučují poměry ředění 1:4 až 

1:7. 

 

Doplňkově byly též u jednotlivých objektů sledovány další ukazatele emisí jako průměrný roční objem a 

počet přepadů a jejich doba trvání, kterou jsou vhodné zejména pro porovnání variant řešení. 

4.2.5 Drobné vodní toky - imise 

Ekologický stav vodních toků může být v důsledku přepadů z odlehčovacích komor narušen jednak 

zvýšenými nárazovými přítoky vody (hydraulické zatížení), jednak nárazovým znečištěním, které pak ve 

vodním toku působí např. toxicky (látkové zatížení). Klíčovými ukazateli imisí hydraulického zatížení ve 

vodních tocích jsou průtoky v toku pod zaústěním OK vztažené k běžnému průtoku v toku nebo 

přípustný počet erozí dna v důsledku zvýšených průtoků. Látkové zatížení vodních toků se zpravidla 

sleduje pomocí ukazatelů zaměřených na krátkodobé negativní účinky znečišťujících látek, tj. toxické 

účinky amoniaku, deficit kyslíku ve vodě a působení nerozpuštěných látek (zákal, kolmatace dna). 

 

České republice existuje metodika imisního posuzování odlehčovacích komor „Posuzování dešťových 

oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích“ (SFŽP, 2010), norma ČSN 

75 6262 – Odlehčovací komory, proto byla část posouzení provedena podle této normy. Město Plzeň je 

hodnoceno v rámci této normy jako velká lokalita (nad 10 000 EO). 
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4.2.6 Přehled klíčových ukazatelů a jejich cílových hodnot 

 

Část 
systému 

Požadavky na funkci  Klíčový ukazatel Cílová hodnota Místo platnosti Poznámka 

Povodí 

zachování přirozené 
bilance odtoku  

specifický odtok  3 l/(s.ha)*  dílčí povodí  

bezpečnost opatření četnost přepadů 1x za 5 let 
prvky decentrálního 
systému odvodnění 

(DSO) 
 

Stoková síť 
minimalizace 

hydraulického přetížení 
stok 

hmax, četnost 

přetížení  
zatopení  

1x za 10 let 
kmenové stoky, 1x 
za 2 roky okrajové 

stoky 

úseky stok viz definice 

Drobné vodní 
toky a 

svodnice 
minimalizace zátop hmax, četnost 

max 80% plnění  
1x za 10 let  - 

úseky v zástavbě 
1x za 5 let  - úseky 

v mírně 
ohrožených 
oblastech 

úseky drobných 
vodních toků a 

svodnic 
 

 
Tabulka 12 Klíčové ukazatele hydrologických a hydraulických úloh a jejich cílové hodnoty 

Část 
systému 

Požadavky na funkci  Klíčový ukazatel Cílová hodnota Místo platnosti Poznámka 

Stoková síť 
minimalizace emisí ze 

stokové sítě 

% odvádění 
rozpuštěných a 
nerozpuštěných 

látek na ČOV/rok 

60 % rozpuštěné 
látky 

75% nerozpuštěné 
látky 

celé povodí stokové 
sítě 

 

ředicí poměr min. 1: 4 až 1 : 7 odlehčovací komory 
jediné závazné 

kritérium 

objem přepadů/rok minimalizovat odlehčovací komory 
určeno k 

porovnání 
variant 

počet přepadů/rok minimalizovat  odlehčovací komory 
určeno k 

porovnání 
variant 

doba trvání 
přepadů/rok 

minimalizovat odlehčovací komory 
určeno k 

porovnání 
variant 

 
Tabulka 13 Klíčové ukazatele ochrany vodních toků a jejich cílové hodnoty. 
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4.3 Hospodaření s dešťovými vodami 

Česká republika se nachází na rozhraní tří evropských povodí, a tudíž veškerá dostupná voda je voda 

srážková. Z toho důvodu je třeba moudře hospodařit s dešťovou vodou, umožnit ji zasakovat do podloží, 

pokud je to možné, a tak doplňovat zásoby půdní a podzemní vody. Podzemní voda hraje klíčovou roli 

především v suchém období roku. Tato problematika se ještě více dostává do popředí v důsledku 

probíhající klimatické změny projevující se především ve zvýšené četnosti extrémních událostí. Již 

překonaný, do budoucna nedostatečný konvenční systém odvodnění, co nejrychlejší odvedení vody z 

měst se projevuje negativním vlivem na: 

a) na vodní bilanci 

b) mikroklima městských aglomerací 

c) znečištění vodních toků přítokem dešťové vody, či směsi splaškové a dešťové vody 

během přívalových srážek¨ 

 

Druhým důvodem je rozsáhlá urbanizace krajiny, tedy rozšiřování měst a její rychlost zástavby, jež mění 

přirozený hydrologický cyklus. Nový koncept spočívá ve: 

a) zmírnění vlivu urbanizace na hydrologický režim krajiny a vodní ekosystémy 

b) snaze přizpůsobit srážkovo-odtokové poměry k poměrům v nezastavěných povodích 

a zkvalitnění životního prostředí ve městech. 

Koncept trvale udržitelného hospodaření se srážkovými vodami se však netýká pouze technického 

přístupu, ale má rámec i legislativní, institucionální a ekonomický. Způsobem, jak předejít současným 

problémům je tedy změnit přístup k odvodnění – vodu neodvádět, ale s vodou hospodařit. 

4.3.1 Vývoj systému odvodnění až do současnosti 

Způsob odvodnění propagovaný od poloviny 19. století byl ve svých počátcích zaměřen téměř výhradně 

na řešení hygienických problémů a později také na ochranu nemovitostí před záplavami. Rozvíjející se 

urbanizace tedy dala vznik městskému odvodnění. Pro tento způsob bylo charakteristické co nejrychleji 

veškerou vodu (splaškovou nebo dešťovou) odvést od jednotlivých nemovitostí, a to nejdříve do 

lokálních recipientů, později do centrálních nebo lokálních čistíren odpadních vod. 

Na přelomu 20. a 21. století se však začalo ukazovat, že tradiční způsob – společné odvádění 

splaškových a srážkových vod, a co nejrychleji mimo městský prostor, se ukazuje jako dlouhodobě 

problematický a neudržitelný. V pozadí byla opět urbanizace, tentokrát společně s klimatickou změnou. 

Masivní rozvoj nově urbanizovaných ploch, napojovaných do před desítkami let vybudovaných 

stokových sítí, začal působit hydraulické přetížení stokových sítí i recipientů se závažnými 

environmentálními následky. Zároveň se významně zvyšovala zátěž veřejných rozpočtů, ať už obcí, 

krajů nebo státu. 

V současné době se stále více dostává do popředí otázka ochrany životního prostředí. Nejen z 

finančních důvodů, ale i z obav o trvalé zabezpečení vodních zdrojů a ochrany akvatického systému se 

ve vyspělých státech opouští konvenční systém městského odvodnění a zkoumá se aplikace vhodných 

řešení, která se co nejvíce přiblíží přirozenému stavu. 

Vodní hospodářství v urbanizovaných povodích se stává klíčovým hlediskem udržitelného rozvoje. V 

ekonomicky vyspělých zemích jako Dánsko, Německo, Švédsko je hospodaření s dešťovými vodami již 

řadu let legislativně zakotveno a prokázala se zde jeho efektivita v praxi v otázce bezpečnosti proti 

záplavám spolu s vyšší ekonomickou rentabilitou. Koloběh vody je uzavřený přírodní cyklus, do kterého 

vstupuje se svými požadavky lidská společnost, a který se projevuje jak v měřítku lokálním, tak i v 

měřítku globálním. 
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Požadavky lidské společnosti a odpovědnost s ohledem na budoucí generace 

a) Zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající jakosti a dostatečném množství 

(odběr vody povrchové nebo podpovrchové a její úprava). 

b) Hygienické a hydraulicky vhodné odvedení odpadních vod z míst jejich vzniku (do 

odpadních vod však nesmí být uvažovány dešťové vody). 

c) Čištění odpadních vod (vrácení použité vody zpět do akvatického systému v podobné 

kvalitě jakou jsme ji z něj odebrali). 

d) Kvantitativní a kvalitativní zabezpečení podzemních vod. 

e) Ochrana vodních toků včetně životních podmínek vodních organismů (omezení 

hydraulického a kvalitativního zatížení vodních toků z odlehčovacích komor jednotné 

stokové soustavy). 

f) Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 

komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. 

g) Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik – snížit nepříznivé účinky na lidské 

zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s 

povodněmi. 

h) Koncepce ochrany před následky sucha 

 

Strategické cíle vodního hospodářství v oblasti hospodaření se srážkovými vodami a hledisko lidských 

požadavků a odpovědnosti k budoucím generacím 

1. Dosažení přirozené vodní bilance 

2. Ochrana urbanizovaného území před zaplavením v důsledku přívalových srážek 

3. Ochrana povrchových a podzemních vod 

4. Snížení spotřeby pitné vody užíváním srážkové vody 

5. Zlepšení mikroklimatu ve městech 

6. Podpora využití vody zajištění estetických, rekreačních a dalších služeb v urbánních 

územích (Asociace pro vodu ČR, z.s. (CzWA), 2019) 

4.3.1.1 Konvenční způsob odvodnění 

Konvenční metoda odvodnění měst a obcí odvádí dešťovou vodu z pozemku, staveb a zpevněných 

ploch nejkratší cestou do recipientu (vodní tok či kanalizace). Většina měst má jednotný systém 

kanalizace, schopnost fungování takového systému za přívalových dešťů je zajištěna dešťovými 

oddělovači, ze kterých je od jisté koncentrace část dešťových a splaškových vod odváděna do přilehlého 

vodního toku. Konvenční způsob odvodnění představuje řešení jen do určitého stupně zastavěnosti 

území a zároveň: 

a) Neodstraňuje příčinu problému, řeší jeho následek jinde, než vznikl. 

b) Nedostatečně chrání zdraví a majetek obyvatel při současné míře urbanizace a 

měnících se klimatických podmínkách. 

c) Zatěžuje vodní toky přívalovým množstvím znečištěné vody.  
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4.3.1.2 Nová koncepce systému odvodnění 

Město by mělo prosazovat ve svých strategických plánech moderní koncepci odvodnění, jež umožní se 

celé městské aglomeraci rozvíjet a zároveň občanům poskytovat velký komfort bez negativního vlivu na 

životní prostředí, zejména zatěžování vodních toků. Nová koncepce podporuje takový způsob, který se 

přibližuje přirozenému způsobu odvodnění v nezastavěných územích a zmírňuje negativní důsledky 

urbanizace vůči akvatickému systému. Technicky, ekologicky a ekonomicky vhodné odvodnění 

urbanizovaných povodí zabraňuje rychlému odtoku dešťových vod a spojování silně (splašky a průmysl) 

a mírně (povrchový odtok) znečištěných odpadních vod. 

V současné technické praxi se prosazují zejména následující technické možnosti: 

• zabránění spojení silně a mírně znečištěných vod, budování oddílné stokové sítě (tento 

princip je již také prosazován správci jednotlivých povrchových vod) s následným hrubým 

předčištěním dešťových vod před zaústěním do vodotečí (především tzv. prvního 

splachu), 

• využívat možnosti zasakování a budování lokálních retencí (co nejvíce dešťové vody 

zadržet na místě kam spadne a odtok do recipientů zpomalit – zpomalení odtoku)  

• eliminaci prudkého odtoku z lokality urbanizovaného území, aby nedocházelo k zaplavení 

obce a voda zůstala v rámci malého koloběhu vody 

Z hlediska odtoku – pro zpomalení povrchového odtoku platí jednoduchá úměra. Čím více vody je 

zadrženo na místě kam voda spadne, tím menší profily dešťové kanalizace je nutné budovat a tím menší 

investiční náklady na tuto kanalizaci jsou. Logickým závěrem by tedy bylo nebudovat žádnou dešťovou 

kanalizaci, ale pokud je to možné, veškerou dešťovou vodu zasakovat nebo retenovat v místě kam 

spadne nebo jeho nejbližším okolí a využívat ji později v bezdeštných obdobích (95 % roku).  

V některých případech to však není možné, a tak pro zajištění určitého komfortu odvodnění jsou 

stanoveny limity povrchového odtoku z povodí. Ty jsou odvozeny od přirozeného odtoku z 

nezastavěného území a pohybují se typicky v rozmezí 4–10 litrů za sekundu na hektar neredukované 

plochy. V rámci zpracování generelu kanalizace byla stanovena hodnota 4 l/s/ha s výjimkami pro 

některá území, kde bylo dovoleno až 10 l/s/ha. V rámci KOP byla tato hodnota sjednocena pro celé 

území Plzně na hodnotu 4 l/s/ha. S ostatní vodou si „musí“ investor „území“ poradit na své vlastní 

náklady (budování zasakovacích příkopů a průlehů, suchých poldrů nebo podzemních retenčních 

nádrží. Reálně zpracované studie ze zahraničí ukazují, že investiční náklady při použití přírodních řešení 

se zvyšují cca o 10 % oproti řešení bez těchto úprav. Navíc lokality s vodou udržovanou kontinuálně na 

povrchu vytvářejí mnoho sociálních kontaktů a jsou přínosem pro společnost. 

Základním předpokladem realizace nové koncepce městského odvodnění je důsledná koordinace mezi 

odvodněním jednotlivých nemovitostí a koncepcí celého městského odvodnění. Pokud nelze z nějakých 

důvodů hospodařit s dešťovou vodou v místě dopadu (např. ochranné pásmo lázní nedovoluje použít 

zasakování), je nutné ve vzájemné koordinaci se správcem stokové sítě vymezit lokality, ze kterých 

bude dešťová voda odváděna oddílnou dešťovou kanalizací. 

Do budoucna by mělo v souladu s principy „trvale udržitelného rozvoje“, v rozvojových lokalitách 

docházet k prosazování výše uvedených moderních způsobů odvodnění. Nejde o to, zda se jednotlivé 

lokality nacházejí či nenacházejí v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo v ochranném pásmu 

lázeňských pramenů, jde o to, že je nutné vodní zdroje chránit globálně.  
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Pro zajištění přirozeného koloběhu vody je vhodné řešit odtok lokálně na jednotlivých nemovitostech – 

decentralizovaně. Decentralizovaný způsob odvodnění: 

a) řeší problém v místě vzniku 

b) zmírňuje důsledky pokročilé urbanizace a změn klimatu 

c) účinněji chrání majetek a zdraví obyvatel před záplavami 

d) srážkovou vodu vsakuje, zadržuje či zpomaluje její odtok 

e) přibližuje koloběh vody v urbanizovaných územích jeho přirozené podobě 

f) splňuje kritéria udržitelného rozvoje měst a obcí 

 

Je třeba mít na paměti, že stejně jako stoky jsou dimenzovány na určitou návrhovou srážku, tak pro 

HDV platí návrhová kapacita a při jejích překročení dochází k přetížení. Z ekonomického hlediska nelze 

navrhovat opatření se 100 % spolehlivostí. Proto je třeba důkladně zaústit přelivy z jednotlivých zařízení 

a nadbytečné vody odvést do recipientu. 

Je potřeba objekty udržovat a přistupovat k nim jako jakémukoliv technickému dílu podléhajícímu údržbě 

a provozování. Nové stavby musí umět dešťovou vodu: 

a) využívat ke svému provozu 

b) vypařovat do ovzduší 

c) bezpečně vsakovat do podzemí 

d) zadržovat a akumulovat v jejich bezprostřední blízkosti 

e) bezpečně odvádět a nezhoršovat stávající odtokové poměry. 

 

Přírodě blízká decentrální koncepce odvodnění se v zahraničí prosazuje od 70. let 20. stol. V severní 

Americe jsou známy pod pojmem Best Management Practices, Low Impact Developement (LID) nebo 

Storm Control Measures (SCMs). Ve Velké Británii se používá název Sustainable Urban Drainage 

Systems (SUDS). Ve Francii se používá pojem Alternative Techniques (ATs) a v německy mluvících 

zemích se užívá: naturnahe Regenwasserbewirtschaftung nebo dezentrale Regenwasserbewirt-

schaftung. Holistický přístup k vodě a vodním zdrojům v urbanizovaných územích používá pojmů: Water 

Sensitive Urban Design (WSUD), Integrated Urban Water Management, Green Infrastructure či Water 

Sensitive cities. 
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5 Metodický postup 

5.1 Obecný metodický postup 

5.1.1 Základní principy řešení 

 
Metodické řešení KOP vychází z integrálního přístupu, tj. řešení odvádění srážkových vod v návaznosti 

na povrchové vody, podzemní vody a provoz stokového systému včetně ČOV. Současně je řešen i 

dopad na vodní toky, a to z emisního principu. Metodika je založena na využití kalibrovaných a 

verifikovaných simulačních modelů všech prvků městského odvodnění. 

Oproti standardním typům úloh popisujících kanalizaci (generel kanalizace) nebo vodní tok 

(Protipovodňová ochrana, stanovení záplavových čár) musí být vstupní parametry povrchového odtoku 

modelů popisujících též objekty HDV/HDV definovány s výrazně větší mírou detailu. 

5.1.2 Inventarizace existujících podkladů 

Jako první krok v rámci zpracování Koncepce odtokových poměrů bylo provedeno shromáždění a 

inventarizace stávajících podkladů. Po shromáždění podkladů byla provedena analýza a vyhodnocení 

jejich využitelnosti a se zadavatelem byl stanoven další postup s cílem zajistit všechny potřebné 

podklady pro zpracování Koncepce odtokových poměrů. 

Hlavními podklady jsou: Generel odvodnění/kanalizace Plzně, aktualizace datového modelu z roku 

2013, 

• Existující matematické modely a studie, 

• Existující měření na kanalizační síti a ve vodních tocích, 

• Informace o realizovaných stavbách od zpracování GK, 

• Informace o hydrogeologických poměrech,  

• Geodetické zaměření stávajících vodohospodářských děl (např. svodnic), 

• Informace o majetkových poměrech s ohledem na možnost umístění objektů HDV, 

• Územní plán, 

• Informace z provozu kanalizace. 

5.1.3 Stanovení vodohospodářských cílů projektu  

Vodohospodářské cíle projektu a jejich klíčové ukazatele dávají přehled o tom, jaké veličiny je nutno 

monitorovat a modelovat. Detailní popis je v samostatné kapitole. 
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5.1.4 Monitoring a průzkumy 

Srážky a průtoky na tocích 

Monitoring srážek a průtoků slouží ke kalibraci integrovaného modelu v části vodní toky. V rámci 

pilotního povodí Hrádeckého potoka bylo realizována měření na obou hlavních větvích vodního toku a 

v povodí byla umístěna srážkoměrná stanice. 

Průzkum povodí pro určení potenciálu HDV 

Ke stanovení potenciálu území pro trvale udržitelné zacházení s dešťovou vodou je nutné stávající 

zástavbu typologicky zmapovat. V zájmovém území byla provedena kategorizace stávající zástavby 

podle možností hospodařit s dešťovou. 

5.1.5 Stavba, doplnění a kalibrace integrovaného srážko-odtokového modelu 

Součástí KOP je ukázkové řešení propojení modelů povrchového odtoku, kanalizace a vodního toku. 

Jako pilotní povodí bylo vybráno povodí Hrádeckého potoka. Zatímco při standardním posuzování 

vodního toku nebo kanalizace v rámci generelů je možné provádět určitou schematizaci jednotlivých 

prvků řešení, v rámci integrovaného modelu je velký důraz brán na vstupní parametry modelu 

povrchového odtoku, zpracovaných ve velkém detailu. Pro KOP byla zpracovaná detailní vrstva 

jednotlivých typů zastoupení povrchu. Nutnou podmínkou pro „integrální“ řešení je využívání stejných 

datových vstupů. Předávání okrajových podmínek mezi povrchovým odtokem, kanalizací a vodním 

tokem je řešeno pomocí okrajových podmínek.  

Převzetí digitálního modelu stokové sítě z GK 

Jako základní vstup prací byl převzat model současného stavu z roku 2013. Tento model byl převeden 

do aktuální verze (MU 2019) programu MIKE URBAN ve kterém byla zkontrolována jeho funkcionalita. 

Model byl v místech pilotního povodí Hrádeckého potoka upřesněn o změny na kanalizaci, které byly 

uskutečněny v době od ukončení GK do současnosti. Model povrchového odtoku byl přepracován na 

základě nových vstupních dat. 

Vytvoření integrovaného modelu kanalizace – tok 

Modely vodních toků je možné, stejně jako modely stokové sítě, stavět v různých programech. I když 

má MIKE URBAN možnost integrace „stavby“ vodního toku v datovém setu, výstupy je nutné následně 

složitě převádět do klíčových parametrů hodnocení vodního toku. Proto bylo rozhodnuto provést 

integraci modelů přes okrajové podmínky (časové křivky průtoků na výustech z odlehčení jednotné 

kanalizace a na výustech oddílné dešťové kanalizace pro jednotlivé zatěžovací deště) a jejich napojení 

provést do modelu vodního toku jako vstupní okrajovou podmínku. Tento přístup také umožní využívat 

modely vodních toků dodané jakýmikoliv zpracovateli, pokud budou splňovat stanovený detail standardu 

řešení povrchového odtoku a kalibrace modelu. 

Vytvoření bilančního srážko-odtokového modelu a jeho kalibrace 

Model byl doplněn o povodí nezahrnutá v GK tak, aby pokryl celou spádovou oblast (jednotlivá povodí 

byla členěna dle územně plánovací dokumentace a hranic hydrologických povodí). Pro generel 

kanalizace byla aktualizována povodí jednotné kanalizace, povodí dešťové kanalizace je definováno v 

rámci povodí drobných vodních toků (v případě zaústění přímo do vodních toků). Dále bylo provedeno 

nastavení kalibračních parametrů srážko-odtokového modelu na základě dostupných informací a 

měření na vodních tocích. 
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5.1.6 Simulace a vyhodnocení současného stavu odtokových poměrů města Plzně  

Povodí – bilance složek hydrologického cyklu 

Simulace stávající vodohospodářské bilance (VHB) na povodí byla provedena pomocí integrovaného 

modelu při zatížení dlouhodobou řadou dešťů. Výsledné hodnoty VHB slouží jako základní informace 

pro identifikaci nedostatků současného stavu (narušení přirozených srážko-odtokových poměrů). 

Stoková síť – hydraulické přetížení 

Posouzení hydraulického přetížení stok bylo provedeno integrovaným modelem při zatížení vybranými 

technickými dešti (N2, N10) totožnými se zatěžovacími srážkami použitými v generelu kanalizace. 

Stoková síť – emise  

Emise vody z odlehčovacích komor jednotné stokové sítě byly posouzeny pro jednotlivé komory i pro 

celé urbanizované území podle klíčových parametrů modelem (GK 2013), zatíženým roční řadou dešťů 

z roku 1998, která z dlouhodobé řady dešťů (1990 – 2002) odpovídá nejvíce průměrnému srážkovému 

úhrnu pro město Plzeň. 

Vodní toky – výskyt lokálních povodní  

Posouzení výskytu lokálních zátop území a kapacitních možností sítě drobných toků a svodnic bylo 

provedeno v pilotním území modelem vodního toku při zatížení vybranými dešti shodnými se srážkovými 

událostmi použitými v generelu kanalizace. Tyto srážky byly vybrány z důvodu kompatibility výstupů z 

modelů vodních toků a z modelu kanalizace. Druhý, významnější důvod je ten, že na drobných vodních 

tocích a svodnicích má největší efekt na extrémní průtoky právě napojení nezpevněných ploch přes 

jednotlivé vpusti. 

Vyhodnocení stávajícího stavu aplikace HDV v povodí 

S ohledem na „neúplnost“ podkladů o již aplikovaných prvcích HDV v nové výstavbě je hodnocení 

stávajících prvků HDV komplikované. Pokud takové prvky existují, je pro jejich hodnocení nutný 

kontinuální monitoring hladin, resp. průtoků a monitoring srážkových události v povodí (nebo v blízkosti) 

prvku HDV. 
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5.1.7 Návrh a posouzení variant opatření pro dosažení cílových hodnot klíčových 

ukazatelů  

Metodika simulací odpovídá předchozí kapitole 5.1.6. „Simulace a vyhodnocení současného stavu 

odtokových poměrů města Plzně“ s tím, že pro simulace byly modely v pilotním povodí upraveny dle 

variant navržených opatření. 

Varianty byly zpracovány pro opatření v povodí, kanalizaci, vodních tocích v následujícím konceptu: 

Zhodnocení potenciálu aplikace HDV v rámci současného stavu 

Ve stávající zástavbě se může skrývat významný vodohospodářský potenciál, který je nutné analyzovat 

a stanovit jeho hodnotu využitelnosti. Do srážkoodtokového simulačního modelu (MIKE URBAN) je 

možné tyto prvky implementovat (LID koncept) na základě provedené kategorizace území stávající 

zástavby z hlediska využitelnosti pro HDV. Výsledným modelem je možné posoudit účinnost navržených 

opatření HDV (zmenšení kulminace průtoku ve vodním toce). 

Aktuální konvenční odvodnění současného stavu s výhledovou zástavbou s HDV 

Konvenční systém odvodnění, který je v provozu nyní, byl výpočtově zatížen výhledovým stavem 

rozvojových oblastí, jejichž odvodnění bude už splňovat kritéria udržitelného rozvoje s aplikací HDV. 

Tato varianta byla zpracována tak, aby byla výchozím srovnávacím stavem při vyhodnocování 

opodstatněnosti navrhovaných opatření ve stávající zástavbě.  

Aplikace HDV v rámci výhledového stavu  

Návrh variant opatření vycházel z identifikovaných deficitů (rozdílů stávajícího a cílového stavu) při 

zohlednění vývoje města. Opatření byla prioritně plánována pro odstranění příčin, nikoliv důsledků 

narušení. To znamená, že snahou bylo orientovat opatření zejména do povodí (HDV), až v dalších 

prioritách byla opatření v kanalizaci a vodních tocích.  

V rámci zpracování tohoto stavu byly vydefinovány požadované parametry bezpečnosti a spolehlivosti 

jednotlivých prvků systému odvodnění, za kterých byly splněny cílové hodnoty klíčových ukazatelů. Poté 

bylo splnění těchto cílových hodnot posouzeno. 

Analýza proveditelnosti  

Byla provedena analýza okolností, které mohou bránit aplikacím opatření HDV (z technických, 

majetkoprávních, legislativních, ekonomických, provozních a společenských hledisek). 

Na vybraných typech nemovitostí byly prověřeny formou kategorizace staveb resp. území možné 

realizace opatření, kterými lze v povodí dosáhnout cílových hodnot klíčových ukazatelů. Typy 

nemovitostí byly vybrány nejen podle technických podmínek, ale i vlastnických a provozních hledisek 

včetně zohlednění, jedná-li se o stávající zástavbu s již danými podmínkami nebo o novostavbu, kde 

lze podmínky přizpůsobit konkrétním požadavkům. 

Stanovení priorit 

Po vyhodnocení analýzy proveditelnosti opatření (zejména HDV) je nutné v rámci investiční a 

environmentální politiky města stanovit priority, podle kterých se budou nejlépe naplňovat potřeby KOP. 

Tyto priority budou samozřejmě dány i ekonomickými možnostmi města. Například velmi bohaté město 

Mnichov (SRN) se zavázalo ročně odpojit 1% dešťových vod od jednotné kanalizace. V rámci města 

Plzně se realita může pohybovat v maximální úrovni 0,5%, což představuje časový horizont 200 let pro 

odpojení všech srážkových vod od jednotné kanalizace. Odpojení všech dešťových vod však není s 

ohledem na stávající zástavbu technicky možné. 
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5.1.8 Návrh limitů pro zlepšení odtokových poměrů  

Specifikace hledisek, která je nutné vzít v úvahu při volbě nového nebo přestavbě stávajícího 

odvodnění, byla rozdělena do druhů a způsobů stavební činnosti, které jsou rozděleny do tří 

následujících skupin: 

• Limity pro změny odvodnění stávající zástavby 

• Limity pro urbanizaci rozvojových ploch ve stávající zástavbě 

• Limity pro urbanizaci rozvojových ploch mimo zástavbu 
 

Limity v těchto skupinách postihují všechny aspekty, jimiž bylo možné ovlivnit cestu ke kvalitnímu 

obecně prospěšnému řešení na úrovni města. Tyto limity nejsou vyjádřeny pouze fyzikálními veličinami, 

ale i pravidly respektujícími tradici, kvalitu a bezpečí životního prostředí v duchu principů trvale 

udržitelného rozvoje. 

5.2 Technologická návaznost na GK 

Generel odvodnění města Plzně byl zpracován digitálně poprvé v roce 2005, v roce 2013 pak proběhla 

jeho datová aktualizace. Zpracování generelu proběhlo v souladu se současnými trendy zpracování 

generelů kanalizace. Zpracování generelu bylo založeno na simulačních prostředcích a monitoringu, 

všechna data byla zpracována v digitální formě. To tvoří vhodný základ pro další návazné práce.  

Snahou zpracovatele a zadavatele bylo získat generel, který by se po svém dokončení stal „živým“ 

nástrojem pro rozhodování o koncepci rozvoje kanalizace. Informace v něm obsažené nutně musejí být 

postupně aktualizovány a doplňovány na základě zpracovávaných studií, provozních zkušeností, 

vyhodnocení již realizovaných investičních akcí, případně využitím dalších podkladů, které souvisí s 

provozem. Město Plzeň na této činnosti stále pracuje a rozvíjí ji. 

Zadání Koncepce odtokových poměrů města Plzeň, v němž byl požadavek zapracovat do generelního 

plánu odvodnění města principy HDV, bylo formulováno v roce 2017/18. Zadání KOP vycházelo z 

aktuálních problémů odvodnění města, ze změny společenských podmínek a požadavků udělat život v 

tomto městě přívětivější a ohleduplnější k životnímu prostředí. KOP definuje postupné kroky reflektující 

platnou legislativu, která požaduje ve vodním hospodářství dodržovat principy udržitelného rozvoje 

způsobem, který je shodný s pravidly a postupy zapracovanými v KOP. Na platformě matematického 

modelu založeného v rámci generelu kanalizace města Plzně je na pilotním povodí vytvořen nový model 

zcela respektující novou koncepci odvodnění. Zpracování Koncepce odtokových poměrů města Plzeň, 

lze považovat za další návaznou etapu generelu s přesahem na vodní toky. Zajištění technologické 

návaznosti na GK je tedy nutnou podmínkou pro zachování kontinuity plánování rozvoje systému 

odvodnění. Technologickou návaznost na GK je třeba provést v následujících oblastech: 

• Integrální přístup 

• Digitální zpracování 

• Metodika zpracování 

• Softwarové řešení 
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5.2.1 Integrální přístup 

Zájmové území obsahující povodí 4. řádu popisuje celou spádovou oblast malých vodních toků a 

svodnic napojených v katastrálním území města Plzně na pětici hlavních toků (Berounka, Mže, 

Radbuza, Úslava, Úhlava) a Vejprnický potok. KOP vychází ze současného stavu odvodnění města 

Plzeň, tzn., byly respektovány existující prvky odvodnění – svodnice, malé vodní toky, kanalizace. Ze 

systému odvodnění byly vyjmuty pouze velké toky, tj. Berounka, Mže, Radbuza, Úslava, Úhlava a 

Vejprnický potok, které jsou součástí Povodňového modelu města Plzně. Důvodem byla hydrologicky 

zcela odlišná doba odezvy na srážkové události než u výše uvedených prvků odvodnění. Posledním 

vodohospodářsky významný prvek pro řešení srážko-odtokových vztahů, podzemní voda byl zohledněn 

při tvorbě zasakovací mapy města Plzně s vymezením ploch nevhodných, potencionálně vhodných a 

vhodných pro zasakování. 

5.2.2 Digitální zpracování 

Zpracování KOP v maximální míře respektuje zavedenou formu a formáty výstupů na již existujících 

projektech a softwarových řešeních. Jedná se zejména o výstupy z generelu kanalizace a komunikační 

formáty předepsané v zadání KOP. Základem je digitální zpracování, i když některé výstupy jsou také 

presentovány v tištěné formě. Pro zpracování dokumentace byly použity standardní/běžně dostupné 

softwarové prostředky: 

• MS Word, MS Excel resp. ostatní produkty kancelářské softwarového balíku MS Office 

• Formát vrstev GIS respektuje standard ESRI - * shp 

• Některé výstupy jsou publikovány v geodatabázi ESRI (pasportizace vodních toků včetně 

fotografií) 

• Formát volně šiřitelných dokumentů byl stanoven *.pdf 

5.2.3 Metodika zpracování GK 

Metodika zapracování navazuje na metodiku zpracování generelu kanalizace, resp. jeho aktualizaci z 

roku 2013. 

První „digitální“ generel kanalizace zpracovaný v roce 2005 definoval koncepci odvodnění konvenčním 

způsobem řešení odvodnění. Pro zpracování KOP byly tyto výsledky (s aktualizací k roku 2013) 

uvažovány jako základní varianta řešení pro posouzení odvodnění současné zástavby. Odvodnění 

výhledové zástavby platí nová pravidla podle principů HDV. Tam, kde stoková síť vykáže nedostatečnou 

kapacitu, bude návrh opatření upřednostňovat řešení blízké přírodě a až následně tradiční řešení. 

• řešení blízké přírodě – snížit přítok do kanalizace všude tam, kde je to možné a posoudit, 

lze-li těmito opatřeními možné rozumně nahradit tradiční řešení problému. 

• tradiční řešení – v místech, kde by řešení přírodě blízké bylo nevhodné nebo 

nerealizovatelné (zvětšení profilů nekapacitních stok nebo stavba retenční nádrže 

(podzemní) s regulací průtoku na vhodném místě; 
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5.2.4 Softwarové řešení 

Jako hlavní výpočetní prostředek byl použit software MIKE URBAN. V rámci modelování HDV prvků byl 

vyzkoušen i software MIKE URBAN+, který umožňuje modelovat LID prvky samostatně (nezávisle na 

ostatních prvcích povrchového odtoku), s ohledem na kompatibilitu s programovým vybavením Vodárny 

Plzeň a.s. je model držen v programu MIKE URBAN. V rámci KOP byly využity i další softwarové 

prostředky, detailní popis je uveden v kapitole 5.4. 

5.3 Metodika provázání KOP s územně analytickými podklady 

Metodika aplikace HDV resp. metodika provázání KOP s územně analytickými podklady, zejména 

Územním plánem města Plzeň, spočívá ve stanovení limitů pro koncepci odvodnění, které městu 

umožní dlouhodobý rozvoj.  

5.3.1 Definice zásad a kritérií pro územně plánovací dokumentaci  

Území nevhodná pro zástavbu jsou území s dominantním vodním režimem a pro ně byly definovány 

zásad a kritéria pro územně plánovací dokumentaci: 

• Území přirozené retence vod 

• Záplavové území – jsou záplavová území pro Q100 

• Plochy pro rozliv (plochy pro akumulaci povrchových vod) 

5.3.2 Územní plánování 

Výstupy z Koncepce odtokových poměrů bude analytickým podkladem pro aktualizaci územního plánu 

města. KOP tak významně posiluje vodohospodářskou úlohu v územním plánování. Hlavním prvkem, 

který by měl být zakomponován do územního plánu je vymezení veřejně prospěšných liniových prvků, 

které budou reprezentovat přirozené svodnice v území. Tyto liniové prvky by měli zůstat nedotčené 

(nebo s minimální úpravou povrchu) a měli by sloužit pro odvedení srážkových vod z bezpečnostních 

prvků jednotlivých HDV v rozvojových plochách. 

5.3.3 Limity využití rozvojových ploch   

Limity využití rozvojových ploch popisují a upozorňují na to, je-li možné nebo vhodné území, která 

byla pro rozvoj města vybrána v UP, zastavovat.  

Pro rozvojová území jsou specifikovány pravidla a postupy tak, aby byla zajištěna kontinuita mezi KOP 

a UP. 

Volba recipientu.  

Odvodnění rozvojových ploch bude vždy do tří recipientů – podzemí, povrchový tok a kanalizace. 

Způsob odvodnění a výběr k tomu vhodných recipientů ve většině případů vyplyne z místních podmínek 

a z legislativy ČR. Správně vyřešené odvodnění je tedy výsledkem dobře vyhodnoceného a 

aplikovaného hydrogeologického průzkumu a geodetického zaměření.  

Limity pro návrh objektů HDV 
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Pro návrh objektů HDV platí limity, které lze rozdělit do dvou skupin. Klíčové ukazatele jsou limity, na 

základě kterých se objekty HDV dimenzují. Závazné požadavky na technické provedení jsou limity, které 

budoucím majitelům nemovitostí zajišťují provozní spolehlivost a ekonomickou nezávislost. 

Územní studie 

V rámci rozvojových ploch podle územního plánu existují plochy takové velikosti nebo konfigurace, u 

nichž je reálné, že se tato území budou zastavovat postupně. Při zastavování po malých plochách bude 

obtížné posouzení plošného vlivu odvádění srážkových vod a v návaznosti na systematické řešení na 

stavebnících vymáhat. Proto doporučujeme trvat na vyřešení odvodnění území před započetím jeho 

urbanizace a to globálně. 

Tam, kde nelze na úrovni KOP stanovit definitivně koncepci odvodnění (tzn. například existence více 

recipientů vhodných k odvodnění, či různorodé spádové poměry a konfigurace území), doporučujeme 

vypracovat územní studii, která s využitím geodetického zaměření, podrobného hydrogeologického 

průzkum a příp. analýzy vlastnických vztahů, vybere nejvhodnější řešení.  

Podrobný hydrogeologický průzkum  

Koncepci odvodnění je velice závislá na informacích o podloží jakožto prioritním recipientu. Motivace 

stavebníka pro důkladné provedení HGP je malá, i když na něm závisí provozní spolehlivost nebo 

dlouhodobá životnost celého systému odvodnění. Je důležité, aby město stanovilo proceduru, která 

seriózní informace pro návrh kvalitního odvodnění zajistí. 

5.3.4 Potenciál stávající zástavby  

Nejvíce srážkových vod odtéká do jednotné kanalizace – nejméně vhodného recipientu – ze stávajících 

staveb. Majitelé těchto staveb jsou soukromníci nebo obec, město, kraj, stát. S ohledem na současnou 

legislativu nelze v rámci regulativů UP majitelům stávajících staveb nic nařizovat. Pokud se stávající 

zástavba bude přestavovat, platí pro ni stejná pravidla jako pro novostavby.  

5.4 Nakládání se srážkovými vodami 

V ploše povodí je velkým problémem ztráta zemědělské půdy a zvyšování nepropustných ploch v 

urbanizovaných oblastech. Pokud se obecně porovná zhruba bilance na různých površích – zalesněné 

území vs. urbanizované, vychází poměr: 

Zalesněné plochy:  
• 40 % evapotranspirace,  

• povrchový odtok,  

• 50 % infiltrace 

 

75-100 % nepropustné plochy 

(urbanizované území): 
• 30 % evapotranspirace, 

• 55 % povrchový odtok,  

• 15 % infiltrace 
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V urbanizovaném území výše zmíněná bilance znamená pro stokovou sít vyšší zátěž, z odlehčovací komory voda 

směřuje do povrchových vod, což má za následek hydraulický stres, látkové znečištění vodních toků. Pro podzemní 

vodu to pak znamená snižování hladiny, problém se zásobováním vodou, menší minimální průtoky ve vodních 

tocích, nepříznivé poměry ředění. Pro ovzduší pak vyšší teploty, sušší vzduch a tím zdravotní rizika. 

Centrální ochrana (velké nádrže na konci systému městského odvodnění) řeší jen ochranu povrchových vody, 

vhodnějším řešením je tedy decentrální řešení – co nejblíže místu, kde srážková voda dopadá, kde je snaha 

napodobit co nejvíce přirozené odtokové charakteristiky, tedy výpar, vsakování a pomalý odtok. 

5.5 Popis přístupu k rozdělení ploch 

Pro účely této studie byly identifikovány plochy, které jsou přehledně shrnuty v Tab. 14. V zásadě se jedná o 

(vzhledem k rozsahu území orientační) rozdělení ploch dle míry znečištění srážkových vod. 

Rozdělení míry znečištění byl zvolen přístup dle Tab. 6.7 vycházející z TNV 75 9011 (viz níže).  

K zatřízení bylo využito mapové analýzy, průzkumu oblasti, znalosti místních poměrů a podkladů poskytnutých 

městem. U posledního se jedná především o informace o solených silnicích a typech ploch. 

5.6 Znečištění srážkových vod 

Problematikou hospodaření se srážkovými vodami – jejich nakládání, znečištěním – se zabývá norma TVN 75 9011 

(metodika Ministerstva zemědělství, 2013). 

5.6.1 Typické znečištění 

Zásadním faktorem pro hospodaření s dešťovými vodami je otázka znečištění vody. Typické znečišťující látky, 

které lze očekávat na jednotlivých typech ploch, jsou uvedeny v příloze A normy. 

Nejvýznamnější znečištění: 

Atmosférická depozice 

• jemné částice 

• těžké kovy 

• persistentní organické sloučeniny (např. benzo-a-pyren) 

• živiny (fosfor, dusík) 

Z materiálů z odvodňovaných ploch  

• betonové plochy: 

- vápník, hliník, křemík 

• kovové povrchy: 

- zinek, měď, kadmium  

• asfaltové povrchy, plastické hmoty, barvené nátěry atp.: 

- organické látky 
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Typické znečišťující látky dle typů ploch – tab. 6.7 normy 

Typické znečištění dle typu střech je následující: 

Ploché střechy 

• Se štěrkovou vrstvou 

- díky filtraci – lepší zadržení znečištění než u šikmých 

- průsak štěrkem s obsahem ca (vápencový, mramorový, dolomitický) – zvyšuje ph – více 

podporuje zadržení látek 

• Vegetační střechy 

- nejúčinněji zadržují znečištění, ale odtok může být zbarven humnovými látkami 

- pečlivě dávkovat hnojiva 

- nesmí se používat postřiky (kvůli živinám a persistentním organickým látkám) 

Materiály inertní 

• sklo, plexisklo, kovové střechy potažené plasty, tašky z pálené hlíny  

• odtok především atmosférická depozice 

Betonové střechy 

• vyšší atmosférická depozice (vlivem drsnosti povrchu) 

• uvolňovány látky z betonu 

• jemné nerozpuštěné látky v odtoku 

Neošetřené kovové plechy 

• Cu, Zn, Pb – tyto plechy uvolňují značné množství příslušného těžkého kovu 

- I klempířské prvky zvyšují koncentrace 

• Celokovové střechy, fasády – velmi vysoké koncentrace kovů – především na počátku srážkového 

odtoku 

- Cu a Zn – 70-80 %  

- Pb – cca 25 % 

Typické znečištění ploch v zástavbě: 
Ze zatravněných ploch může vlivem eroze odtékat značné množství organických a anorganických nerozpuštěných 

látek. 
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Z komunikací pro chodce a cyklisty pak odchází vyšší koncentrace znečištění než v odtoku ze střech (kromě 

těžkých kovů atp.). Znečištění z těchto ploch jsou: 

• hrubé a jemné nerozpuštěné částice 

- hlína, písek, štěrk, obrus 

• odpadky, listí, zvířecí exkrementy 

• při zimní údržbě 

- soli (chloridy) 

- posypové materiály (hrubé a jemné nerozpuštěné látky) 

Nejvýznamnější znečištění pak pochází z dopravních ploch pro motorová vozidla (vysoká koncentrace). Typickými 

znečišťujícími látkami jsou: 

• nerozpuštěné látky 

• těžké kovy 

- Zn, Cu 

• chloridy 

• uhlovodíky 

- Minerální oleje, benzin, nafta 

• ostatní těžké kovy (nižší koncentrace) 

- Cr, Cd, Ni, Pb 

Značný podíl PAU (polyaromatické uhlovodíky), AOX (halogenové organické sloučeniny) a těžkých kovů je 

vstřebán jemnými částicemi (<20 µm) 

Téměř nepředpověditelné znečištění (velká variabilita provozů) pochází z manipulačních ploch a skladišť. Tyto 

plochy musí být posuzováno individuálně dle provozu – hlediska jsou: 

• těsnost kontejnerů,  

• ztráty materiálů při manipulaci,  

• skladovaný materiál,  

• únik pohonných hmot,  

• zbytky obalů atp.  

Stejně tak je nutný individuální přístup u účelových komunikací zemědělských areálů. Tyto plochy musí být 

posuzováno individuálně dle provozu – hlediska jsou: 

• ohled zejména na doplňování pohonných hmot, uskladňování a manipulace s kejdou, močůvkou, 

organickými a anorganickými hnojivy, pesticidy, čištění strojů a zemědělskou činnost 

• lze očekávat ve srážkových vodách 

- nerozpuštěné látky 

- živiny 

- rozložené organické látky 

- patogenní mikroorganismy 

- pesticidy  

- uhlovodíky 

- těžké kovy  
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5.6.2 Kritéria výběru 

Níže je uvedena tabulka, dle níž byly zatřiďovány plochy do výsledných GIS vrstev. Tato tabulka vychází z normy 

TVN 75 9011 

Typy ploch Míra znečištění plochy 

• Vegetační střechy 

• Střechy z inertních materiálů 

• Střechy s plochou neošetřených kovových částí do 50 m2 

• Málo frekventovaná parkoviště osobních aut 

• Málo frekventované pozemní komunikacea (příjezdy 

k domům) 

*směrem dolů 

míra znečištění 

roste 

Nízká  

• Střechy s plochou neošetřených kovových částí 50 m2 – 

500 m2 

• Středně frekventované pozemní komunikaceb 

• (Vysoce) frekventovaná parkoviště (osobní auta a 

autobusy) 

Střední 

• Střechy s plochou neošetřených kovových částí > 500 m2 

• Vysoce frekventované pozemní komunikacec 

• Plochy skladišť a manipulační plochy 

• Komunikace zemědělských areálů 

• Parkoviště nákladních autd 

Vysoká 

a < 300 automobilů za 24 h 
b300 – 15 000 automobilů za 24 h 
c > 15 000 automobilů za 24 h 
d Parkoviště, která nejsou součástí pozemních komunikací 

 
Tabulka 14 Tabulka zatřídění do jednotlivých vrstev (nerozpuštěné látky, těžké kovy, uhlovodíky). 
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5.6.3 Výsledek rozboru 

Bylo vytvořeno 5 vrstev a 2 převzaty z podkladů poskytnutých městem. Jejich výpis a význam je uveden v 

následující tabulce: 

Název Vysvětlivka Poznámka 

CISTE VODY Na těchto plochách se 

předpokládá nízká míra 

znečištění. 

Na těchto plochách jsou tedy menší 

nároky na filtraci. Většinou se jedná o 

parky a vilové oblasti. 

POTENCIONALNE CISTA 

VODA 

Na těchto plochách se 

předpokládá střední 

míra znečištění. 

Do těchto ploch spadají například sídliště 

či lokality s hustší zástavbou. 

KONTAMINOVANE VODA Na těchto plochách se 

předpokládá vysoká 

míra znečištění. 

Na těchto plochách je filtrace tedy 

náročná. (nicméně ne nemožná.) 

Nutno podotknout, že do těchto ploch 

spadá mnoho parkovišť, průmyslových a 

zemědělských areálů, tedy oblastí 

s velkými zpevněnými plochami. 

Závěrem rozhodně není opomenutí 

těchto oblastí, spíše potřeba 

individuálního přístupu pro každý areál. 

posyp_okruh_lin 

posyp_okruh_kraj_lin 

Velmi vytížené a solené 

komunikace. 

Voda z těchto silnic by neměla být 

filtrována zeolity, neb díky solím dochází 

k remobilizaci těžkých kovů. 

Možné řešení tohoto problému je 

popsáno výše. 

 
Tabulka 15 Tabulka zatřídění do jednotlivých vrstev (nerozpuštěné látky, těžké kovy, uhlovodíky). 

Ukázka – výřez z vrstev – je na obrázku níže: 
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Obrázek 52 ukázka mapy s typy ploch. 

Barva Plochy Typ plochy Barva linie Typ linie 

modrá CISTE VODY zelená posyp_okruh_kraj_lin 

zelená POTENCIONALNE 

CISTA VODA 

fialová posyp_okruh_lin 

červená KONTAMINOVANE 

VODA 

  

 
Tabulka 16 Tabulka typů ploch, linií a obarvení. 

  

Sídliště s hustou nebo vysokou zástavbou – 

potencionálně kontaminované vody. 

Solená frekventovaná silnice 

Solená frekventovaná silnice 

Nezastavěná plocha – 

potenciál, vhodné se 

blíže zaměřit  

Průmyslový areál – 

kontaminované vody 
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5.6.4 Možnosti nakládání s dešťovými vodami  

Technická norma TNV 75 9011uvádí následující možné způsoby nakládání se srážkovými vodami a určuje 

vhodnost jejich užití pro dané situace závisející především na míře a druhu znečištění srážkových vod.  

Prvotně dělí způsoby HDV (hospodaření s dešťovými vodami) na: 

• vsakování (povrchové, nebo podzemní) 

• odvodu do povrchových vod 

• odvodu do jednotné kanalizace 

Pro stanovení vhodnosti/efektivity zvoleného způsobu nakládání se srážkovými vodami jsou důležité dva ukazatele 

(jejich orientační vhodný poměr): 

• Ared – plocha, ze které je voda odváděna 

• Avsak – plocha, na níž se voda vsakuje 

5.6.4.1 Povrchové vsakování 

Plošné vsakování 
Pobíhá přes zatravněnou humusovou vrstvu při terénním sklonu nejvýše 1:20. Pro dobré fungování je vhodný 

rovnoměrný přívod srážkové vody.  

Tento systém má nulovou retenci. 

Orientační poměr  Ared/Avsak < 5 

Vsakovací průleh 
Vsakování pobíhá přes zatravněnou humusovou vrstvu. Mělká povrchová vsakovací zařízení. Krátkodobě zadržuje 

vodu.  

Maximální hloubka prohlubně by měla být zhruba 0.3 m. 

Orientační poměr  5 < Ared/Avsak < 15 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 125 z 405 
 

 

Vsakovací průleh-rýha  
Zatravněná humusová vrstva + rýha vyplněná štěrkovým materiálem (pod průlehem).  

Navrhuje se tam, kde je nedostatečná vsakovací schopnost půdního prostředí (K<5.10-6 m/s).  

Pokud je liniový – je vhodné rozdělit příčnými zemními hrázkami. 

Orientační poměr  5 < Ared/Avsak < 15 

Vsakovací nádrž 
Vsakování přes zatravněnou humusovou vrstvu. Takový objekt má výraznou retenci vody, neboť hloubky nádrží se 

běžně pohybují od 30 cm do dvou metrů. 

Orientační poměr   Ared/Avsak > 15 

U některých objektů je navíc možné vsakování s regulovaným odtokem, kdy regulované množství vody odtéká dále 

do jiného vsakovacího zařízení, povrchových vod, nebo jednotné kanalizace. Jedná se o vsakovací rýhu, nádrž a 

průleh.  

5.6.4.2 Podzemní vsakování 

Vsakovací rýha 
Liniové vsakovací zařízení běžné vysypané štěrkem frakce 16/32. Přívod může být povrchový nebo podpovrchový. 

U podpovrchového – na vtoku kalová jímka, revizní šachta, popř. proplachovací šachta na opačném konci drenáže 

Podzemní prostory vyplněné bloky nebo štěrkem 
Tyto plošné objekty jsou vyplnění štěrkem běžně frakce 16/32, nebo lze užít prefabrikované bloky (většinou 

betonové či plastové.) 

Je potřebné předčištění vsakovaných vod. Přívod je zajištěn přes vstupní šachtu, otvor. 

Vsakovací šachta  
Jedná se o bodové vsakování, které je možné použít pouze u vymezených ploch a doporučuje se prvek předčištění. 

5.6.4.3 Odvod do povrchových vod 
Při odvádění do povrchových vod je potřeba zdržet odtok, tedy zbudovat objekt (podzemní či nadzemní retenční 

nádrž.) s regulátorem odtoku, který zamezuje příliš rychlému odtoku, a tak snižuje kumulační vlnu v povrchovém 

toku. 

5.6.4.4 Odvod do povrchových vod 
Posledním řešením je odvedení do jednotné kanalizace. Zde je zpravidla vhodné až nutné zdržet odtok, tedy opět 

obdobně jako při odvádění do povrchových vod zbudovat retenční zařízení s regulátorem odtoku. 

5.6.4.5 Souhrn klíčových ukazatelů  
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Část systému Požadavky na 

funkci 
Klíčový ukazatel Cílová hodnota Místo platnosti Metoda stanovení Poznámka 

Povodí 

zachování přirozené 

bilance odtoku 
specifický odtok 3 l/(s.ha) dílčí povodí simulace MIKE URBAN  

bezpečnost 

opatření 
četnost přepadů 1x za 5 let 

prvky decentrálního 

systému odvodnění 

(DSO) 

simulace MIKE URBAN  

Stoková síť 

minimalizace 

hydraulického 

přetížení stok 

hmax, četnost 

přetížení 

zatopení 

1x za 5 let 

kmenové stoky, 1x 

za 2 roky okrajové 

stoky 

úseky stok simulace MIKE URBAN viz definice 

Drobné vodní 

toky a svodnice 
minimalizace zátop hmax, četnost 

max 80% plnění 

1x za 10 let  - 

úseky v zástavbě 

1x za 5 let  - úseky 

v mírně ohrožených 

oblastech 

úseky drobných vodních 

toků a svodnic 
simulace MIKE URBAN  

Tabulka 17 Klíčové ukazatele hydrologických a hydraulických úloh a jejich cílové hodnoty. 
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Část systému Požadavky na 

funkci 
Klíčový ukazatel Cílová hodnota Místo platnosti Metoda stanovení Poznámka 

Stoková síť 
minimalizace emisí 

ze stokové sítě 

% odvádění 

rozpuštěných a 

nerozpuštěných látek 

na ČOV/rok 

60 % rozpuštěné 

látky 

75% nerozpuštěné 

látky 

celé povodí stokové sítě simulace MIKE URBAN  

ředicí poměr min. 1: 4 až 1 : 7 odlehčovací komory simulace MIKE URBAN jediné závazné kritérium 

objem přepadů/rok minimalizovat odlehčovací komory simulace MIKE URBAN určeno k porovnání variant 

počet přepadů/rok minimalizovat odlehčovací komory simulace MIKE URBAN určeno k porovnání variant 

doba trvání 

přepadů/rok 
minimalizovat odlehčovací komory simulace MIKE URBAN určeno k porovnání variant 

Tabulka 18 Klíčové ukazatele ochrany vodních toků a jejich cílové hodnoty. 
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5.7 Výsledky modelování 

Výsledky modelování mohou být: 

• Rozlivy – rozlivy jsou území, která jsou při výskytu větší srážkoodtokové události 

zaplavena vodou. 

• Identifikování kritických bodů na vodním toku – kritickými body jsou většinou oblasti před 

objekty (mosty, mostky, propustky) nebo jinými překážkami proudění na toku, dále málo 

kapacitní profily 

• Kapacita vodního toku - % plnění 

Jako hodnotící kritérium byla zvolena stupnice z kapitoly 4.2.3 Drobné vodní toky a hydraulické přetížení 

Pro výslednou prezentaci byl vybrán horší stav z obou břehů. Limitní hodnoty pro stanovení břehů byly 

stanoveny na základě dokumentace, resp. prohlídky v terénu odborným odhadem, nicméně základním 

pravidlem bylo, že břehová čára je v místě, kde se terén lomí do inundace. 

 

Obrázek 53 vyhodnocení kapacity koryta Hrádeckého potoka pro návrhovou srážku N10 

Na obrázku je zobrazena poloha objektů (body) a jednotlivé úseky toku (linie) jsou označeny barevnou 

škálou podle výšky plnění. Příčina nekapacitních úseků může být odvozena od vztahu úseku a objektu. 

Je li nekapacitní úsek nad objektem je příčinou kapacita objektu, je-li nekapacitní úsek mimo objekt je 

příčinou kapacita koryta. Analýzou mapových výstupů lze zjistit, že většina kapacitních problémů je 
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způsobena objekty, resp. zpětným vzdutím od objektů. Důvodem je buď malá kapacita objektu nebo 

jeho částečné či úplné zanesení.  

5.8 Popis použitých prostředků 

Zpracovatel při zpracování projektu využil simulační modely srážko-odtokových procesů (viz níže) i další 

specializované programy, například program pro zpracování dat z monitorovací kampaně - Gandalf či 

komerčně dostupné programové prostředky specializovaných firem, jako jsou MIKE VIEW, ArcMap, 

Mapinfo, Auto CAD, Microstation. 

5.8.1 Softwarové prostředky pro matematické modelování  

MIKE URBAN  

Programový prostředek MIKE URBAN je určen pro globální analýzu funkce vodovodních a 

kanalizačních systémů. Uživatelské rozhraní v aplikaci MIKE URBAN využívá z větší části technologie 

COM objektů programového prostředku ArcGIS tzn., že uživatel aplikace MIKE URBAN využívá 

standardní funkce převzaté z celosvětově ověřeného produktu GIS.  

Pomocí uživatelského rozhraní aplikace MIKE URBAN lze zpracovávat vstupní data a zároveň 

prezentovat vypočtené výsledky a jejich animace. Hlavní výhodou tohoto přístupu je zjednodušení 

analýzy výsledků versus případné opravy vstupních dat. Pro detailní analýzu výsledků je možné využít 

silné GIS nástroje pro výběr dat. Do datové struktury tak lze doplnit i uživatelské tabulky s informacemi, 

které sice nemají přímou souvislost s numerickým modelem, ale mohou být užitečné např. pro 

organizaci práce na projektu. Další uživatelsky příjemnou možností je snadná volba číselných formátů, 

použitých jednotek a pořadí sloupců.  

Pro zpracování projektu byl využit modul MIKE URBAN/MOUSE. Programový prostředek MIKE 

URBAN/MOUSE je profesionální nástroj pro výpočet povrchového odtoku, proudění vody, kvality vody 

a transportu splavenin z urbanizovaných povodí a stokových sítí. 

Možnosti, které nabízí aplikace MIKE URBAN, jsou implementovány z programových prostředků 

MOUSE a MIKE SWMM. Jde především o:  

• Modelování srážko-odtokového procesu (MOUSE Runoff, MOUSE RDI) 

• Hydrodynamická analýza proudění vody v potrubí a otevřených kanálech (MOUSE HD) 

• Modelování v reálném čase a propojení na SCADA systém  

• Dlouhodobá statistika zatížení stokových systémů (MOUSE LTS) 

• Automatická kalibrace srážko-odtokového modelu  

• Správce variant  

• Transport sedimentu (MOUSE TRAP) 

• Kvalita vody  

• Automatická optimalizace dimenze potrubí  
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MIKE 11 

Programový prostředek MIKE 11 (DHI) je matematický jednorozměrný model, tzv. 1D model, popisující 

neustálené proudění v otevřených přirozených nebo umělých korytech a v jim přilehlých inundačních 

územích extravilánu nebo intravilánu. Struktura modelu je založena na jednotlivých modulech, jež jsou 

navzájem spojeny společnými datovými soubory. Znamená to například, že dva různé moduly využívají 

tatáž data jako své vstupní soubory nebo že výsledkový soubor jednoho modulu je vstupním souborem 

modulu druhého. Výhodou takového uspořádání modelu je možnost efektivního nasazení vybraných 

modulu podle potřeb a zaměření konkrétního projektu či studie.  

• HD - Hydrodynamic - modul vycházející ze základních Saint-Venantových rovnic pro popis 

neustáleného proudění v otevřených korytech. Muže být použit k popisu jak větevné tak 

okruhové sítě a lze ho aplikovat i na problémy pseudo-dvourozměrného proudění. 

Umožňuje výpočty při proudění říčním i bystřinném a řešení proudění přes jezové objekty 

a skrz propustky pomocí různých typových objektů. 

• RR – Rainfall - runoff - srážko odtokový modul, který má tři základní možnosti výpočtu – 

NAM – detailní, vícevrstevnatý modul, UHM – metoda jednotkového hydrogramu, použita 

v této studii, SMAP – založen na výpočtu měsíční bilance vlhkosti půdy 

• Mnoho dalších – např. Dambreak (náhlé porušení hydrotechnických děl), Flood forecating 

(předpověď povodňových jevů), EcoLab (model kvality vody) atd. 

MIKE VIEW 

MIKE VIEW je mapově založené grafické uživatelské rozhraní pro presentaci výsledků simulací 

provedených softwarovými balíky MIKE 11 a MOUSE/MIKE URBAN. MIKE VIEW je plně 64 bitová 

Windows aplikace, která může pracovat pod operačními systémy Microsoft Windows® a Windows NT®. 

MIKE VIEW umožňuje načítat a zobrazovat výsledky matematických simulací. Výsledky jsou k dispozici 

v číselné i grafické formě (průtoky, hladiny) a lze provádět časovou animaci vypočtených hodnot v 

podélném profilu, v situaci a jednotlivých výpočetních bodech. MIKE VIEW je volně šiřitelný software a 

může být dodán v rámci projektu a následně používán pro provozní účely.  

GANDALF 

GANDALF je softwarový prostředek určený pro práci s časově orientovanými daty – časovými řadami, 

jejich kontrolu a efektivní prezentaci. SW je určený speciálně pro zpracování dat z měrných kampaní, 

reporting měření, detailní analýzu vybraných objektů na vodovodních a kanalizačních sítích, ale své 

uplatnění nachází v celém spektru úloh ve vodním hospodářství. 

GANDALF umožňuje archivovat, zpracovávat a efektivně prezentovat data libovolných časových řad, 

zejména pak data o srážkách, hladinách a průtocích, data o kvalitě vody a další časové řady např. 

teploty, výpar apod., umožňuje import dat z monitorovacích zařízení celé řady výrobců a dodavatelů 

měřící techniky a export dat do formátu běžných simulačních modelů. GANDALF je speciálně vyvíjen 

pro práci s velkými objemy dat a to jak do počtu záznamů v jedné časové řadě, tak do množství časových 

řad. SW umožňuje rychle a efektivně provádět analýzy měřených nebo vypočtených časových řad. 

HEC-RAS 

Jedná se o program vyvinutý pro jednorozměrný hydraulický výpočet celé říční sítě. HEC-RAS obsahuje 

čtyři jednorozměrné říční analýzy: 

1. Analýza ustáleného proudění (Steady Flow Water Surface Profiles), 

2. Simulace neustáleného proudění (Unsteady Flow Simulation), 

3. Transport sedimentu (Sediment transport/Movable Boundary Computations), 

4. Analýza kvality vody (WaterQualityAnalysis). 
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Analýza ustáleného proudění 

Tato složka modelového systému je určena pro výpočet profil povrchových vod pro ustálené proudění. 

Ustálené proudění je možné modelovat v bystřinném, říčním ale i smíšeném režimu proud ní v í ním 

profilu. Základní výpočet je založen na řešení jednorozměrné energetické rovnice (USBR, 2013) viz 

níže. 

Zahrnuje také metody výpočtu režimu toku (tj. vodní skoky), hydrauliky mostu a vyhodnocení profilů na 

soutoku řeky (říční uzly). 

Ve výpočtu lze počítat i s účinky různých překážek, jako jsou mosty, propustky, jezy a objekty v 

záplavovém území. Systém ustáleného proudění je určen pro povodňová řešení, studie 

protipovodňových opatření a zhodnocení protipovodňových opatření. Také je možné posoudit změnu 

proudění po dosazení hrázového opevnění toku. (HEC-RAS, 2013) 

Analýza neustáleného proudění 

Tento nástroj umožňuje jednorozměrnou simulaci neustáleného proud ní v sítí otevřených kanálů. Tento 

způsob byl vyvinut z UNET (Unsteady Network model) modelu Dr.Robert L. Barkau (Barkau, 1992 a 

HEC, 1997). Primárně byl vytvořen pro výpočet říčního proudění, ale už od verze 3.1 model může 

počítat se smíšeným typem proudění (bystřinné, říční). 

Veškeré hydraulické výpočty týkající se průřez mostů, propustků a dalších objektů na toku, které byly 

vyvinuty pro ustálené proudění, byly začleněny i do modelu neustáleného proudění. Mezi speciální 

vlastnosti tohoto nástroje patří: analýza průlomu hráze, přelití a průrva ochranných břehových hrází, 

čerpací stanice, provozy přehrad a proudění tlakovým potrubím. (HEC-RAS, 2013) 

5.8.2 Měřicí přístroje  

Pro měření srážek, hladin a průtoků byla použita standardní technologie dlouhodobě ověřená 

aplikacemi v České Republice i v zahraničí. Pro zpracování dat byly použity příslušné softwarové 

prostředky dodávané k jednotlivým přístrojům (Quadra Scan, Most 2.3, Nivudat/NIvuSoft). Finální 

zpracování a kontroly dat budou provedeny v prostředku Gandalf. 

Měření srážek  

K měření množství a intenzity dešťových srážek sloužil člunkový srážkoměr 

typu SR03/RD firmy Fiedler se záchytnou plochou 500 cm2 a objemem 

člunku 5 ml. Jeho překlápěním se získávají elektrické pulsy v závislosti na 

množství srážek. Jedno překlopení člunku odpovídá srážkovému úhrnu 0,1 

mm. Reálný čas každého překlopení člunku je zaznamenáván do paměti 

registrační jednotky a po přenosu dat do počítače je vytvářena časová řada 

srážek. Denní úhrny srážek jsou vypočteny automaticky.  

Nastavení parametrů záznamové jednotky, kalibrace srážkoměru a načítání 

registrovaných hodnot je prováděn pomocí standardního sériového rozhraní 

a softwaru Most 2.3.  

                                                                                                                              Obrázek 54 Srážkoměr 

SR03/RD 
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Měření hladin  

Pro měření hladiny vody v měrných profilech byla použita 

šestnácti kanálová jednotka M4016 firmy Fiedler-Mágr, 

tvořící základ soupravy pro měření hladiny. Jednotka je v 

přenosném provedení s akumulátorovým napájením a s 

možností externího napájení. K jednotce je připojena 

ultrazvuková sonda US3000 (US1000, US6000) pro 

snímání hladiny vody v kanalizaci. Archivace naměřených 

hodnot se provádí v intervalu 2 minut v registrační 

jednotce.  

 

                                                                                                                                                                                          

Obrázek 55 Souprava pro měření hladiny 
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6 Podklady pro řešení KOP 

6.1 Územní plán města 

Od roku 2016 má město schválenou územně plánovací dokumentaci – Územní plán města Plzeň. Ta je 

základním podkladem pro veškeré stavební dění a rozvoj na území města. ÚP Plzeň obecně stanovuje 

základní koncepci rozvoje území města, jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále také vymezuje zastavěné území, plochy a 

koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 

opatření a pro územní rezervy. 

Stávající Územní plán města Plzeň: 

• ÚP Plzeň byl schválen Zastupitelstvem města Plzeň dne 8. 9. 2016; 

• návrhové období ÚP je do roku 2010, výhledové období po roce 2010; 

• ÚP Plzeň je tvořen textovou a grafickou částí; 

• Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je 

odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma; 

• změny ÚP Plzeň jsou průběžně zapracovávány po jejich schválení. 

 

Obrázek 56 Ukázka grafické části Územního plánu Plzně. 
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6.2 Generel odvodnění města Plzeň 

Generel odvodnění Plzně byl převzat jako jeden z výchozích podkladů KOP města Plzně. 

Generel by zpracován v letech 2002-2003, následně byla aktualizována jeho výhledová část dle nového 

územního plánu města Plzně 2005 a to společnostmi DHI, a. s., Hydroprojekt CZ, a.s. a 

Vodohospodářský podnik, a. s. V roce 2013 pak byla provedená aktualizace datové struktury digitálního 

generelu (v měřítku 1:1) a rekalibrace modelu na základě krátkodobého monitoringu. GO Plzně byl 

postaven na metodických základech spojených s integrálním přístupem k řešení odvodnění 

urbanizovaných povodí. Opíral se o možnosti posudkových metod, založených na matematickém 

modelování a monitorování, a o tehdejší technologické možnosti digitálního zpracování dat. 

Generel odvodnění byl aktualizován v letech 2009 (Převod modelů do prostředí Mike URBAN) a 2013 

(Aktualizace datové struktury generelu) 

Zpracovatelé GO Plzně respektovali při zpracování projektu aktuální směry a trendy v městském 

odvodnění, zejména pak: 

• možnost redukce množství neznečištěných vod přitékajících na ČOV; 

• možnost zasakování neznečištěných vod; 

• návrh takových opatření, aby stoková síť byla zatěžována, pokud možno rovnoměrně a 

tím i bezpečně a aby nedocházelo k lokálnímu hydraulickému přetěžování; 

• návrh měření vybraných charakteristik a zajištění průběžného sběru a vyhodnocování dat; 

• nově postavené, nebo rekonstruované objekty na kanalizační síti, recipientech a ČOV 

alternativně vybavovat pro možnost řízení odtoku v reálném čase. 

 

Obrázek 57 Ukázka textových části Generelu odvodnění města Plzeň (2005) a jeho aktualizace (2013). 
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6.3 Historické srážkové časové řady ČHMÚ 

Historická srážková řada pro město Plzeň byla získána z dat ČHMÚ. Jedná se o srážkovou řadu s 

časovým krokem jedné minuty za období od roku 1999 do roku 2009. 

ROK Maximální intenzita Srážkový úhrn Výskyt maxima 

 [l/s/ha] [mm/rok] [DD:MM:YYY mm:hh:ss] 

1999 316,7 492,4 6.7.1999 20:14 

2000 566,7 581,1 28.5.2000 17:38 

2001 333,3 724,8 20.8.2001 15:22 

2002 733,3 691,3 21.6.2002 19:04 

2003 383,3 488,9 23.7.2003 16:47 

2004 400,0 536,7 9.6.2004 14:37 

2005 250,0 535,3 25.7.2005 14:45 

2006 366,7 571,9 17.5.2006 8:30 

2007 333,3 672,9 21.6.2007 17:05 

2008 350,0 463,3 3.7.2008 22:34 

2009 416,7 648,8 9.7.2009 11:28 

 
Tabulka 19 Ukázka 10ti leté srážkové řada z období 1999 – 2009. 

6.4 Data ČHMÚ 

Klimatologická data pro koncepci odtokových poměrů města Plzně lze zakoupit od Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).  

ČHMÚ má v blízkosti města Plzně několik stanic a přímo ve městě je stanice Plzeň-Mikulka, což je 

profesionální stanice, která měří velké množství prvků a díky nepřetržité přítomnosti pozorovatel také 

veškeré jevy, které proběhnou v okolí stanice. Další stanicí je Plzeň Bolevec, která je na bázi 

automatické klimatologické stanice, což znamená, že většina prvků je automaticky měřena.  

Jednotlivé stanice s vybranými prvky, které daná stanice měří, jsou v Tab. 20. Ceny jednotlivých dat se 

liší dle množství zakoupených dat a ceník je neveřejný, avšak lze ceny zjistit dotazem na email: 

klima@chmi.cz. 

Hydrologická data lze zakoupit také od ČHMÚ, data o průtocích na vodních tocích lze zakoupit z 

hlásných profilů viz Tab. 21. Dále je možné zakoupit data odtokových poměrů z jakýchkoliv povodí 

větších než 0,1 km2. Ceny jsou závislé na délce časové řady průtoků nebo velikosti povodí, pro něž jsou 

průtoky počítány. 

 
Tabulka 20 Srážky pro oblast Plzeň. 
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Plzeň-Mikulka L1PLMI01 X X X X X X X X 

Plzeň – Bolevec L1PLZB01 X X X X X 

 

X 

 

Plzeň-Radčice L2PLZR01 - X - - - - X - 

Rokycany L2ROKY01 X X X X X 

 

X 
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Stanice Souřadnice 

Jméno Řeka E N 

VD Hracholusky Mže 13.1740681 49.7901203 

Plzeň-Skvrňany Vejprnický potok 13.3472927 49.7441616 

VD České údolí Radbuza 13.3623752 49.7173659 

Štěnovice Úhlava 13.4014745 49.6770287 

Koterov Úslava 13.4247693 49.7133769 

Bílá Hora Berounka 13.4010104 49.7663159 

 
Tabulka 21 Měrné profily na vodních tocích v katastrálním území Plzně. 

Pobočka CHMI Plzeň: 
• Mozartova 41, 323 00 Plzeň  

• Bláhová Kateřina, Ing.  

• Zpracovávané povodí: povodí Berounky po Rakovnický potok (včetně), Ohře po Bočský 

potok 

• Kontakty: 377 256 648, 377 256 636 

• hydrologie.plzen@chmi.cz¨ 
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Obrázek 58 Měřená místa ČHMI, hydrodata. 
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Obrázek 59 Sledování vodního stavu ČHMI. 
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Obrázek 60 Sledování plavenin a sedimentů ČHMI. 
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Obrázek 61 Sledování jakosti vody ČHMI. 
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6.5 Data Povodí Vltavy, s. p. 

Povodí Vltavy, s. p. je provozovatelem několika stanic na větších vodních tocích, kde provádí kontinuální 

měření. Jejich data jsou dostupná online. Měrné profily v zájmové oblasti jsou následující: 

• Berounka – LG Plzeň-Bílá Hora (kontinuální měření vodních stavů a průtoků) 

N-leté průtoky [m3.s-1] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

124,0 189,0 295,0 389,0 496,0 655,0 790,0 

 
Tabulka 22 QN Berounka, LG Plzeň – Bílá Hora. 

• Úslava – stanice LG Plzeň-Koterov (kontinuální měření vodních stavů a průtoků) 

N-leté průtoky [m3.s-1] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

48,00 71,00 111,0 150,0 197,0 269,0 334,0 

 
Tabulka 23 QN Berounka, Úslava – LG Plzeň – Koterov. 

• Radbuza – stanice LG odtok VD České Údolí 

N-leté průtoky [m3.s-1] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

36,00 59,00 97,00 131,0 170,0 228,0 278,0 

 
Tabulka 24 QN Radbuza, LG odtok VD České Údolí. 

• Vejprnický potok – stanice LG Skvrňany 

- QN nejsou k dispozici, kontinuální měření vodních stavů a průtoků ano 
 

Dále v bezprostředním okolí – Mže před Plzní 

• Mže – stanice LG odtok VD Hracholusky 

N-leté průtoky [m3.s-1] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

65,20 89,60 130,0 167,0 208,0 272,0 326,0 

 
Tabulka 25 QN Mže, LG odtok VD Hracholusky. 
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6.6 Adaptační strategie města Plzně 

Dokument Adaptační strategie města Plzně s využitím ekosystémově založených přístupů z roku 2017 

poskytuje komplexní analytický a plánovací podklad pro navržení a uplatnění souboru vhodných 

adaptačních opatření, při zohlednění ekosystémově založených přístupů (přírodě blízkých adaptačních 

opatření).  

Vizí strategie je snížit zranitelnost a zajistit odolnost města Plzně vůči dopadům změny klimatu s 

využitím vhodných adaptačních opatření (a s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím), 

která podporují připravenost města na očekávané dopady změny klimatu a zajišťují dobré životní 

prostředí pro jeho obyvatele. Dokument slouží jako podklad pro přípravu Strategického plánu města 

Plzně 

 

Obrázek 62 Ukázka dokumentu Adaptační strategie města Plzně. 
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6.7 Strategický plán města Plzně 

Dokument z roku 2018 předkládá vizi, jak by měla vypadat Plzeň v roce 2035. Jedním z cílů je zlepšení 

životního prostředí ve městě, zejména hospodaření s vodami a udržení ploch zeleně. V oblasti 

hospodaření s vodami je hlavním cílem zpracování koncepce hospodaření s vodou a její propojení s 

Generelem odvodnění Plzně, a tím vytvoření Koncepce hospodaření s vodou města Plzně. 

 

Obrázek 63 Ukázka dokumentu Strategický plán města Plzně. 
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6.8 Jednoznačné plochy Generelu zeleně 

Generel zeleně města Plzně je základním koncepčním dokumentem pro urbanistickou zeleň ve městě. 

Nejvýznamnějším výstupem Generelu zeleně je soubor jednoznačných ploch Generelu zeleně, jejichž 

aktualizace byla schválena usnesením Rady města Plzně dne 30. 6. 2016. Jedná se o plochy 

sadovnických úprav většinou umístěných v sídlištní či jiné zástavbě, kde tvoří jejich bezprostřední 

zázemí. Součástí jednoznačných ploch Generelu zeleně jsou rovněž návrhové plochy vymezené pro 

realizaci nových ploch zeleně. 

 

Obrázek 64 Ukázka dokumentu Generel zeleně města Plzně. 
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6.9 Hydrogeologické podklady 

Podklady pro hydrogeologické posouzení zájmového území jsou v současné době zpracovávány. Jsou 

vytvářeny mapy půdního (povrchového) vsaku a hlubšího vsaku. (Grafické přílohy č. 15. až 17.) 

V zájmovém území bylo vybráno 920 plošek BPEJ (bonitační půdně – ekologické jednotky), kterým byly 

přiřazeny koeficienty vsaku. Zároveň bylo z mapy Land – Use vybráno přibližně 430 000 plošek, kde je 

možný povrchový však. Prolnutím těchto vrstev byl stanoven koeficient vsaku pro více než 515 000 

plošek. 

Pro analýzu hlubšího vsaku bylo vybráno cca 500 plošek v různých geologických jednotkách a 550 vrtů 

z geologické databáze GEOFOND. V každé plošce byla v hloubkovém intervalu 1 – 3 m určena 

schopnost vsakovat vodu, čímž vznikla mapa hlubšího vsaku. Ukázka detailnějšího zpracování je 

v grafické příloze č. 15. – Situace povrchového vsaku, č. 16. – Situace hlubinného vsaku a č. 17. – 

Souhrnná situace povrchové a hlubinné vhodnosti vsakování. 

 

Obrázek 65 Ukázka map povrchového a hlubšího vsaku. 

6.10 Podklady znečištění povrchu území 

Pro účely této studie byly identifikovány plochy, které jsou přehledně shrnuty v kapitole 5.6. V zásadě 

se jedná o (vzhledem k rozsahu území orientační) rozdělení ploch dle míry znečištění srážkových vod. 

Rozdělení míry znečištění byl zvolen přístup vycházející z TNV 75 9011.  

K zatřízení bylo využito mapové analýzy, průzkumu oblasti, znalosti místních poměrů a podkladů 

poskytnutých městem. U posledního se jedná především o informace o solených silnicích a typech 

ploch. Výsledky zpracování jsou v grafické příloze č. 19 – Rozdělení ploch odtékající srážkové vody na 

potencionálně kontaminované a čisté vody. 
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6.11 Mapy rozlivů toků 

Informace a podkladní data k této kapitole byla čerpána z dokumentu Povodňový plán Plzeňského kraje.  

 

Obrázek 66 Mapa záplavových čar (viz mapa č.3 Přehledná situace povodí Boleveckého potoka). 
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6.12 Podklady o drobných vodních tocích a svodnicích 

Podklady o drobných vodních tocích a svodnicích byly průběžně přebírány a zpracovávány (viz kapitola 

8.2 Stavba modelu drobných vodních toků a svodnic). V průběhu získávání podkladů o drobných 

vodních tocích od jednotlivých správců byla získána data buď v digitální formě, která umožňuje převod 

do používaných softwarových prostředků nebo data v tištěné formě, která byla postupně digitalizována 

a následně implementována do matematického modelu. 

Pro některé části drobných vodních toků a svodnic nebyla podkladní data k dispozici, proto je bylo nutné 

v rámci KOP Plzně doplnit. 

 

 

Obrázek 67 Ukázka mapy vodních toků a objektů. 
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6.13 Další podklady 

6.13.1 Právní prostředí – národní legislativa 

a) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v 

platném znění  

b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 

platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu zejména vyhláškami: 

- č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a   

- č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění 

c) Národní plány povodí ČR 

d) Plán hlavních povodí (PHP ČR) 

e) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR 

f) Politika územního rozvoje  

g) Vodní zákon a související předpisy 

h) Stavební zákon a související předpisy 

i) Zákon o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy 

j) Syntéza současného právního rámce ČR 

6.13.2 Právní prostředí – evropská legislativa 

a) Směrnice Evropské rady a parlamentu 2000/60/EC o vodní politice evropského 

společenství z 23. října 2000 

b) Směrnice 2007/60/EC (Povodňová směrnice) 

c) Stanovená záplavová území; 

6.13.3 Studie vodních toků  

a) PPO Koterov (Vodní díla, TBD a.s. 2014) 

b) PPO Rudná (DHI, a.s) 

c) Stanovení záplavových území, Božkovský potok 0,0 – 5,0km, Vodní cesty a.s. 2014 

d) Stanovení záplavových území, Malesický potok 0,0 – 4,5km, Hydrosoft Veleslavín 

s.r.o, 2014 

e) Posouzení změny odtokových poměrů, Litický potok, VHP a.s.  

f) Zkapacitnění koryta Černického potoka, 0,0 – 0,6km, Ing. Milan Jícha 
 

Tyto podklady byly doplněny o materiály na webových stránkách města (http://mapy.kr-

plzensky.cz/gis/dtm/). 

6.13.4 Zdroje obrázků  

• https://extension.umn.edu/landscape-design/rain-gardens 

• https://www.mprnews.org/story/2015/07/27/rain-gardens-fight-pollution 

• https://www.warrenswcd.com/rain-gardens.html 

• https://www.romi.gov/1333/How-Rain-Gardens-Work 

• https://www.pocitamesvodou.cz/v-jihlave-take-pocitame-s-vodou-kvetnate-louky-prulehy-

a-rybnicky/ 

• https://www.uceeb.cz/aktuality/destova-zahrada-muze-byt-efektivnim-resenim-sucha-

prehratych-mest 

http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm/
http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm/
https://extension.umn.edu/landscape-design/rain-gardens
https://www.mprnews.org/story/2015/07/27/rain-gardens-fight-pollution
https://www.warrenswcd.com/rain-gardens.html
https://www.romi.gov/1333/How-Rain-Gardens-Work
https://www.pocitamesvodou.cz/v-jihlave-take-pocitame-s-vodou-kvetnate-louky-prulehy-a-rybnicky/
https://www.pocitamesvodou.cz/v-jihlave-take-pocitame-s-vodou-kvetnate-louky-prulehy-a-rybnicky/
https://www.uceeb.cz/aktuality/destova-zahrada-muze-byt-efektivnim-resenim-sucha-prehratych-mest
https://www.uceeb.cz/aktuality/destova-zahrada-muze-byt-efektivnim-resenim-sucha-prehratych-mest
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• https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-a-zelen-hamburku-a-

kodane-2/ 

• https://www.greenblue.com 

• https://www.extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/_docs/programs/master-

gardeners/Howardcounty/Baywise/PermeablePavingHowardCountyMasterGardeners10

_5_11%20Final.pdf 

• https://www.greenblue.com/na/products/arbowflow/ 

• https://www.flickr.com/photos/usepagov/15455930908/in/photostream/ 

 

6.13.5 Odborná literatura 

• BUWAL (1998): Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewasser: 

Ökomorphologie Stufe F, Mitteilungen zum Gewässerschutz Nr. 27. 

• DHI, a.s: Hospodaření s dešťovými vodami, generel odkanalizování lokality Most. 

• DWA-A138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 

Niederschlagswasser (Směrnice DWA-A 138 Projektování, výstavba a provoz zařízení k 

zasakování dešťové vody). 

• ÖWAW-Regelblatt 19 (2007): Richtlinien für die Bemessung von Regenentlastungen in 

Mischwasserkanälen. 

• Odvodnění urbanizovaných území: koncepční přístup / hlavní autor-koordinátor Vladimír 

Krejčí ; editoři Petr Hlavínek, Evžen Zeman. -- Vyd. 1.. -- Brno : NOEL 2000, 2002. -- 562 

s. : il. (část. barev.). 

• STRÁNSKÝ, David, Vojtěch Bareš, Ivana Kabelková. Hospodaření se srážkovými vodami 

jako součást adaptace měst na změnu klimatu; právní prostředí, technické normy, 

stavební objekty, příklady. Cyklus seminářů 201-2018, ČSOP Koniklec. 

• STRÁNSKÝ, David. Srážkové vody a urbanizace krajiny: TP 1.20.1 : technická pomůcka 

k činnosti autorizovaných osob. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT, 2012. Metodické a 

technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-87438-28-2. 

• Sweco Hydroprojekt a.s: Hospodaření se srážkovými vodami TNV 759011, Praha. 

• VÍTEK, Jiří, David STRÁNSKÝ, Ivana KABELKOVÁ, Vojtěch BAREŠ a Radim VÍTEK. 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015. ISBN 978-

80-260-7815-9. 

• Útvar koncepce a rozvoje Plzeň (2018): Požadavky na řešení dešťových vod Plzeň, 

metodický podklad; Aplikace přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném 

prostoru. 

• VSA (2007): Abwassereinleitungen aus Kanalisationen bei Regenwetter: Richtlinie 

„STORM“ für die konzeptuelle Planung von Massnahmen. VSA, Zürich. 
  

https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-a-zelen-hamburku-a-kodane-2/
https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-a-zelen-hamburku-a-kodane-2/
https://www.greenblue.com/
https://www.extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/_docs/programs/master-gardeners/Howardcounty/Baywise/PermeablePavingHowardCountyMasterGardeners10_5_11%20Final.pdf
https://www.extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/_docs/programs/master-gardeners/Howardcounty/Baywise/PermeablePavingHowardCountyMasterGardeners10_5_11%20Final.pdf
https://www.extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/_docs/programs/master-gardeners/Howardcounty/Baywise/PermeablePavingHowardCountyMasterGardeners10_5_11%20Final.pdf
https://www.greenblue.com/na/products/arbowflow/
https://www.flickr.com/photos/usepagov/15455930908/in/photostream/
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6.13.6 Použité zdroje v příloze vypracované společností INSET s.r.o. 

Pro zpracování základních přehledných informací byly využity níže uvedené zdroje. Jednalo se hlavně 

o digitální a webová data, která sloužila k dalšímu zpracování na základě příslušných norem a 

metodických pokynů: 

• Olmer a Kessl (1990): Hydrogeologické rajony, VÚV Praha, pp154 

• Žabička a Vrána (2011): TP 1.20 – Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, 

ČKAIT, Praha, pp42 

• Úřad pro technickou normalizaci (2016): ČSN 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum, 

Praha, pp 48 

• Úřad pro technickou normalizaci (2017): ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových 

vod, Praha, pp 55 

• Katalog BPEJ: https://bpej.vumop.cz/ 

• Mapy ČGS: Základní geologická mapa České republiky 1 : 50 000 s vysvětlivkami 

https://mapy.geology.cz/geocr50; Půdní mapa 1 : 50 000 https://mapy.geology.cz/pudy/ 

6.13.7 TNV a webové stránky 

TNV 759011. Hospodaření se srážkovými vodami.  
TNV 759010. Vsakovací zařízení srážkových vod. 
Počítáme s vodou: https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-v-
obcich-1/ 
Počítáme s vodou: https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-v-
obcich-2/ 
Počítáme s vodou: https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-v-
obcich-3/. 
Počítáme s vodou: https://www.pocitamesvodou.cz/otazky-a-odpovedi/co-vyplyva-pro-hdv-
z-platne-legislativy-a-technickych-norem-v-cr/. 
Počítáme s vodou: https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-
ziskavaji-nejen-obcane-a-obce/. 
Počítáme s vodou: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/7314-nova-norma-csn-75-9010-
pro-navrh-vystavbu-a-provoz-vsakovacich-zarizeni-srazkovych-vod. 
Profesní informační systém ČKAIT: https://www.profesis.cz/. 

6.13.8 Reference 

Asociace pro vodu ČR (CzWA), (2019): Studie hospodaření se srážkovými vodami v 
urbanizovaných územích, MŽE, 130 str. 
A. Cizek and Andrew Fox (2015) Stormwater Nature Pockets: A Case For Using Green 
Infrastructure To Create Engaging Childhood Spaces. Journal of Green Building: Summer 2015, 
Vol. 10, No. 3, pp. 14-27. 
Andreucci, M. B., Russo, A. and Olszewska-Guizzo, A. (2019) ‘Designing Urban Green Blue 
Infrastructure for Mental Health and Elderly Wellbeing’, Sustainability, 11(22), p. 6425.  
Hewitt, C. N., Ashworth, K. and MacKenzie, A. R. (2019) ‘Using green infrastructure to improve 
urban air quality (GI4AQ)’, Ambio. Springer Netherlands, 49(1), pp. 62–73.  
JV PROJEKT VH,  s. r. . (2014) Principy a zásady koncepce a strategie odvodnění MČ Praha 12., 
MŽE, 52 str. 
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JV PROJEKT VH,  s. r. . (2018) ‘Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené 
infrastruktuře’, in Olomoucké stavební standardy k integraci modrozelené infrastruktury, pp. 
1–201. 
Kumar, P. et al. (2019) ‘The nexus between air pollution, green infrastructure and human 
health’, Environment International. Elsevier, 133(October). 
Liu, K. and Baskaran, B. (2005) ‘Thermal performance of extensive green roofs in cold climates’, 
in National Research Council CAnadanada, World Sustainable Building Conference, pp. 1–8. 
Minke, G. Inclined green roofs - Ecological and economical advantages, passive heating and 
cooling effects (2007), Proceedings of International Conference on Central Europe towards 
Sustainable Building in Prague - překlad KNOB J. https://voda.tzb-info.cz/ ze dne 20. 6. 2008. 
Rutherford, S. The Green Infrastructure Guide: Issues, Implementation, Strategies and Success 
Stories. West Coast Environmental Law Research Foundation, British Columbia, ISBN 978-0-
919365-31-5, 2007. 
VÍTEK, Jiří, David STRÁNSKÝ, Ivana KABELKOVÁ, Vojtěch BAREŠ a Radim VÍTEK. Hospodaření s 
dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015. ISBN 978-80-260-7815-9. 
Vítek, J. (2018) ‘Jak se projevuje úroveň zákonných a technických předpisů na aplikaci 
modrozelené infrastruktury’, VTEI, 27-34. 
Stránský, David. Srážkové vody a urbanizace krajiny: TP 1.20.1 : technická pomůcka k činnosti 
autorizovaných osob. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT, 2012. Metodické a technické pomůcky k 
činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-87438-28-2. 

6.13.9 Další zdroje 

• Hospodaření s dešťovými vodami, Stránský, D., 2018 

• Norma TVN 756011: Hospodaření s dešťovými vodami, MZe, 2013 

• Záplavová území vodních toků (DIBAVOD) 

• Digitální model terénu 5G. 

• HEC-RAS River Analysis System - User’s Manual, US Army Corps of Engineers 

(Hydrologic Engineers Center), February 2016 

• HEC-RAS River Analysis Systém – Hydraulic Reference Manual, US Army Corps of 

Engineers (Hydrologic Engineers Center), February 2016 

• Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood 

Plains, United States Geological Survey Water, G.J. Arcement Jr. and V.R. Schneider 

• Katalog drsností, Ústav vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně 

• Hydrologická data 

• Mapový podklad ZABAGED – ZM 10, ortofoto  

• Družicové snímky území, zdroj Google map, www.maps.google.cz/maps , mapy.cz: 

https://mapy.cz 

• Ortofoto WMS služba, zdroj CUZK 

• Matematické modelování proudění vody s volnou hladinou, Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. 

• https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/kapitola-v/kapitola-v.html 

• Ochrana zemědělské půdy před erozí, Janeček a kol, 2012, ČZU Praha 

• Prevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcí, 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdo, v. v. i., 2015 

• TP 83 Odvodnění pozemních komunikací, MD, 2014 

• Podkladové mapy ZABAGED® 

• DES_RAIN program fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze 

• Hydraulic Referenc Manual of HEC – HMS 

• User’s Manual of HEC – HMS 
• ArcHydro Tools  

https://mapy.cz/
https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/kapitola-v/kapitola-v.html
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7 Shrnutí současných problémů na vodních tocích a 
kanalizaci  

7.1.1 Povodí Vltavy, s. p. 

Stanovisko Povodí Vltavy, s. p., vyjádřil Ing. Petr Vicenda, vedoucí oblastního vodohospodářského 

dispečinku. 

Kritickými problémy jsou pro Povodí odlehčování dešťových vod ze zpevněných povrchů a zejména 

odlehčení kanalizace, které končí v recipientech v jejich správě.  

V Plzni je na jednotné kanalizační síti řada odlehčovacích komor a většina z nich odvádí vodu do velkých 

řek (Úslava, Radbuza, Mže, Berounka), kde logicky už kulminace průtoků s ohledem na kapacity koryt 

těchto toků žádné škody na majetku (na rozdíl od dopadů na životního prostředí) páchat nemohou. 

Kritické ohrožené lokality (typicky terénní deprese, bezodtoké oblasti……) povrchovým odtokem 

dešťové vody při přívalových srážkách přímo v zástavbě ve městě Plzni samozřejmě Povodí Vltavy nijak 

nemapuje a neeviduje, nepochybně ale taková místa ve městě existují. 

Některá odlehčení ústí do menších toků jako je například Vejprnický potok, kde rovněž způsobují rychlé 

vzestupy hladiny. 

Pak existuje řada ještě menších vodotečí, kterých se to dotýká a kde kapacita koryt již nemusí být pro 

převedení průtokových maxim z odlehčovacích komor dostatečná (např. Červenohrádecký potok aj.) a 

jsou na takové události citlivé.   

Příklad záznamu (cca rok starého) odlehčení odpadní vody z kanalizační sítě do monitorovaného 

Vejprnického potoka (ve Slovanském údolí) a dále orientační bilance odlehčení kanalizační sítě města 

Plzně do uzávěrového recipientu - Berounky jsou zobrazeny na obrázcích níže. 

Nicméně z pozorování Povodí Vltavy, s. p. není zdokumentováno, že by na území Plzně nějaký drobný 

vodní tok v důsledku zatížení z kanalizace rozlil mimo břehovou čáru až do zástavby a páchal škody, 

avšak to neznamená, že by k tomuto nemohlo dojít. 

S ohledem na extrémně rychlý průběh událostí však jako správci povodí nemohou na takové věci 

reagovat v reálném čase. Drobné vodoteče se nijak z hlediska průtoku nemonitorují a nejsou k dispozici 

žádné případné záznamy. Co se ale toků ve správě Povodí Vltavy týká, nebude se jednat o masovou 

záležitost. 

Jako správci vodních toků mohou pozorovat celkové odtoky v rámci větších toků po srážkových 

epizodách. Na obrázku níže je poskytnutý rozbor jedné odtokové události z roku 2018, kde je vidět 

maximální průtok na Berounce a na Vejprnickém potoce – vše z odlehčovacích komor na kanalizační 

síti. 
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Obrázek 68 Záznam Povodí Vltavy – odlehčené objemy odpadní vody z kanalizační sítě do Vejprnického 

potoka ve Slovanském údolí. 

  

Obrázek 69 Záznam Povodí Vltavy – orientační bilance odlehčení z kanalizační sítě města Plzně do 

závěrového recipientu – Berounky. 
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7.1.2 Vodárna Plzeň, a. s. 

Obecně lze problematiku Vodárny Plzeň, jakožto provozovatele kanalizační sítě na území města Plzně, 

definovat jako problém s nátokem dešťových vod do jednotné kanalizace, a to zejména v okrajových 

částech, kdy splašková nebo jednotná kanalizační soustava není na přítok těchto vod dimenzována. 

Navíc veškerou dešťovou vodu napojenou na splaškovou nebo jednotnou kanalizaci je nutné následně 

čistit na ČOV, případně přečerpávat na ČSOV a v nejhorší variantě tyto nátoky navyšují objem vod 

odlehčených před odlehčovací komory do vodních toků a tím zhoršují kvalitu vody v recipientech. 

Problémy jsou souhrnně zdokumentovány v odstavcích níže a jsou ve vrstvách GIS: 

• vodarna_area_features.shp 

• vodarna_line_feature.shp 

7.1.3 Problematická místa na kanalizaci 

V rámci řešení projektu byla identifikována problematická místa na území města Plzně. Jejich lokalizace 

je v grafické příloze 18 a slovní vyjádření pak v následujících tabulkách. 

 

ID v mapě Popis prvku 

1 retenční nádrž napojení do Úhlavského sběr 

2 vtokový objekt na Chmelnicích 

3 zatrubněná vpust Alej Svobody 

4 odtéká do komory, napojení do usazováku 

5 vtokový objekt Pod Košutkou, Košutecké jezírko 

6 uliční vpust Nepomucká 

7 horská vpust, Hřbitovní 

9 horská vpust, Hřbitovní 

10 horská vpust, Křimice na Horničce, u trati ČD 

11 horská vpust, Zábělská 

12 horská vpust, Zábělská 

13 horská vpust, Zábělská 

14 horská vpust, Na Hraně 

15 horská vpust, Třešňová 

16 horská vpust, V obílí, Do Zámostí 

17 horská vpust, Klatovská, K Valše 

18 horská vpust, Litická 

19 horská vpust, Pod Stráží, Franze Liszta 

21 horská vpust, Ke Kolešovce 

22 horská vpust, Libušínská 

23 horská vpust, Červený Hrádek – Vesnická 

24 do stoky vodárny, Hrádecká, do Hrádeckého potoku, u garáží 

25 otevřený příkop, Hrádecká 

26 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

27 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

28 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, Formanská 
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ID v mapě Popis prvku 

29 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, Formanská 

30 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

31 horská vpust, Červenohrádecká, K Bukovci, otevřený pří 

32 horská vpust, Červenohrádecká, otevřený příkop 

33 horská vpust, Hrádecký p, otevřený příkop 

34 horská vpust, Hrádecký p, otevřený příkop 

35 horská vpust, K Bukovci 

36 uliční vpust, K Bukovci 

 
Tabulka 26 Tabulka Vodárnou identifikovaných problematických míst na území města. 

 

ID v mapě Popis prvku 

37 Velký rybník, napojení sběrače JS 

38 otevřený příkop, UV Nepomucká 

39 uliční vpust, otevřený příkop 

40 horská vpust, otevřený příkop, HV do Štěnovic 

41 horská vpust, otevřený příkop, Letkovská 

42 horská vpust, otevřený příkop, Letkovská 

43 horská vpust, Zábělská, otevřený příkop 

44 horská vpust K Černicím, DK bez dokumentace 

46 horská vpust, Libušínská, DN 150 přítok čisté vody 

47 U Velkého rybníka – U hráze 

48 napojení retenční nádrže u D5 do Úhlavského sběrače 

49 pod kapličkou se napojuje na stoku v. do Hrádeckého potoka 

50 pod kapličkou se napojuje na stoku v. do Hrádeckého potoka 

51 napojení uliční vpust 

52 otevřený příkop, Červený Hrádek, K Fořtovně 

53 zjistit napojení uliční vpust, do Hrádeckého pot, K Fořt 

54 žlab, Formanská, Červený Hrádek 

55 žlab, Formanská, Červený Hrádek 

56 horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

57 horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

58 Horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

59 K Bukovci, otevřený příkop, do Hrádeckého potoka (tečou splašky) 

 
Tabulka 27 Tabulka dalších identifikovaných problematických míst na území města. 
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7.1.4 Bližší identifikace zájmových oblastí s problémy 

 

 
Obrázek 70 retenční nádrž napojení do 

Úhlavského sběrače. 

 
Obrázek 71 retenční nádrž napojení do 

Úhlavského sběr – lokace na mapě. 

 
 

 

 
Obrázek 72 vtokový objekt Na Chmelnicích. 

 
Obrázek 73 vtokový objekt Na Chmelnicích. 

.

 

Lokace na mapě 

Vtokový objekt Na Chmelnicích (viz Obr. 72) je ze tří stran obklopen stromy a keři, porostlý vysokými 

travinami. Ze strany čtvrté se nachází plot areálu dětského centra. 

 

 

Obrázek 70 

Obrázek 72 
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Obrázek 74 zatrubněná vpusť Alej Svobody. 

 

 
Obrázek 75 zatrubněná vpusť Alej Svobody – 

mapa. 

.
 

 

 
Obrázek 76 vtokový objekt Pod Košutkou, 

Košuteckjé jezírko. 

 

 
Obrázek 77 vtokový objekt Pod Košutkou, 

Košuteckjé jezírko – mapa. 

.

 

 

Zatrubněná vpusť Alej svobody se nachází v těsné blízkosti retenční nádrže. Vtokový objekt 

Košuteckého jezírka (viz Obr. 76) má česle značně zaplaveny listím, kalem, klacky, odpadem atp. To 

může snižovat kapacitní průtok. 

 
  

Obrázek 74 
 

Odtok do komory 

Obrázek 76 
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Obrázek 78 Otevřený příkop, Nepomucká – mapa. 

 

 
Obrázek 79 uliční vpust Nepomucká. 

 

 
Obrázek 80 Otevřený příkop, Nepomucká..

 
Obrázek 81 horská vpust, Hřbitovní. 

 
Obrázek 82 horská vpust, Hřbitovní – 

mapa. 

 

Horské vpusti se nachází vedle travnaté plochy, která má potenciál pro retenci, popř. zasakování vody.  
 

Obrázek 79 
 

Obrázek 80 
 

HV na druhé straně 

Obrázek 81 
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Obrázek 83 horská vpust, Třešňová. 

 
Obrázek 84 horská vpust, Třešňová – mapa. 

.

 

 
Obrázek 85 horská vpust, V obílí, Do Zámostí. 

 
Obrázek 86 horská vpust, V obílí, Do Zámostí – 

mapa. 

HV, Třešňová (viz Obr. 83) je objekt i celé přívodní koryto zaplaveno velkým množstvím listí a dalšího 

přírodního materiálu. Nad objektem se nachází park, ze kterého je sem materiál splavován. 

Žádoucí je pravidelná údržba (odstranění nánosu) – v případě, že by byla nedostatečná, nebo by 

docházelo k příliš častému ucpávání koryta pak vymyslet další opatření proti zanášení naplavenin do 

koryta. 

 
Obrázek 87 horská vpust, Litice. 

 
Obrázek 88 horská vpust, Litice – mapa. 

Obrázek 83 
 

Obrázek 85 

Obrázek 87 
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U horské vpusti v Liticích se pravděpodobně vyskytuje potíž s nedostatečnou kapacitou a v případě 

bleskové srážky přímým odtokem vody do povrchového vodního toku. (žlab, do kterého se napojuje 

další svod – Obr. 87 vpravo).  

Volný prostor mezi přívodním potrubím a korytem potoka by potencionálně bylo možné použít k zadržení 

vody (snížení kulminace během bleskové povodně). Ideálně i k jejímu předčištění.  

 

 
Obrázek 89 horská vpust, Litická. 

 
Obrázek 90 horská vpust, Litická – mapa 

.

 

 
Obrázek 91 horská vpust, Pod Stráží, Franze 

Liszta. 

 

 
Obrázek 92 horská vpust, Pod Stráží, Franze 

Liszta – mapa. 

.

 

 

 

Obrázek 89 

Obrázek 91 
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Obrázek 93 horská vpust, Ke Kolešovce. 

 

 
Obrázek 94 horská vpust, Ke Kolešovce – mapa. 

.

 

 
Obrázek 95 otevřený příkop, do stoky, Hrádecká – mapa. 

 

 

Obrázek 99 

Obrázek 96 

Obrázek 98 
 

Obrázek 93 
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Obrázek 96 otevřený příkop, Hrádecká. 

 

 
Obrázek 97 vpust do stoky vodárny, Hrádecká, do 

Hrádeckého potoka, u garáží. 

.

 
Obrázek 98 vpust do stoky vodárny, Hrádecká, do 

Hrádeckého potoka, u garáží – pohled. 

 
Obrázek 99 napojení uliční vpusti, Hrádecká. 
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Obrázek 100 Do Štěnovic – mapa. 

 

 
Obrázek 101 otevřený příkop, Do Štěnovic. 

 

 
Obrázek 102 UV, Do Štěnovic. 

 

 
Obrázek 103 otevřený příkop, Do Štěnovic. 

 

 
Obrázek 104 HV, Do Štěnovic. 

.
 

Obrázek 101 

Obrázek 103 
 

Obrázek 104 
 

Obrázek 102 
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Obrázek 105 horská vpust, Letkovská – mapa. 

 
Obrázek 106 horská vpust, 

Letkovská. 

 
  

  

Obrázek 107 otevřený příkop, Letkovská. 

 
Obrázek 108 otevřený příkop, 

Letkovská. 

 
 

Obrázek 106 
Obrázek 107 

Obrázek 108 
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Obrázek 109 horská vpust K Černicím, dešťová 

kanalizace bez dokumentace. 

 

Obrázek 110 HV K Černicím, DK bez dokumentace – 

mapa. 

 
 

 

 

Obrázek 111 horská vpust Libušínská. 

 

Obrázek 112 horská vpust Libušínská – 

mapa. 

 
 
  

Obrázek 109 

Obrázek 111 

DN 150, 

přítok čisté 

vody 
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7.1.5 Shrnutí současných problémů na jednotlivých katastrálních území 

7.1.5.1 Bolevec 

Tabulka 28 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Bolevec. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

5 vtokový objekt Pod Košutkou, Košutecké jezírko 

19 horská vpust, Pod Stráží, Franze Liszta 

37 Velký rybník, napojení sběrače JS 

47 U Velkého rybníka – U hráze 

 

 

Obrázek 113 Problematická místa Bolevec.  
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7.1.5.2 Božkov 
 

Tabulka 29 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Božkov. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

22 horská vpust, Libušínská 

41 horská vpust, otevřený příkop, Letkovská 

42 horská vpust, otevřený příkop, Letkovská 

46 horská vpust, Libušínská, DN 150 přítok čisté vody 

 

 

Obrázek 114 Problematická místa Božkov. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 172 z 405 
 

 

7.1.5.3 Bručná 

Tabulka 30 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Bručná. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

6 uliční vpust Nepomucká 

16 horská vpust, V obílí, Do Zámostí 

38 otevřený příkop, UV Nepomucká 

 

 

Obrázek 115 Problematická místa Bručná. 

7.1.5.4 Bukovec 
Není identifikováno. 

 

7.1.5.5 Černice 
Není identifikováno. 
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7.1.5.6 Červený Hrádek u Plzně 

Tabulka 31 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Červený Hrádek u Plzně. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

23 horská vpust, Červený Hrádek – Vesnická 

26 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

27 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

28 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, Formanská 

29 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, Formanská 

30 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

31 horská vpust, Červenohrádecká, K Bukovci, otevřený pří 

32 horská vpust, Červenohrádecká, otevřený příkop 

33 horská vpust, Hrádecký p, otevřený příkop 

34 horská vpust, Hrádecký p, otevřený příkop 

35 horská vpust, K Bukovci 

36 uliční vpust, K Bukovci 

49 pod kapličkou se napojuje na stoku v. do Hrádeckého potoka 

50 pod kapličkou se napojuje na stoku v. do Hrádeckého potoka 

52 otevřený příkop, Červený Hrádek, K Fořtovně 

53 zjistit napojení uliční vpust, do Hrádeckého pot, K Fořt 

54 žlab, Formanská, Červený Hrádek 

55 žlab, Formanská, Červený Hrádek 

56 horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

57 horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

58 Horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

59 K Bukovci, otevřený příkop, do Hrádeckého potoka (tečou splašky) 
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Obrázek 116 Problematická místa Červený Hrádek u Plzně. 

7.1.5.7 Dolní Vlkýš 

Není identifikováno. 
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7.1.5.8 Doubravka 

Tabulka 32 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Doubravka. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

7 horská vpust, Hřbitovní 

9 horská vpust, Hřbitovní 

15 horská vpust, Třešňová 

 

 

Obrázek 117 Problematická místa Doubravka. 
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7.1.5.9 Doudlevce 

Není identifikováno. 

7.1.5.10 Hradiště u Plzně 

Není identifikováno (na hranici s Božkovem ID 22) 

7.1.5.11 Koterov 

Tabulka 33 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Koterov. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

21 horská vpust, Ke Kolešovce 

 

 

Obrázek 118 Problematická místa Koterov. 
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7.1.5.12 Křimice 

Tabulka 34 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Křimice. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

10 horská vpust, Křimice na Horničce, u trati ČD 

 

 

Obrázek 119 Problematická místa Křimice. 

7.1.5.13 Lhota u Dobřan 

Není identifikováno. 
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7.1.5.14 Litice u Plzně 

Tabulka 35 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Litice u Plzně. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

17 horská vpust, Klatovská, K Valše 

 

 

Obrázek 120 Problematická místa Litice u Plzně. 
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7.1.5.15 Lobzy 

Tabulka 36 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Lobzy. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

14 horská vpust, Na Hraně 

 

 

Obrázek 121 Problematická místa Lobzy. 

7.1.5.16 Malesice 

Není identifikováno. 
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7.1.5.17 Plzeň 

Tabulka 37 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Plzeň. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

2 vtokový objekt na Chmelnicích 

3 zatrubněná vpust Alej Svobody 

4 odtéká do komory, napojení do usazováku 

 

 

Obrázek 122 Problematická místa Plzeň. 

7.1.5.18 Plzeň 4 

Není identifikováno. 
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7.1.5.19 Radčice u Plzně 

Není identifikováno. 

7.1.5.20 Radobyčice 

Tabulka 38 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Radobyčice 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

18 horská vpust, Litická 

39 uliční vpust, otevřený příkop 

40 horská vpust, otevřený příkop, HV do Štěnovic 

44 horská vpust K Černicím, DK bez dokumentace 

 

 

Obrázek 123 Problematická místa Radobyčice 
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7.1.5.21 Skvrňany 

Není identifikováno. 

7.1.5.22 Újezd 

Tabulka 39 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa Újezd. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

11 horská vpust, Zábělská 

12 horská vpust, Zábělská 

13 horská vpust, Zábělská 

24 do stoky vodárny, Hrádecká, do Hrádeckého potoku, u garáží 

25 otevřený příkop, Hrádecká 

43 horská vpust, Zábělská, otevřený příkop 

51 napojení uliční vpust 

 

 

Obrázek 124 Problematická místa Újezd. 
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7.1.5.23 Valcha 

Není identifikováno. 

7.1.5.24 Mimo katastrální území Plzně 

Tabulka 40 Tabulka identifikovaných problematických míst na území místa mimo katastrální území Plzně. 

ID 

v mapě Popis problematického místa 

1 retenční nádrž napojení do Úhlavského sběr 

48 napojení retenční nádrže u D5 do Úhlavského sběrače 

 

 

Obrázek 125 Problematická místa mimo k. ú. Plzně. 

7.1.6 Problémy na kanalizaci na jednotlivých k. ú. 

V rámci řešení projektu byla identifikována problematická místa na území města Plzně. Jejich souhrn s 

ID v situacích níže. 

 
Tabulka 41 Tabulka Vodárnou identifikovaných problematických míst na území města. 

ID v mapě Popis prvku 

1 retenční nádrž napojení do Úhlavského sběr 

2 vtokový objekt na Chmelnicích 

3 zatrubněná vpust Alej Svobody 

4 odtéká do komory, napojení do usazováku 

5 vtokový objekt Pod Košutkou, Košutecké jezírko 

6 uliční vpust Nepomucká 

7 horská vpust, Hřbitovní 

9 horská vpust, Hřbitovní 

10 horská vpust, Křimice na Horničce, u trati ČD 
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ID v mapě Popis prvku 

11 horská vpust, Zábělská 

12 horská vpust, Zábělská 

13 horská vpust, Zábělská 

14 horská vpust, Na Hraně 

15 horská vpust, Třešňová 

16 horská vpust, V obílí, Do Zámostí 

17 horská vpust, Klatovská, K Valše 

18 horská vpust, Litická 

19 horská vpust, Pod Stráží, Franze Liszta 

21 horská vpust, Ke Kolešovce 

22 horská vpust, Libušínská 

23 horská vpust, Červený Hrádek – Vesnická 

24 do stoky vodárny, Hrádecká, do Hrádeckého potoku, u garáží 

25 otevřený příkop, Hrádecká 

26 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

27 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

28 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, Formanská 

29 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, Formanská 

30 uliční vpust, Hrádecký potok, Červený Hrádek, K Fořtovně 

31 horská vpust, Červenohrádecká, K Bukovci, otevřený pří 

32 horská vpust, Červenohrádecká, otevřený příkop 

33 horská vpust, Hrádecký p, otevřený příkop 

34 horská vpust, Hrádecký p, otevřený příkop 

35 horská vpust, K Bukovci 

36 uliční vpust, K Bukovci 
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Obrázek 126 Situace identifikovaných problémů na území města (1). 

 

Obrázek 127 Situace identifikovaných problémů na území města (2). 
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Obrázek 128 Situace identifikovaných problémů na území města (3). 

Tabulka 42 Tabulka dalších identifikovaných problematických míst na území města. 

ID v mapě Popis prvku 

37 Velký rybník, napojení sběrače JS 

38 otevřený příkop, UV Nepomucká 

39 uliční vpust, otevřený příkop 

40 horská vpust, otevřený příkop, HV do Štěnovic 

41 horská vpust, otevřený příkop, Letkovská 

42 horská vpust, otevřený příkop, Letkovská 

43 horská vpust, Zábělská, otevřený příkop 

44 horská vpust K Černicím, DK bez dokumentace 

46 horská vpust, Libušínská, DN 150 přítok čisté vody 

47 U Velkého rybníka – U hráze 

48 napojení retenční nádrže u D5 do Úhlavského sběrače 

49 pod kapličkou se napojuje na stoku v. do Hrádeckého potoka 

50 pod kapličkou se napojuje na stoku v. do Hrádeckého potoka 

51 napojení uliční vpust 

52 otevřený příkop, Červený Hrádek, K Fořtovně 

53 zjistit napojení uliční vpust, do Hrádeckého pot, K Fořt 

54 žlab, Formanská, Červený Hrádek 
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ID v mapě Popis prvku 

55 žlab, Formanská, Červený Hrádek 

56 horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

57 horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

58 Horská vpust, Hrádecký p, Červenohrádecká 

59 K Bukovci, otevřený příkop, do Hrádeckého potoka (tečou splašky) 

 

Obrázek 129 Situace identifikovaných problémů na území města (4). 
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Obrázek 130 Situace identifikovaných problémů na území města (5). 

 

Obrázek 131 Situace identifikovaných problémů na území města (6). 
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Obrázek 132 Situace identifikovaných problémů na území města (7). 
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7.2 Popis, dokumentace a návrh možností odpojení srážkových vod od 

kanalizace 

7.2.1 Opatření na povodí Hrádeckého potoka 

7.2.1.1 Problematická místa nátoku dešťové vody do kanalizace a jejich opatření 

Při odtoku vody z povodí ne vždy dochází k odtékání vody do koryta potoka. Z některých částí povodí 

dochází k nátoku vody do kanalizace, což zatěžuje celý systém kanalizace a následné čištění na ČOV.  

V rámci povodí Hrádeckého potoka jsou z podkladů Vodárny Plzeň a.s. známy místa, kde dochází k 

nežádoucímu nátoku do kanalizační sítě. V této kapitole budou stručně popsány možnosti převodu vody 

do jiných částí povodí nebo přímo do toku Hrádeckého potoka. Bohužel pro vsakování není povodí 

Hrádeckého potoka příliš vhodné. 

 

Povodí 100 N 20 N 

Hlubinné 

vsakování 

Povrchové 

vsakování 

N
a
v
rž

e
n

á
 

o
p

a
tř

e
n

í 

SUB 

ID 

Rozloha Průtok 
Objem 

odtoku 
průtok 

Objem 

odtoku 

km2 m3/s 
1000 

m3/s 
m3/s 

1000 

m3/s 

3 0.346 1.6 11.4 1.1 7.3 Nevhodný Nevhodné 
Převod 

vody 

4 0.036 0.2 1.2 0.1 0.8 Nevhodný 
Podmínečně 

vhodné 

Převod 

vody 

5 0.139 0.5 3.3 0.3 2 Nevhodný 
Podmínečně 

vhodné 

Převod 

vody 

8 0.216 0.5 3.6 0.3 1.9 Nevhodný 
Podmínečně 

vhodné 

Převod 

vody 

9 0.356 0.2 1.6 0.1 0.5 Nevhodný Nevhodné 
Převod 

vody 

12 0.066 0.3 2.1 0.2 1.4 
Spíše 

nevhodný 

Podmínečně 

vhodné 

Vsakování 

průlehem 

18 0.061 0.2 1.8 0.1 1.2 Nevhodný 
Podmínečně 

vhodné 

Převod 

vody 

 
Tabulka 43 Hydrologie subpovodí (SUB ID) vtékajících do kanalizace. 
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Nátokové místo č. 1 – subpovodí 3 

Na pravé straně ulice Vesnické ulice před vjezdem do obce Červený Hrádek je vtok do kanalizace (viz.  

Obr. 133), který odvádí vodu stékající z polí viz.  Obr. 134.  

 

 
Obrázek 133 Nátok do kanalizace. 

  

 
Obrázek 134 Odvodňovaná pole. 

U subpovodí 3 je navrženo vybudování šachty cca 15m před křižovatkou Vesnické a Suché ulice.  

Následně bude voda převedena železobetonovou rourou pod silnicí. Odkud bude voda svedena 

příkopem podél svahu pod ulicí K Doubí přímo do Hrádeckého potoka.  

Nátokové místo č. 2 – subpovodí 4 

Dochází k nátoku do kanalizace na obou stranách ulice Červenohrádecké ulice viz Obr. 135 a Obr. 136. 

 

 
Obrázek 135 Nátok do kanalizace. 

 
Obrázek 136 Nátok do kanalizace. 

 

Svod vody natékající do kanalizace je navrženo převést pod komunikací z pravé strany na levou ve 

směru pohledu do obce. Dále je voda vedena ze subpovodí 4 přes pole mělkým širokým zatravněným 

příkopem, který lze přejet zemědělskou technikou, do šachty vybudované pro převod vody ze subpovodí 

3.  
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Nátokové místo č. 3 – subpovodí 5 

Zde opět dochází k nátoku vody do kanalizace z obou stran ulice K Bukovci při deštích viz  Obr. 137 a 

Obr. 138.  

 
Obrázek 137 Nátok do kanalizace. 

 

 
Obrázek 138 Nátok do kanalizace. 

 

 

U subpovodí 5 je navržen převedení vody pod komunikací z levé strany ulice na pravou při pohledu do 

obce. A dále vedení převodu vody příkopem západním směrem od vtoku do kanalizace před prvními 

domy obce. Při pohledu na Obr. 137 směrem vpravo od komunikace. Svod je navržen příkopem o 

minimálním sklonu 0,5 %. Příkopem je veden podél hranice intravilánu a sveden přímo do Hrádeckého 

potoka. 

 

Nátokové místo č. 4 – subpovodí 8 

Dochází zde k povrchovému odtoku vody po ulici Formanská do obce, kde natéká do kanalizace.  

 

 
Obrázek 139 Nátok do kanalizace. 

 
Obrázek 140 Nátok do kanalizace. 

 

 

Voda odtékající ze Subpovodí 8 bude převedena přes místní komunikaci přicházející do obce korytem 

z dlažby. Dále bude voda vedena příkopem ve sklonu min 0,05 %, při ohledu na  Obr. 139, doleva od 

komunikace až k levostranného přítoku Hrádeckého potoka.   
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Nátokové místo č. 5 – subpovodí 9 

Voda přitéká z lesa do obce především podél levé strany ulice K Fořtovně a zde natéká do kanalizace 

viz.  Obr. 141 a v menší míře na pravé straně komunikace viz. Obr. 142. 

 

 
Obrázek 141 Přítok podél pravé strany 

komunikace. 

 

 
Obrázek 142 Přítok podél levé strany komunikace. 

Voda odtékající ze subpovodí 9 by byla na právě straně silnice ve směru do obce převedena na levou 

stranu. Následně by byla příkopem odvedena do silnice do lesa podél plotů až do levostranného přítoku 

Hrádeckého potoka.  

  

Nátokové místo č. 6 – subpovodí 12 

Zde dochází ke splachům z polí a následně nátoku vody do kanalizace. Voda je vedena podél levé 

strany, při pohledu od obce, ulice Zábělská ke křižovatce s ulicí Horomyslickou . Před křižovatkou je 

převedena pod komunikací na pravou stranu Zábělské ulice a dále podél pravé strany této ulice žlabem 

do kanalizace.  

 
Obrázek 143 Převod vody pod komunikací. 

 
Obrázek 144 Svedení do kanalizace. 
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U subpovodí 12 je navržen průleh (mělce tvarovaná prohlubeň v terénu určená k vsakování srážkové 

povrchové vody) od ulice Zábělská směrem na jih před hranicí intravilánu v délce 200 m.   

 

Nátok místo č. 7 – subpovodí 18 

U nátokového místa č. 7 dochází k nátoku sváděné vody podél levé strany, při pohledu do města Plzně, 

ulice Hrádecká viz.  Obr. 145  

Zde je navrženo zahradit propustek pod ulicí Staroveská u křižovatky s ulicí Hrádeckou. A od 

zahrazeného propustku svést vodu příkopem podél ulice Staroveská až do levostranného přítoku 

Hrádeckého potoka. 

 

 
Obrázek 145 Svedení do kanalizace. 

 
Obrázek 146 Svedení do kanalizace. 
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Veškerá navrhnutá opatření jsou zakreslena v Obr. 147. 

 

 
Obrázek 147 Rozdělení povodí Hrádeckého potoka a zákres návrhových opatření. 
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8 Podkladová data 

8.1 Digitální model terénu (DMR) a Digitální model povrchu (DMP) 

8.1.1 Digitální model terénu (DMR) 

Digitální model reliéfu byl vytvořen z bodové vrstvy DMR 5. generace (DMR 5G). DMR 5G představuje 

zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě 

výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, Z. Souřadnice 

Z reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou 

střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat 

pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 

až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR.  

8.1.2 Digitální model povrchu (DMP) 

Digitální model povrchu byl vytvořen vložením budov do DMR vyvýšené o konstantní hodnotu.  Tak 

vznikl DMP s velikostí buňky 1×1 m. 

8.1.3 Celkové akumulované srážky 

Průměrná roční akumulovaná srážka ve stanici Mikulka je 548,23 mm. V modelu je definována 

maximální (akumulovaná) srážka, která je použita pro simulaci. Prostorově proměnlivé srážky není 

možné simulovat, tudíž srážka je aplikována uniformě na celé území definované prostorovým rozlišením 

DEM. 

8.1.4 Vymezení svodnic 

8.1.5 Flood Screener 

Flood Screener je aplikace, která slouží pro identifikaci potenciálně zaplavovaných oblastí. Využívá 

terénní data definovaná DMR, maximálním úhrnem srážek a může být brána v potaz i hladina moře (dle 

účelu a zájmové oblasti). Výsledkem simulace jsou mapy zaplavených oblastí, které značí, kde by se 

mohla akumulovat voda za předpokladu maximálního úhrnu srážek.  

Používá se k: 

a) pochopení a vymezení oblastí náchylných k povodním, 

b) konektivitě sousedních oblastí přispívajících k lokální záplavě 

c) počátečnímu odhadu hloubek a objemu zaplavaných území a  

d) návrhu ochranných opatření 

V modelu byla maximální akumulovaná srážka nastavena na 300 mm. Srážky jsou rovnoměrně 

rozprostřeny na každý pixel sítě stejně a postupně se začínají plnit. Jedná se o metodu objemového 

přístupu, kdy voda teče do buňky s největším rozdílem, tedy největším sklonem a zde je vedena 

svodnice. 

Lze získat informace o velikosti a objemu vody zaplavené oblasti či například její průměrnou hloubku. 

Je možné nastavit, v jaké podrobnosti se mají generovat svodnice – tedy linie přirozeného toku s 

největším sklonem a úhrn srážek spadlých na daném území (Obr. 148). 
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Obrázek 148 Svodnice a zaplavené oblasti v daném území. 

Výsledkem modelu jsem jednotlivé SHP – liniový – svodnice, plošný – zaplavené oblasti. Výstupy lze 

exportovat do Google Earth (kmz-file, Obr. 149). 

 

 

Obrázek 149 Zaplavené oblasti v povodí Boleveckého potoka.  
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8.1.6 Provedení pasportizace 

V rámci terénního průzkumu byla geodeticky zaměřena osa toku po její délce. Dále byly zaměřeny 

objekty na toku včetně propustků a zaústění trubních výustí. (mapová příloha č. 13 pasportizace VT 

5000). Byly zaměřeny rozměry propustků a dimenze trubních vyústění, které jsou svedeny do vodoteče. 

Součástí pasportizace nejsou rybníky, jimiž tok protéká. Terénní průzkum je doplněn o příslušnou 

fotodokumentaci. 

Ke geodetickému zaměření byl použit GNNS přijímač Trimble R6 s kontrolorem Trimble Survey 

Controller SW. Přesnost měření přijímačů je závislá na odkrytosti terénu. Z toho důvodu nebylo možné 

přesně zaměřit vodoteč v zalesněných úsecích nebo prohloubeném korytu s nábřežní vegetací.  

Terénní průzkum byl zaměřen na úseky vodních toků protékající urbanizovanými oblastmi. V nich 

dochází k odvodnění vody ze zastavěné plochy do vodotečí, které doposud nebyly zmapovány. 

Pasportizované body jsou v tabulkách technické zprávy a následně ve výkresech značeny kódem bodu, 

který charakterizuje název potoka, typ objektu (propustek/výusť) a číselné pořadí (viz. kapitola 9 - 

pasportizace drobných vodních toků). 

8.1.7 Průzkum povodí pro určení potenciálu HDV 

Cílem terénního průzkumu na území bylo shromáždit podklady o stávající zástavbě z hlediska jejích 

možností a předpokladů k zavedení HDV. Výstupy z tohoto průzkumu byly po jeho vyhodnocení dále 

použity jako podklad ke kategorizaci území a následnému určení potenciálu HDV. Primární motivací pro 

určení potenciálu stávající zástavby byla snaha o snížení odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch 

přímo do stokové sítě a vodotečí v průběhu přívalových srážek. 
 

Na základě zkušeností získaných z projektů obdobného typu se zpracovatelé zaměřili zejména na 

podrobný průzkum povodí s obytnou vícepodlažní zástavbou a zástavbou občanské vybavenosti, kde 

se dala předpokládat vyšší dostupnost potenciálu pro případné zavedení HDV. 

Při provádění průzkumů v povodí jednotlivých lokalit byla zpracovateli průběžně pořizována 

fotodokumentace a terénní záznamy za účelem shromáždění poznatků o vnějších znacích zkoumaných 

území z hlediska možností aplikace HDV. Během průzkumů byla věnována pozornost zejména 

charakteru a struktuře zástavby, přítomnosti vhodných ploch pro umístění objektů DSO, svažitosti 

území, výškovým a sklonovým poměrům propustných a nepropustných ploch. 
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9 Doplňující podklady a průzkumy 

9.1 Pasportizace drobných vodních toků 

9.1.1 Bolevecký potok 

Vymezení zájmového území  

Povodí Boleveckého potoka se nachází v severní části města Plzně v katastrálním území Bolevec. 

Potok pramení v Chotíkovském lese v západní části povodí v nadmořské výšce 386 m n. m. Horní tok 

protéká přírodní rezervací Petrovka, která je typická širokou podmáčeným mokřadem. Potok je 

přehrazen celkově 8 rybníky. Jsou to: Šídlovský rybník, rybník Nováček, Třemošínský a Senecký rybník, 

rybník Košinář. Malý Bolevecký rybník a Velký Bolevecký rybník. Jižně za Velkým Boleveckým rybníkem 

se potok vlévá do řeky Berounky. 

 

Obrázek 150 Umístění Boleveckého potoka v katastrálním území města Plzně. 
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Název toku:     Bolevecký potok 

Číslo hydrologického pořadí:    1-10-04-003 

Celková orientační délka toku:   6 km 

Plocha povodí:      16,46 km2 

Průměrný průtok    31 l/s 

Řád toku:     III 

Katastrální území – povodí:   Bolevec 

Recipient:     Berounka 

Odvodnění ploch 

 

Obrázek 151 Mapa odvodněných ploch Boleveckého potoka. 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 77,97 

Dešťová kanalizace 0,78 

Jednotná a splašková kanalizace 16,63 

Zástavba bez známého odvodnění 4,62 

Tabulka 44 Odvodnění ploch na Boleveckém potoce. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   3 

Z toho levostranných:    1 

Z toho pravostranných:    2 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Boleveckého potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Boleveckého potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 152 Geodeticky zaměřené osy Boleveckého potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Jednotná kanalizace 500 kamenina V propustku, ulice Na Rudné 

východně od kruhového objezdu 

bol-vyust-1 

Jednotná kanalizace 400 kamenina V propustku, ulice Na Rudné 

východně od kruhového objezdu 

bol-vyust-2 

Jednotná kanalizace 1000 beton V propustku, ulice Na Rudné 

východně od kruhového objezdu 

bol-vyust-3 

Odvodnění sádky 500 beton Jihozápadně od areálu sádku 

Košinář 

bol-vyust-4 

Výtok z rybníka 400 beton Bezpečnostní přepad z rybníku 

Košinář 

bol-vyust-5 

Dešťová kanalizace 300 kamenina U propustku, ulice U Velkého 

rybníka, západně od 

Boleveckého rybníka 

bol-vyust-6 

Dešťová kanalizace 250 kamenina Pod parkovištěm, ulice 

Rabštejnská u střelnice 

bol-vyust-7 

 
Tabulka 45 Výustě do Boleveckého potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 2,3 x 2,1 neznám

á 

Před náspem u ústí toku bol-objekt-1 

Klenbový propustek 4 x 2  10 Křížení toku s železniční 

tratí mezi ústím a 

Boleveckým rybníkem 

bol-objekt-2 

Klenbový propustek 3,3 x 2 28 Křížení toku s komunikací 

v ulici Na Rudné východně 

od kruhového objezdu 

bol-objekt-3 

Rámový propustek 2 x 3 10 Křížení toku s komunikací 

jižně u rybníku Košinář 

bol-objekt-4 

Dvojitý trubní 

propustek 

1,2 6,5 Křížení toku s komunikací 

v chatové osadě mezi 

Seneckým ryb a ryb. 

Košinář 

bol-objekt-5 

Trubní propustek 0,5 6 Křížení toku s komunikací 

u výtoku do Seneckého 

rybníku 

bol-objekt-6 

Trubní propustek 0,4 5 Křížení toku s komunikací 

v zahradnické osadě mezi 

Seneckým a 

Třemošínským  

bol-objekt-7 

Deskový propustek 5 x 3 2,5 Křížení toku s komunikací 

v zahradnické osadě mezi 

Seneckým a 

Třemošínským rybníkem 

bol-objekt-8 

Klenbový propustek 2,5 x 1,9 58 Křížení toku s železnicí a 

komunikací u 

Třemošenského rybníka 

bol-objekt-9 

Rámový propustek 1,9 x 3 40 Křížení toku s komunikací 

na západ od Šídlovského 

rybníka 

bol-objekt-10 

 
Tabulka 46 Objekty Boleveckého potoka. 
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9.1.2 Božkovský potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Božkovského potoka se nachází ve východní části města Plzně v katastrálním území městské 

části Božkov a na území obce Letkov. Potok pramení v západní části povodí v nadmořské výšce 430 m 

n. m. Potok postupně protéká 2 rybníky na území obce Letkov. Z druhého rybníka, níže po toku, se 

potok rozděluje do dvou větví, přičemž byla zaměřena pouze vydatnější severnější větev. Jižní větev 

protéká menším rybníkem již na území města Plzeň a se severní větví se opět stéká pod propustkem 

ulice K Potoku. Potok se vlévá do Úslavy v nadmořské výšce 310 m n. m. 

 

Obrázek 153 Umístění Božkovského potoka v katastrálním území města Plzně. 

Název toku:     Božkovský potok 

Číslo hydrologického pořadí:    1-10-05-062 

Celková orientační délka toku:   6 km 

Plocha povodí:      10,29 km2 

Průměrný průtok    --- l/s 

Řád toku:     III 

Katastrální území – povodí:   Letkov, Plzeň - Božkov 

Recipient:     Úslava 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 210 z 405 
 

 

Odvodnění ploch 

 

Obrázek 154 Mapa odvodněných ploch Božkovského potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 93,06 

Dešťová kanalizace 0,60 

Jednotná a splašková kanalizace 0,98 

Zástavba bez známého odvodnění 5,37 

 
Tabulka 47 Odvodnění ploch na Božkovském potoce. 

Počet bezejmenných přítoků:   2 

Z toho levostranných:    1 

Z toho pravostranných:    1 
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Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Božkovského potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Božkovského potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 155 Geodeticky zaměřené osy Božkovského potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Odvod z pozemku 200 plast V zídce 50 m od ulice V Podlučí boz-vyust-1 

Odvod ze střechy  200 plast V zídce v ulici V Podlučí boz-vyust-2 

Odvod z pozemku 200 beton V zídce v ulici V Podlučí boz-vyust-3 

Odvod ze střechy 200 plast V zídce u domu ČP Božkovské 

náměstí 11/8  

boz-vyust-4 

Dešťová kanalizace 500 beton Vedle lávky na Božkovském 

náměstí 

boz-vyust-5 

Dešťová kanalizace 500 beton V zídce vedle lávky na 

Božkovském náměstí 

boz-vyust-6 

Drenáž 150 plast Pod silničním mostem na 

Božkovském náměstí v levém 

břehu 

boz-vyust-7 

Drenáž 200 plast Pod silničním mostem na 

Božkovském náměstí v pravém 

břehu 

boz-vyust-8 

Drenáž 200 plast Pod silničním mostem na 

Božkovském náměstí v pravém 

břehu 

boz-vyust-9 

Drenáž 150 plast Nad silničním mostem na 

Božkovském náměstí v levém 

břehu 

boz-vyust-10 

Jednotná kanalizace 500 beton 20 m nad silničním mostem na 

Božkovském náměstí v pravém 

břehu 

boz-vyust-11 

Dešťová kanalizace 500 beton 25 m nad silničním mostem na 

Božkovském náměstí v levém 

břehu 

boz-vyust-12 

Drenáž 200 plast 300 m nad silničním mostem na 

Božkovském náměstí v levém 

břehu 

boz-vyust-13 

Drenáž 200 plast 300 m nad silničním mostem na 

Božkovském náměstí v pravém 

břehu 

boz-vyust-14 

Drenáž 250 beton U lávky u ČP 2498 Božkov boz-vyust-15 

Drenáž 150 plast U lávky u ČP 2498 Božkov boz-vyust-16 

Drenáž 200 plast 20 m nad lávkou k ČP 2498 

Božkov 

boz-vyust-17 

Drenáž 400 plast U mostku k ČP 2813 Božkov boz-vyust-18 

Neznámá funkce 350 beton Pod mostem v ulici K Potoku boz-vyust-19 

Drenáž 200 kamenina Pod mostem boz-objekt-11 boz-vyust-20 

Drenáž 250 beton Nad mostem boz-objekt-12 boz-vyust-21 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Drenáž 300 litina 150 m nad mostem boz-objekt-

14 

boz-vyust-22 

Žlab odvodnění PK - beton Odvodňovací žlab u dolního 

konce propustku pod PK  

boz-vyust-23 

Žlab odvodnění PK - beton Odvodňovací žlab nad vtokem 

propustku pod PK 

boz-vyust-24 

Drenáž 600 beton Odvodňovací potrubí nad usaz. 

nádrží 

boz-vyust-25 

Drenáž 

 

400 beton Odvodňovací potrubí křižovatky 

ulic Lísková a Habrová 

boz-vyust-26 

Drenáž 2x250 plast Odvodňovací potrubí křižovatky 

ulic Lísková a Habrová 

boz-vyust-27 

Drenáž 400 beton Odvodňovací potrubí pod 

rybníkem v Letkově 

boz-vyust-28 

Bezejmenný přítok  600 ocel Bezejmenný přítok pod rybníkem 

v Letkově 

boz-vyust-29 

 
Tabulka 48 Výustě do Božkovského potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Betonový most 1,8(4,5) x 1,2 4 40 m od ústí do Úslavy boz-objekt-1 

Rámový propustek 3 x 1  6,5 85 m od ústí do Úslavy boz-objekt-2 

Betonový mostek 2(3,6) x 1,1 2,8 Přístup k objektu z ulice V 

Podlučí 

boz-objekt-3 

Ocelo – betonová 

lávka 

1,4(2,8) x 1,2 2 Lávka vedle ČP 11/8 NA 

Božkovském náměstí 

boz-objekt-4 

Silniční betonový 

most 

3(6) x 1,4(1,0) 10 Silniční betonový most na 

Božkovském náměstí 

boz-objekt-5 

Ocelo – dřevěná 

lávka 

0,5(5) x 1,5 1 Přístup k chatovému 

objektu 

boz-objekt-6 

Lávka z trámů 0,5(4) x 1,3 0,75 Lávka před ev. č. 3101 boz-objekt-7 

Lávka 0,5(4) x 1,3 0,75 Dřevěná lávka s ocelovým 

zábradlím před ev. č. 2498 

boz-objekt-8 

Ocelo – dřevěný 

mostek 

1,2(4,5) x 2,2 3,5 Ocelový mostek z I profilů 

a dřevěných trámů u ev. č. 

2790 

boz-objekt-9 

Betonový silniční 

most 

2 x 1,4 6,7 Silniční betonový most 

v ul. Ve Višňovce 

boz-objekt-10 

Betonový silniční 

most 

2,5(7) x 2,4 5 Most na lesní cestě/silnici 

blíže k Božkovu 

boz-objekt-11 

Betonový silniční 

most 

2,5(7) x 2,5 5 Most na lesní cestě/silnici 

blíže k Letkovu 

boz-objekt-12 

Dřevěná lávka 1,5(6) x 2,5 1 Dřevěná lávka zastřešená 

nad pravostranným 

přítokem pod Letkovem 

boz-objekt-13 

Betonový most 5 x 2 13 Betonové přemostění pod 

Letkovským rybníkem 

boz-objekt-14 

Ocelová 

manipulační lávka 

5 x 2 1 Manipulační lávka k 

požeráku 

boz-objekt-15a 

Lávka - 1 Lávka k nemovitosti vedle 

skladu 

boz-objekt-15b 

Rámový propustek 1,4 x 1,2 8 Propustek pod PK vedoucí 

k Letkovskému rybníku 

boz-objekt-16 

Betonový mostek 0,5(3) x 0,9 4 Mostek pod ústím 

propustku pod silničním 

náspem 

boz-objekt-17 

Rámový propustek 1,9 x 2,8 33 Propustek pod silničním 

náspem  

boz-objekt-18 

Trubní propustek 1 6 Křížení toku s ulicí Akátová 

směrem k ČOV 

boz-objekt-19 

Trubní propustek 1 60 Křížení toku s ulicí Kyšická boz-objekt-20 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Lávka 1 x 1 1 Dřevěná provizorní lávka z 

trámků 

boz-objekt-21 

Lávka 0,5(5) x 1,2 2 Dřevěná lávka 

s obloukovým zábradlím  

boz-objekt-22 

Ocelová 

manipulační lávka 

6 x 1,1 1,5 Manipulační lávka nad 

přelivem z rybníka 

boz-objekt-23 

Vtok do rybníka 0,15 - Vtok do rybníka boz-objekt-24 

 
Tabulka 49 Objekty Božkovského potoka. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 216 z 405 
 

 

9.1.3 Bukovec – bezejmenný potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí potoka se nachází v severovýchodní části města Plzně v katastrálním území Újezd a Bukovec. 

Potok pramení v severovýchodní části katastrálního území Újezd v oblasti Zábělá v nadmořské výšce 

380 m n. m. Na toku se nachází malý rybníček v oblasti Zábělá a dále Bukovecký vodopád. Potok se 

vlévá do Berounky. 

 

Obrázek 156 Umístění potoka v Bukovci v katastrálním území města Plzně. 

Název toku:      Bukovec – bezejmenný potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-11-01-003 

Celková orientační délka toku:    1,7 km 

Plocha povodí:       2,5 km2 

Průměrný průtok     ?  l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Újezd, Bukovec 

Recipient:      Berounka 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 157 Mapa odvodněných ploch potoka v Bukovci. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 89,49 

Dešťová kanalizace 0,51 

Jednotná a splašková kanalizace 5,13 

Zástavba bez známého odvodnění 4,87 

 
Tabulka 50 Odvodnění ploch na potoce v Bukovci. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   1 

Z toho levostranných:    1 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí potoka v Bukovci podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí potoka v Bukovci, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 158 Geodeticky zaměřené osy potoka v Bukovci s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Drenáž 400 kamenina Propustek nad jezem Bukovec, 

na konci ulice Nad Mlýnem 

buk-vyust-1 

 
Tabulka 51 Výustě do potoka v Bukovci. 

 

typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 2,5 x 2,2 7 Propustek nad jezem 

Bukovec, na konci ulice 

Nad Mlýnem 

buk -objekt-1 

Zatrubnění 2,8 x 2 60 Zatrubnění na konci ulice 

Nad Mlýnem 

buk -objekt-2 

Obloukový 

propustek 

2,7  x 1,5 14 Křížení toku s ulicí na jih 

paralelně s ulicí Nad 

Mlýnem 

buk -objekt-3 

Obloukový 

propustek 

2,8 x 2,5 (1,6 x 

4,5) 

75 Křížení toku s železnicí buk -objekt-4 

Rámový 

(obloukový) 

propustek 

2,9 x 1,8 (2,9 x 

1,4) 

10,5 Křížení toku se silnicí 233 

(Zábělská) 

buk -objekt-5 

 
Tabulka 52 Objekty potoka v Bukovci. 
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9.1.4 Čeminský potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Čeminského potoka se nachází v jihozápadní části okresu Plzeň-sever. Tok protéká obcí 

Líšťany, její částí Košetice a obcí Čeminy, kdy následně protéká katastrálním územím Dolní Vlkýš a 

Malesice. Potok pramení severně od Líšťan v nadmořské výšce 495 m n. m. Postupně protéká 4 rybníky 

na území obce Líšťany. Do toku se vlévá Košetický potok (ves Košetice), potok Kumberk a Vlkýšský 

potok. Potok se vlévá do Mže v nadmořské výšce 319 m n. m. 

 

Obrázek 159 Umístění Čeminského potoka v katastrálním území města Plzně a v přilehlých obcích. 

Název toku:      Čeminský potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-183 

Celková orientační délka toku:    3 km 

Plocha povodí:       21,8 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Líšťany, Čeminy, Dolní Vlkýš, Malesice 

Recipient:      Mže 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 160 Mapa odvodněných ploch Čeminského potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 97,67 

Dešťová kanalizace 0,18 

Jednotná a splašková kanalizace 0 

Zástavba bez známého odvodnění 2,15 

 
Tabulka 53 Odvodnění ploch na Čeminském potoce. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   10 

Z toho levostranných:    4 

Z toho pravostranných:    6 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Čeminského potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Čeminského potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 161 Geodeticky zaměřené osy Čeminského potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Drenáž 1100 beton Křížení toku s polní cestou 400m 

severovýchodně od ústí 

cem-vyust-1 

Drenáž 150 plast Křížení toku se silnicí 180 

(Čeminy) 

cem-vyust-2 

Odvod z pozemku 300 plast 80m jižně od hasičské zbrojnice 

Čeminy 

cem-vyust-3 

Odvod z pozemku 600 beton 50m jižně od hasičské zbrojnice 

Čeminy 

cem-vyust-4 

Drenáž 400 plast Křížení toku se silnicí 180 

(Čeminy) 

cem-vyust-5 

Drenáž 200 plast Křížení toku se silnicí 180 

(Čeminy) 

cem-vyust-6 

Drenáž 400 plast Křížení toku se silnicí 180 

(Čeminy) 

cem-vyust-7 

Odvod z pozemku 500 beton Křížení toku se silnicí 180 

(Čeminy) 

cem-vyust-8 

Drenáž 500 beton Kaplička u rybníka v Košeticích cem-vyust-9 

Odtok z rybníka 250 plast Kaplička u rybníka v Košeticích cem-vyust-10 

 
Tabulka 54 Výustě do Čeminského potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 2,5 x 1,4 5,7 Křížení toku s polní cestou 

400m severovýchodně od 

ústí 

cem-objekt-1 

Rámový propustek 15 x 1 7,7 Křížení toku se silnicí 

spojující Město Touškov a 

Malesice (bus. zastávka 

Čeminy, Komberk, rozc.) 

cem-objekt-2 

Obloukový 

propustek 

4,7 x 2 8,2 Křížení toku se silnicí u 

soutoku Čeminského 

potoka a potoka Kumberk 

cem-objekt-3 

Rámový propustek 3,9 x 1,5 8,2 Křížení toku 

s cyklostezkou 2295 

(Komberk dvůr) 

cem-objekt-4 

Rámový propustek 4,6 x 1,3 1 50m jižně od hasičské 

zbrojnice Čeminy 

cem-objekt-5 

Rámový propustek 4,6 x 1,3 14 Křížení toku se silnicí 180 

(Čeminy) 

cem-objekt-6 

Rámový propustek 5 x 1,3 6,2 Křížení toku se silnicí jižně 

od Košetic (u soutoku 

s Košetickým potokem) 

cem-objekt-7 

Rámový propustek 2 x 0,6 5 Kaplička u rybníka v 

Košeticích 

cem-objekt-8 

 
Tabulka 55 Objekty Čeminského potoka. 
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9.1.5 Černice, Koterov – bezejmenný potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí potoka se nachází v jihovýchodní části města Plzně v katastrálním území Černice a Koterov. 

Potok pramení směrem na jih od města Černice v nadmořské výšce 401 m n. m. Potok se vlévá do 

Úslavy v nadmořské výšce 320 m n. m. 

 

Obrázek 162 Umístění potoka Černice, Koterov v katastrálním území města Plzně. 

Název toku:      Černice, Koterov – bezejmenný tok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-05-061 

Celková orientační délka toku:    3,2 km 

Plocha povodí:       3,65 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Černice, Koterov 

Recipient:      Úslava 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 163 Mapa odvodněných ploch potoka Černice, Koterov. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 76,46 

Dešťová kanalizace 2,21 

Jednotná a splašková kanalizace 5,99 

Zástavba bez známého odvodnění 15,34 

 
Tabulka 56 Odvodnění ploch na potoce Černice, Koterov. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   0 

Z toho levostranných:    0 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí potoka Černice, Koterov podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí potoka Černice, Koterov, které 

byly zaměřeny a prozkoumány. 

 

 

Obrázek 164 Geodeticky zaměřené osy potoka Černice, Koterov s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Odvod z cesty 200 plast Křížení toku se silnicí Pod Dálnicí 

(E49) 

cer-vyust-1 

Drenáž 300 kamenina Severně od křížení toku se silnicí 

20 (E49) u silnice Pod Dálnicí 

cer-vyust-2 

Drenáž 150 plast Křížení toku se silnicí 20 (E49) u 

silnice Pod Dálnicí 

cer-vyust-3 

Drenáž 800 beton 50m jihozápadně od křížení toku 

se silnicí 20 (E49) u silnice Pod 

Dálnicí 

cer-vyust-4 

Odvod z pole 400 plast 70m jihozápadně od křížení toku 

se silnicí 20 (E49) u silnice Pod 

Dálnicí 

cer-vyust-5 

Drenáž 300 plast 250m severovýchodně od OC 

Olympia (ul. Písecká)  

cer-vyust-6 

Dešťová kanalizace 350 kamenina Kanalizace z ul. Písecká cer-vyust-7 

Dešťová kanalizace 750 kamenina Kanalizace z ul. Písecká u OC 

Olympia 

cer-vyust-8 

Drenáž 250 kamenina Severně od křížení toku s ulicí 

Nepomucká (Černice, u dálnice 

D5) 

cer-vyust-9 

Drenáž 150 kamenina Křížení toku s ulicí Nepomucká 

(Černice, u dálnice D5) 

cer-vyust-10 

Odvod z pozemku 1000 beton 20m jižně od křížení toku s ulicí 

Nepomucká (Černice, u dálnice 

D5) 

cer-vyust-11 

Drenáž 250 plast Křížení toku se silnicí 20 (E49) u 

dálnice D5 

cer-vyust-12 

Dešťová kanalizace 500 beton 100m severně od křížení toku se 

silnicí 20 (E49) u silnice 

Nepomucká 

cer-vyust-13 

 
Tabulka 57 Výustě do potoka Černice, Koterov. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 1,7 x 0,4 2,8 30 jihovýchodně od ústí cer-objekt-1 

Obloukový 

propustek 

3,7 x 4,2 14 Křížení toku se železnicí cer-objekt-2 

Rámový propustek 3 x 1 5,3 Křížení toku se silnicí Pod 

Dálnicí (E49) 

cer-objekt-3 

Rámový propustek 3 x 1,1 2 Křížení toku se silnicí 20 

(E49) u silnice Pod Dálnicí 

cer-objekt-4 

Trubní propustek 0,6 9 Jihozápadně od křížení 

toku se silnicí 20 (E49) u 

silnice Pod Dálnicí 

cer-objekt-5 

Rámový propustek 1,5 x 2 11,5 Křížení toku se silnicí Pod 

Dálnicí (ul. Písecká) 

cer-objekt-6 

Rámový propustek 1,5 x 2 18,5 Křížení toku s ulicí 

Nepomucká (Černice, u 

dálnice D5) 

cer-objekt-7 

Rámový propustek 2 x 2,7 55 Křížení toku se silnicí 20 

(E49) u dálnice D5 

cer-objekt-8 

Rámový propustek 2 x 2,5 45 Křížení toku se silnicí 20 

(E49) u silnice Nepomucká 

cer-objekt-9 

Obloukový 

propustek 

1,9 x 1,8 7,2 Křížení toku s ulicí 

Nepomucká (Černice, u 

sjezdu E49) 

cer-objekt-10 

Trubní propustek 0,8 7 Křížení toku se silnicí K 

Losině 

cer-objekt-11 

 
Tabulka 58 Objekty potoka Černice, Koterov. 
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9.1.6 Chotíkovský potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Chotíkovského potoka se nachází v obci Chotíkov a v severozápadní části města Plzně v 

městském obvodu Malesice. Potok pramení v Chotíkovském lese v jižní části povodí v nadmořské výšce 

410 m.n.m. Potok je přehrazen celkově třemi rybníky. Jsou to: Chotíkovský rybník, rybník Dravý I a 

rybník Dravý II. V jižní části městského obvodu Malesice se potok vlévá do řeky Mže v nadmořské výšce 

313 m.n.m. 

 

Obrázek 165 Umístění Chotíkovského potoka v obci Chotíkov a v katastrálním území města. 

 

Název toku:      Chotíkovský potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-185 

Celková orientační délka toku:    4,8 km 

Plocha povodí:       4,2 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Malesice 

Recipient:      Mže 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 231 z 405 
 

 

Odvodnění ploch 

 

Obrázek 166 Mapa odvodněných ploch Chotíkovského potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 86,28 

Dešťová kanalizace 0 

Jednotná a splašková kanalizace 0,47 

Zástavba bez známého odvodnění 13,25 

 
Tabulka 59 Odvodnění ploch na Chotíkovského potoce. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   5 

Z toho levostranných:    1 

Z toho pravostranných:    4 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Chotíkovského potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Chotíkovského potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 167 Geodeticky zaměřené osy Chotíkovského potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Dešťová kanalizace 400 beton Křížení toku u křížení ulice U 

Potoka a Bezová poblíž ČOV 

chot-vyust-1 

Dešťová kanalizace 200 kamenina Severně od křížení toku u křížení 

ulice U Potoka a Bezová poblíž 

ČOV 

chot -vyust-2 

Jednotná kanalizace 1000 beton Západně od křížení toku s ulicí 

Ke Kostelu 

chot -vyust-3 

Dešťová kanalizace 400 plast Východně od křížení toku s ulicí 

Ke Kostelu 

chot -vyust-4 

Dešťová kanalizace 200 plast Příjezd k domkům ČP 3 a 5 ulice 

K Rybníku 

chot -vyust-5 

Dešťová kanalizace 300 beton Odvodnění pozemku ČP 323 

v Chotíkově nedaleko hřbitova 

chot -vyust-6 

Dešťová kanalizace 300 beton Odvodnění pozemku ČP 322 

v Chotíkově nedaleko hřbitova 

chot -vyust-7 

Jednotná kanalizace 200 plast Křižovatka u WESON s.r.o. V 

Chotíkově 

chot-vyust-8 

 
Tabulka 60 Výustě do Chotíkovského potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka  

[m]  

lokalita kód bodu 

Dvojitý rámový 

propustek  

3 x 1,2 10 Křížení ulic Malesická 

náves a U Potoka 

chot-objekt-1 

Rámový propustek 3 x 2,5  2,3 Křížení toku u křížení ulice 

U Potoka a Bezová poblíž 

ČOV 

chot-objekt-2 

Rámový propustek 5  x 1,4 7,5 Křížení toku s ulicí U 

Potoka u ČOV 

chot -objekt-3 

Rámový propustek 3 x 1,5 9 Křížení ulice Ke Kostelu a 

K Rybníku 

chot-objekt-4 

Rámový propustek 3 x 1,1 8,5 Příjezd k domkům ČP 3 a 5 

ulice K Rybníku 

chot-objekt-5 

Rámový propustek 3 x 1,1 5,8 Příjezd k pozemku ČP 7 

ulice K Rybníku 

chot-objekt-6 

Rámový propustek 3 x 1,1 4 Příjezd k domku ČP 8 ulice 

K Rybníku 

chot-objekt-7 

Rámový propustek 3 x 1,1 6,4 Příjezd k domku ČP 9 ulice 

K Rybníku 

chot-objekt-8 

Trubní propustek 1 9,2 Křížení toku s cestou 

blízko ČOV a hřbitova v 

Chotíkově 

chot-objekt-9 

Trubní propustek 0,8 - Louka nedaleko hřbitova v 

Chotíkově 

chot-objekt-10 

Trubní propustek 1,3 12,5 Nájezd na E49 u 

Chotíkovského rybníka 

chot-objekt-11 

Rámový propustek 3 x 1,6 12 Křižovatka u WESON s.r.o. 

V Chotíkově 

chot-objekt-12 

Rámový propustek 3 x 1,6 4,5 Silnice u ČP 85 v 

Chotíkově 

chot-objekt-13 

Trubní propustek 1 23 Křížovatka u ČP 185 v 

Chotíkově 

chot-objekt-14 

 
Tabulka 61 Objekty Chotíkovského potoka. 
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9.1.7 Křimice – bezejmenný potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí potoka se nachází v západní části města Plzně v katastrálním území Křimice a v jižní části 

katastrálního území Radčice u Plzně. Potok pramení v západní části území Křimice v nadmořské výšce 

368 m n. m. Potok se vlévá do Mže v nadmořské výšce 308 m n. m. 

 

Obrázek 168 Umístění potoka v Křimicích v katastrálním území města Plzně. 

 

Název toku:      Křimice – bezejmenný tok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-186 

Celková orientační délka toku:    3,2 km 

Plocha povodí:       6,5 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Křimice, Radčice u Plzně 

Recipient:      Mže 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 169 Mapa odvodněných ploch potoka v Křimicích. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 82,90 

Dešťová kanalizace 2,76 

Jednotná a splašková kanalizace 7,64 

Zástavba bez známého odvodnění 6,7 

 
Tabulka 62 Odvodnění ploch na potoce v Křimicích. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   1 

Z toho levostranných:    1 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí potoka v Křimicích podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí potoka v Křimicích, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

 

Obrázek 170 Geodeticky zaměřené osy potoka v Křimicích s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Splašková kanalizace 400 beton Křížení toku s NS Údolím Mže a 

cyklostezkou č. 2151 (kanalizace 

s klapkou) 

kri-vyust-1 

Drenáž 300 beton Křížení toku s NS Údolím Mže a 

cyklostezkou č. 2151 

kri-vyust-2 

Drenáž 300 kamenina 40m jihovýchodně od křížení 

toku se silnicí Plzeňská 

kri-vyust-3 

Drenáž 400 plast 40m severovýchodně od křížení 

toku se silnicí Chebská 

kri-vyust-4 

Drenáž 500 beton 20m východně od křížení toku se 

silnicí Chebská 

kri-vyust-5 

Drenáž 500 kamenina 15m jihozápadně od křížení toku 

se silnicí Chebská 

kri-vyust-6 

Dešťová kanalizace 300 kamenina Křížení toku se silnicí V Dolově kri-vyust-7 

Drenáž 500 kamenina 25m západně od křížení toku se 

silnicí V Dolově 

kri-vyust-8 

 
Tabulka 63 Výustě do potoka v Křimicích. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 2 x 1,5 14,5 Křížení toku s NS Údolím 

Mže a cyklostezkou č. 37 

kri-objekt-1 

Rámový propustek 2,2 x 1,4 8,5 Křížení toku s NS Údolím 

Mže a cyklostezkou č. 

2151 

kri-objekt-2 

Lávka nad 

přepadem 

0,9 x 0,5 2 Výtok z rybníčka paralelně 

se silnicí Plzeňská 

kri-objekt-3 

Dvojitý trubní 

propustek 

1 10 Křížení toku se silnicí 

Plzeňská 

kri-objekt-4 

Rámový propustek 2 x 1 30 Křížení toku se silnicí 

Chebská 

kri-objekt-5 

Trubní propustek 1,1 7 15m jihozápadně od 

křížení toku se silnicí 

Chebská 

kri-objekt-6 

Zatrubnění 1,2 400 35m jihozápadně od 

křížení toku se silnicí 

Chebská 

kri-objekt-7 

Trubní propustek 1,2 30 Křížení toku se silnicí V 

Dolově 

kri-objekt-8 

 
Tabulka 64 Objekty potoka v Křimicích. 
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9.1.8 Litice – bezejmenný potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí potoka se nachází ve středo-jižní části města Plzně v katastrálním území Litice a Valcha. Potok 

pramení severovýchodně od obce Litice v nadmořské výšce 354 m n. m a v zastavěné oblasti napájí 

dva menší rybníky. Potok se vlévá do Radbuzy ve vodní nádrži České údolí v nadmořské výšce 314 m 

n. m. 

 

Obrázek 171 Umístění potoka v Liticích v katastrálním území města Plzně. 

Název toku:      Litice – bezejmenný tok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-02-108 

Celková orientační délka toku:    1,9 km 

Plocha povodí:       1,14 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Litice u Plzně, Valcha 

Recipient:      Radbuza 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 172 Mapa odvodněných ploch potoka v Liticích. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 64,23 

Dešťová kanalizace 2,09 

Jednotná a splašková kanalizace 24,22 

Zástavba bez známého odvodnění 9,45 

 
Tabulka 65 Odvodnění ploch na potoce v Liticích. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   2 

Z toho levostranných:    0 

Z toho pravostranných:    2 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí potoka v Liticích podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí potoka v Liticích, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 173 Geodeticky zaměřené osy potoka v Liticích s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Drenáž 200 plast Příjezd k ČP 18 lce-vyust-1 

Dešťová kanalizace 450 beton Křížení toku se silnicí Klatovská lce-vyust-2 

Drenáž 150 plast Křížení toku se silnicí Klatovská lce-vyust-3 

Drenáž 150 plast Křížení toku se silnicí Klatovská lce-vyust-4 

Drenáž 500 beton 25m severně od křížení toku se 

silnicí spojující silnici Klatovská 

se silnicí pro motorová vozidla 27 

(E53) 

lce-vyust-5 

Drenáž 150 plast 25m jihovýchodně od křížení 

toku se silnicí spojující silnici 

Klatovská se silnicí pro motorová 

vozidla 27 (E53) 

lce-vyust-6 

Drenáž 500 kamenina Křížení toku se silnicí pro 

motorová vozidla 27 (E53) 

lce-vyust-7 

 
Tabulka 66 Výustě do potoka v Liticích. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 244 z 405 
 

 

typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Zatrubnění 0,6 25 Zatrubnění až k ústí lce-objekt-1 

Zatrubnění 0,5 18 Zatrubnění 70m 

jihozápadně od ústí 

lce-objekt-2 

Trubní propustek 0,8 18 Křížení toku se silnicí V 

Lukách 

lce-objekt-3 

Trubní propustek 0,6 5,7 Příjezd k domku ČP 26 lce-objekt-4 

Lávka 1,2 x 0,7 1,1 Lávka u ČP 24 lce-objekt-5 

Trubní propustek 0,4 3 Mezi ČP 18 a ČP 24 lce-objekt-6 

Lávka 1 x 0,5 1 Mezi ČP 18 a ČP 24 lce-objekt-7 

Dvojitý trubní 

propustek 

0,3 5 Příjezd k ČP 18 lce-objekt-8 

Trubní propustek 0,3 3,6 Příjezd k ČP 18 (pozemek) lce-objekt-9 

Trubní propustek 0,6 4 Příjezd k ČP 14 (pozemek) lce-objekt-10 

Trubní propustek 0,5 4 Příjezd k ČP 14 lce-objekt-11 

Trubní propustek 0,7 11 Křížení ulic V Lukách a Pod 

Tyršovým sadem 

lce-objekt-12 

Zatrubnění 0,8 30 Křížení ulic V Lukách a U 

Hráze 

lce-objekt-13 

Zatrubnění 0,8 32 20m severně od křížení ulic 

V Lukách a Plavecká 

lce-objekt-14 

Trubní propustek 0,8 2,2 Křížení ulic V Lukách a 

Plavecká 

lce-objekt-15 

Trubní propustek 0,8 17,5 25m jižně od křížení ulic 

V Lukách a Jachtařská 

lce-objekt-16 

Trubní propustek 0,8 4,5 55m jižně od křížení ulic 

V Lukách a Jachtařská 

lce-objekt-17 

Trubní vývod do 

rybníka 

0,5 1 Po směru proudu od křížení 

toku se silnicí Klatovská 

lce-objekt-18 

Trubní propustek 0,8 11,5 Křížení toku se silnicí 

Klatovská 

lce-objekt-19 

Lávka 1,6 x 0,8 1,4 Lávka u rybníčka proti 

směru proudu od křížení 

toku se silnicí Klatovská 

lce-objekt-20 

Trubní propustek 1 4,8 25m severně od křížení toku 

se silnicí spojující silnici 

Klatovská se silnicí pro 

motorová vozidla 27 (E53) 

lce-objekt-21 

Rámový propustek 2,3 x 1,2 21,5 Křížení toku se silnicí 

spojující silnici Klatovská 

se silnicí pro motorová 

vozidla 27 (E53) 

lce-objekt-22 

Rámový propustek 2 x 1 17 25m jihovýchodně od 

křížení toku se silnicí 

spojující silnici Klatovská 

se silnicí pro motorová 

vozidla 27 (E53) 

lce-objekt-23 

Rámový propustek 2,4 x 0,8 40 Křížení toku se silnicí pro 

motorová vozidla 27 (E53) 

lce-objekt-24 

 
Tabulka 67 Objekty potoka v Liticích. 
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9.1.9 Litický potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Litického potoka se nachází v jižní části města Plzně, v katastrálním území Litice u Plzně. Potok 

pramení v jižní části povodí v nadmořské výšce 370 m n. m. V severní části oblasti Litice se potok vlévá 

do řeky Radbuza v nadmořské výšce 313 m. n. m. 

 

Obrázek 174 Umístění Litického potoka v katastrálním území města Plzně. 

 

Název toku:      Litický potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-02-102 

Celková orientační délka toku:    2,8 km 

Plocha povodí:       2,9 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Litice u Plzně 

Recipient:      Radbuza 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 175 Mapa odvodněných ploch Litického potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 89,35 

Dešťová kanalizace 0,21 

Jednotná a splašková kanalizace 2,69 

Zástavba bez známého odvodnění 7,75 

 
Tabulka 68 Odvodnění ploch na Litickém potoce. 

 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 247 z 405 
 

 

Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   0 

Z toho levostranných:    0 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Litického potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Litického potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 176 Geodeticky zaměřené osy Litického potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Dešťová kanalizace 800 beton 70m od ústí u silnice K Valše 

poblíž budovy 

lit-vyust-1 

Odvod z pozemku 200 kamenina ČP 47, mezi silnicemi K Valše a 

K Ovčínu 

lit-vyust-2 

Odvod z pozemku 200 plast Dále za ČP 47, mezi silnicemi 

K Valše a K Ovčínu 

lit-vyust-3 

Odvod z pozemku 200 plast Dále za ČP 47, mezi silnicemi 

K Valše a K Ovčínu 

lit-vyust-4 

Dešťová kanalizace 500 beton 30m východně od křížení toku se 

silnicí Klatovská 

lit-vyust-5 

Jednotná kanalizace 500 beton V propustku na křížení toku 

s ulicí V Úhlu 

lit -vyust-6 

Dešťová kanalizace 400 beton 100m východně od křížení toku 

s ulicí V Úhlu 

lit -vyust-7 

Jednotná kanalizace 800 plast Vjezd mezi ČP 30 (KMB 

Progress s.r.o),  a ČP 79 ulice 

Řepná 

lit-vyust-8 

Dešťová kanalizace 700 plast Vjezd mezi ČP 30 (KMB 

Progress s.r.o),  a ČP 79 ulice 

Řepná 

lit-vyust-9 

Dešťová kanalizace 700 plast Vjezd mezi ČP 30 (KMB 

Progress s.r.o),  a ČP 79 ulice 

Řepná 

lit-vyust-10 

 
Tabulka 69 Výustě do Litického potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 3,3 x 1 6 T-křižovatka silnice 

K Valše a ulice paralelně 

k ulici Spádná 

lit-objekt-1 

Rámový propustek 1,1 x 1,3  4 Příjezd k ČP 45 u silnice K 

Valše 

lit-objekt-2 

Rámový propustek 3,3  x 1,1 4 U domku ČP 44 u silnice K 

Valše 

lit-objekt-3 

Rámový propustek 3,2 x 1,3 2 ČP 43, křížení silnice 

K Valše a K Ovčínu 

lit-objekt-4 

Rámový propustek 3 x 2 21 Křížení silnice K Valše a K 

Ovčínu 

lit-objekt-5 

Rámový propustek 2,1 x 1 3,5 Příjezd k ČP 89, ulice K 

Valše 

lit-objekt-6 

Rámový propustek 2,1 x 1 3,5 Příjezd ke garáži 

domku ČP 89, ulice K 

Valše 

lit-objekt-7 

Rámový propustek 2,1 x 0,7 6,5 Příjezd k ČP 88, ulice K 

Valše 

lit-objekt-8 

Rámový propustek 2 x 1,8 22 Křížení toku se silnicí 

Klatovská 

lit-objekt-9 

Rámový propustek 2,6 x 2,2 6 Příjezd u ČP 40, ulice 

Řepná 

lit-objekt-10 

Rámový propustek 2,2 x 1,3 110 Křížení toku s ulicí V Úhlu lit-objekt-11 

Trubní propustek 0,8 15 Vjezd do ČP 30 (KMB 

Progress s.r.o), ulice 

Řepná 

lit-objekt-12 

Trubní propustek 0,8 13 Vjezd do AUTOVIA, ulice 

Řepná 

lit-objekt-13 

Trubní propustek 0,8 57 Křížení silnice Řepná a 

Zemědělská (AUTOVIA) 

lit-objekt-14 

Trubní propustek 0,8 13 Rozdělení silnice Řepná lit-objekt-15 

Trubní propustek 0,5 8,5 40 m na severovýchod od 

křížení silnice Řepná a 

Zemědělská 

lit-objekt-16 

Trubní propustek 0,5 4 Křížení toku se silnicí K 

Uličce 

lit-objekt-17 

Trubní propustek 0,4 5 Křížení toku se silnicí Za 

Farou 

lit-objekt-18 

Trubní propustek 0,6 10,5 Křížení toku se silnicí 

Robčická 

lit-objekt-19 

 
Tabulka 70 Objekty Litického potoka. 
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9.1.10 Luční potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Lučního potoka se nachází v jihozápadní části města Plzně v katastrálním území Valcha a na 

území městského obvodu Plzeň 3. Potok pramení u vsi Přehýšov, v Sulkovských lesích se do něj vlévá 

Sulkovský potok v nadmořské výšce 325 m n. m. Zaměření bylo provedeno od tohoto místa po ústí. 

Potok se vlévá do Radbuzy v přehradní nádrži České Údolí. 

 

Obrázek 177 Umístění Lučního potoka v katastrálním území města Plzně. 

Název toku:      Luční potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-02-107 

Celková orientační délka toku:    1,2 km 

Plocha povodí:       7,7 km2 

Průměrný průtok     ?  l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Valcha 

Recipient:      Radbuza 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 178 Mapa odvodněných ploch Lučního potoka. 

 

Odvodnění ploch  

Typ plochy Procenta [%] 

Přírodní 87,21 

Dešťová kanalizace 2,23 

Jednotná a splašková kanalizace 4,66 

Zástavba bez známého odvodnění 5,9 

 
Tabulka 71 Odvodnění ploch na Lučním potoce. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   10 

Z toho levostranných:    5 

Z toho pravostranných:    5 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Lučního potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Lučního potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 179 Geodeticky zaměřené osy Lučního potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 

 

charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Dešťová kanalizace 400 beton Křížení toku se silnicí Dobřanská luc-vyust-1 

Přepad z jednotné 

kanalizace  

300 beton Křížení toku se silnicí Dobřanská 

směrem k silnici Sulkovská 

luc -vyust-2 

 
Tabulka 72 Výustě do Lučního potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 3 x 3 4 Křížení toku se silnicí 

Dobřanská 

luc -objekt-1 

Rámový propustek 3 x 1,2 6,5 Křížení toku s cestou jižně 

od křížení silnice 

Sulkovská a Sedlákova 

luc -objekt-2 

Rámový propustek 5 x 4 5,5 Křížení toku se silnicí 

paralelně s dálnicí D5 

(cyklostezka č. 2259) 

luc -objekt-3 

 
Tabulka 73 Objekty Lučního potoka. 
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9.1.11 Radčice – bezejmenný potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí potoka se nachází v severní části města Plzně v katastrálním území Plzeň 7 - Radčice. Potok 

pramení na jihozápadním úbočí vrcholu Sytná v nadmořské výšce 398 m n. m. Potok se vlévá do Mže 

v nadmořské výšce 310 m n. m. 

 

Obrázek 180 :Umístění potoka v Radčicích v katastrálním území města Plzně. 

Název toku:      Radčice – bezejmenný tok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-186 

Celková orientační délka toku:    3,2 km 

Plocha povodí:       4 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Radčice 

Recipient:      Mže 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 181 : Mapa odvodněných ploch potoka v Radčicích. 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 82,9 

Dešťová kanalizace 2,76 

Jednotná a splašková kanalizace 7,64 

Zástavba bez známého odvodnění 6,7 

 
Tabulka 74 Odvodnění ploch na potoce v Radčicích. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   0 

Z toho levostranných:    0 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí potoka v Radčicích podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí potoka v Radčicích, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

 

Obrázek 182 : Geodeticky zaměřené osy potoka v Radčicích s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Dešťová kanalizace 400 kamenina Křížení toku se silnicí 

V Radčicích (jižně) 

rad-vyust-1 

Drenáž 300 kamenina Křížení toku se silnicí 

V Radčicích (severně) 

rad-vyust-2 

Drenáž 200 plast 70m severovýchodně od T-

křížení ulic Na Jívách a 

Zahrádkářů 

rad-vyust-3 

Drenáž 200 plast Křížení ulic Na Jívách a V 

Břízkách 

rad-vyust-4 

Drenáž 150 plast Křížení toku se silnicí 

spojující ulici Stromková a V 

Břízkách 

rad-vyust-5 

Drenáž 150 plast 40m od křížení toku se silnicí 

spojující ulici Stromková a V 

Břízkách 

rad-vyust-6 

Drenáž 500 kamenina 130m východně od hřbitova 

(ulice V Břízkách) – příjezd k 

pozemkům 

rad-vyust-7 

 
Tabulka 75 Výustě do potoka v Radčicích. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka  

[m]  

lokalita kód bodu 

Trubní propustek 0,6 7,5 70m jižně od křížovatky 

Družstevníků a Jilmová 

rad-objekt-1 

Trubní propustek 0,6 11 30m jižně od křížovatky 

Družstevníků a Jilmová 

rad-objekt-2 

Rámový propustek 4 x 0,7 8,2 Křížení toku se silnicí 

Jilmová 

rad-objekt-3 

Rámový propustek 1,4 x 1 4,5 Příjezd k domku 25m jižně 

od křížení ulic Na 

Mazinách a Jilmová 

rad-objekt-4 

Rámový propustek 2,3 x 1 5,3 60m JZ od křížení ulic 

Jilmová a V Radčicích 

(zemědělská výroba 

Houdek) 

rad-objekt-5 

Rámový propustek 1 x 1 6,5 80m JZ od křížení ulic 

Jilmová a V Radčicích 

(zemědělská výroba 

Houdek) 

rad-objekt-6 

Rámový propustek 1,6 x 1,1 2,6 30m jihozápadně od 

křížení ulic Jilmová a 

V Radčicích 

rad-objekt-7 

Rámový propustek 3 x 1,5 16,5 Křížení toku se silnicí V 

Radčicích 

rad-objekt-8 

Rámový propustek 4,5 x 1 3,5 Příjezd k ČP 2 ulice Na 

Jívách 

rad-objekt-9 

Rámový propustek 4,5 x 1 3,5 Příjezd k  ČP 4 ulice Na 

Jívách 

rad-objekt-10 

Rámový propustek 2 x 1 3,5 Příjezd k domku ČP 8 

ulice Na Jívách 

rad-objekt-11 

Rámový propustek 2 x 1 3,5 Příjezd k pozemku ČP 8 

ulice Na Jívách 

rad-objekt-12 

Rámový propustek 2 x 1 4,5 Příjezd k ČP 261 ulice Na 

Jívách 

rad-objekt-13 

Rámový propustek 2 x 1 4,5 Příjezd k pozemku ČP 261 

ulice Na Jívách 

rad-objekt-14 

Rámový propustek 2 x 1 1,2 60m severovýchodně od 

T-křížení ulic Na Jívách a 

Zahrádkářů 

rad-objekt-15 

Rámový propustek 2 x 1 7 Křížení toku se silnicí 

spojující ulici Stromková a 

V Břízkách 

rad-objekt-16 

Dvojitý trubní 

propustek 

0,8 5 170m východně od 

hřbitova (ulice V Břízkách) 

– příjezd k pozemkům 

rad-objekt-17 

Rámový propustek 1,5 x 0,8 1 300m SV od hřbitova, 

paralelně se silnicí 

V Břízkách, studánka 

Čumperka 

rad-objekt-18 

Trubní propustek 0,8 4 Zahr.osada V Břízkách rad-objekt-19 

 
Tabulka 76 Objekty potoka v Radčicích. 
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9.1.12 Skvrňany – bezejmenný potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí potoka se nachází v středozápadní části města Plzně v katastrálním území Skvrňany, pramení 

v jižní části katastrálního území Radčice u Plzně v nadmořské výšce 308 m. n. m. Potok se vlévá do 

Mže v nadmořské výšce 305 m. n. m. 

 

Obrázek 183 : Umístění potoka ve Skvrňanech v katastrálním území města Plzně. 

 

Název toku:      Skvrňany – bezejmenný potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-186 

Celková orientační délka toku:    1,8 km 

Plocha povodí:       2,5 km2 

Průměrný průtok     ?  l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Radčice, Skvrňany 

Recipient:      Mže 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 184 : Mapa odvodněných ploch potoka ve Skvrňanech. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 82,9 

Dešťová kanalizace 2,76 

Jednotná a splašková kanalizace 7,64 

Zástavba bez známého odvodnění 6,7 

 
Tabulka 77 Odvodnění ploch na potoce ve Skvrňanech. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   0 

Z toho levostranných:    0 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí potoka ve Skvrňanech podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí potoka ve Skvrňanech, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

 

Obrázek 185 : Geodeticky zaměřené osy potoka ve Skvrňanech s vyznačenou hranicí přirozeného povodí 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka  

[m]  

lokalita kód bodu 

Trubní propustek 0,6 5,8 Křížení toku s cyklotrasou 

č. 37 

skv-objekt-1 

Trubní propustek 0,6 6,6 Křížení toku se silnicí Nade 

Mží 

skv-objekt-2 

Trubní propustek 1 6,2 Křížení toku se silnicí Na 

Okraji 

skv-objekt-3 

Rámový propustek 2 x 1,1 0,2 20m po západní obočce u 

křížení toku se silnicí Na 

Okraji 

skv-objekt-4 

Trubní propustek 0,4 8,8 30m po západní obočce u 

křížení toku se silnicí Na 

Okraji 

skv-objekt-5 

Trubní propustek 0,4 8,2 340m po západní obočce u 

křížení toku se silnicí Na 

Okraji 

skv-objekt-6 

 
Tabulka 78 Objekty potoka ve Skvrňanech. 
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9.1.13 Šlovický potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Šlovického potoka se nachází na jihozápadním okraji katastrálního území Litice u Plzně a na 

území obce Šlovice. Potok pramení východně od obce Šlovice v nadmořské výšce 385 m.n.m. Tok 

protéká obcí Šlovice (napájí zde rybníček), podtéká dálnici a železnici a vlévá se do řeky Radbuzy v 

nadmořské výšce 317 m n. m. 

 

Obrázek 186 : Umístění Šlovického potoka v katastrálním území města Plzně a ve Šlovicích. 

Název toku:      Šlovický potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-02-102 

Celková orientační délka toku:    3 km 

Plocha povodí:       5,4 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Litice u Plzně, Šlovice 

Recipient:      Radbuza 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 187 : Mapa odvodněných ploch Šlovického potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 89,35 

Dešťová kanalizace 0,21 

Jednotná a splašková kanalizace 2,69 

Zástavba bez známého odvodnění 7,75 

 
Tabulka 79 Odvodnění ploch na Šlovickém potoce. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   4 

Z toho levostranných:    3 

Z toho pravostranných:    1 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Šlovického potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Šlovického potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 188 : Geodeticky zaměřené osy Šlovického potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 

charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Drenáž 150 plast 30m od ústí do řeky slo-vyust-1 

Drenáž 300 beton 15m jižně od domu ČP 59 na 

západním okraji obce Šlovice 

slo-vyust-2 

Drenáž 300 beton 20m jižně od domu ČP 59 na 

západním okraji obce Šlovice 

slo-vyust-3 

 
Tabulka 80 Výustě do Šlovického potoka. 
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typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka  

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 2 x 1 5,7 5m od ústí do řeky slo-objekt-1 

Rámový propustek 1,4 x 0,8 2,8 15m od ústí do řeky slo-objekt-2 

Lávka 2 x 1,6 1,6 15m od křížení toku 

s dálnicí D5 

slo-objekt-3 

Vedení pod zemí 1 x 0,4 40 Vedení u domu ČP 59 na 

západním okraji obce 

Šlovice 

slo-objekt-4 

Zatrubnění 0,6 360 Křížení toku se severojižní 

silnicí, vedoucí k dálnici 

E53 

slo-objekt-5 

Trubní propustek 0,6 3,5 Křížení toku s polní cestou 

u koupaliště ve Šlovicích 

slo-objekt-6 

 
Tabulka 81 Objekty Šlovického potoka. 
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9.1.14 Vlkýšský potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Vlkýšského potoka se nachází v severozápadní části města Plzně v katastrálním území Dolní 

Vlkýš a Malesice. Potok pramení severovýchodně nad bývalou obcí Dolní Vlkýš v nadmořské výšce 400 

m.n.m. Potok se vlévá do Čeminského potoka a dále do řeky Mže v nadmořské výšce 320 m n. m. 

 

Obrázek 189 : Umístění Vlkýšského potoka v katastrálním území města Plzně. 

 

Název toku:      Vlkýšský potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-183 

Celková orientační délka toku:    2,7 km 

Plocha povodí:       3,1 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Dolní Vlkýš, Malesice 

Recipient:      Čeminský potok 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 190 : Mapa odvodněných ploch Vlkýšského potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 97,47 

Dešťová kanalizace 0,18 

Jednotná a splašková kanalizace 0 

Zástavba bez známého odvodnění 2,15 

 
Tabulka 82 Odvodnění ploch na Vlkýšského potoce. 
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Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   1 

Z toho levostranných:    1 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Vlkýšského potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Vlkýšského potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 191 : Geodeticky zaměřené osy Vlkýšského potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Dešťová kanalizace 400 beton Jižně od ul. Kumberská u 

bezejmenného přítoku 

vlk-vyust-1 

Drenáž 150 plast 55m západně od křížení silnic 

Kumberská a Ke Kůští 

vlk-vyust-2 

 

Drenáž 150 plast 50m západně od křížení silnic 

Kumberská a Ke Kůští 

(zatrubnění) 

vlk-vyust-3 

Drenáž 200 kamenina rybníček na Vlkýšské návsi vlk-vyust-4 

 
Tabulka 83 Výustě do Vlkýšského potoka. 

 

typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka  

[m]  

lokalita kód bodu 

Trubní propustek 0,8 4,2 70m západně od křížení 

silnic Kumberská a Ke 

Kůští (příjezd k pozemku) 

vlk-objekt-1 

Zatrubnění 0,8 50 Křížení silnic Kumberská a 

Na Stráži 

vlk-objekt-2 

Trubní propustek 0,4 2,5 Vlkýšská náves u kaple sv. 

Jiří 

vlk-objekt-3 

Trubní propustek 0,8 6,5 7m proti proudu za 

rybníčkem na Vlkýšské 

návsi 

vlk-objekt-4 

Dvojitý trubní 

propustek 

0,2 (0,3) 9 Křížení toku s Vlkýšskou 

návsi 

vlk-objekt-5 

Dvojitý trubní 

propustek 

0,4 8 40m východně od 

Vlkýšské návsi (příjezd 

k pozemku ČP 32) 

vlk-objekt-6 

Trubní propustek 0,6 10 Křížení toku 

s bezejmennou odbočkou 

ze silnice Ke Kůští 

vlk-objekt-7 

 
Tabulka 84 Objekty Vlkýšského potoka. 
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9.1.15 Vochovský potok 

Vymezení zájmového území 

Povodí Vochovského potoka se nachází ve východní části obce Vochov a v katastrálním území města 

Plzně - Křimice. Potok pramení západně za obcí Vochov v nadmořské výšce 360 m n. m. Zaměřena 

byla část toku severovýchodně od obce Vochov až po ústí. Potok se vlévá do řeky Mže v nadmořské 

výšce 312 m n. m. 

 

Obrázek 192 : Umístění Vochovského potoka v obci Vochov a v katastrálním území města Plzně. 

 

Název toku:      Vochovský potok 

Číslo hydrologického pořadí:     1-10-01-186 

Celková orientační délka toku:    1,3 km 

Plocha povodí:       5,7 km2 

Průměrný průtok     ? l/s 

Řád toku:      III 

Katastrální území – povodí:    Křimice 

Recipient:      Mže 
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Odvodnění ploch 

 

Obrázek 193 : Mapa odvodněných ploch Vochovského potoka. 

 

Odvodnění ploch  

typ plochy procenta [%] 

Přírodní 82,9 

Dešťová kanalizace 2,76 

Jednotná a splašková kanalizace 7,64 

Zástavba bez známého odvodnění 6,7 

 
Tabulka 85 Odvodnění ploch na Vochovském potoce. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 273 z 405 
 

 

Hlavní přítoky toku 
 

Počet bezejmenných přítoků:   0 

Z toho levostranných:    0 

Z toho pravostranných:    0 

 

Na následujícím obrázku je vyznačena hranice přirozeného povodí Vochovského potoka podle 

hydrologického členění povodí struktury DIBAVOD včetně míst v okolí Vochovského potoka, které byly 

zaměřeny a prozkoumány. 

 

Obrázek 194 : Geodeticky zaměřené osy Vochovského potoka s vyznačenou hranicí přirozeného povodí. 
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charakter vyústění DN materiál lokalita kód bodu 

Jednotná kanalizace 1200 beton U zámku (paralelně s ul. 

Zámecká) u rozdělení toku 

voch-vyust-1 

Jednotná kanalizace 1400 beton U Zámku (paralelně s ul. 

Zámecká) 

voch-vyust-2 

Dešťová kanalizace 300 Beton U křížení toku s polní cestou 

severně od ul. Chebská a 

severozápadně od zámeckého 

parku 

voch-vyust-3 

 
Tabulka 86 Výustě do Vochovského potoka. 

 

typ objektu vnitřní rozměry 

[m]  

délka 

[m]  

lokalita kód bodu 

Rámový propustek 2,5 x 1 7,7 Křížení toku s polní cestou 

severně od ul. Chebská a 

severozápadně od 

zámeckého parku  

voch-objekt-1 

 
Tabulka 87 Objekty Vochovského potoka. 
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9.2 Fotodokumentace pasportizace drobných vodních toků 

9.2.1 Bolevecký potok 

 Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

 

  
Obrázek 195 : bol- vyust-1. 

 

 

  
Obrázek 196 : bol- vyust-2. 

 

 
Obrázek 197 : bol- vyust-3. 

 
Obrázek 198 : bol- vyust-4. 
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  Obrázek 199 : bol- vyust-5. 

 

 
  Obrázek 200 : bol- vyust-6. 

 

 
Obrázek 201 : bol- vyust-7. 

 

 
Obrázek 202 : bol- objekt-1. 
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Obrázek 203 : bol- objekt-2. 

 

 
Obrázek 204 : bol- objekt-3. 

 

 
Obrázek 205 : bol- objekt-4. 

 

 
Obrázek 206 : objekt-5. 
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Obrázek 207 : bol- objekt-6. 

 
Obrázek 208 : bol- objekt-7. 

 
Obrázek 209 : bol- objekt-8. 

 

 
Obrázek  211 : bol- objekt-10. 

 
Obrázek 210 : bol- objekt-9. 
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9.2.2 Božkovský potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

 

  

 
Obrázek 211 : boz- objekt-1. 

 

 
Obrázek 212 : boz- objekt-2. 

 

 
Obrázek 213 : boz- objekt-3. 

 

 
Obrázek 214 : boz- objekt-4. 
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Obrázek 215 : boz- objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 216 : boz- objekt-6. 

 

 
Obrázek 217 : boz- objekt-7. 

 

 
Obrázek 218 : boz- objekt-8. 
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Obrázek 219 : boz- objekt-9. 

 

 

 
Obrázek 220 : boz- objekt-10. 

 

 
Obrázek 221 : boz- objekt-11. 

 

 

 
Obrázek 222 : boz- objekt-12. 
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Obrázek 223 : boz- objekt-13. 

 

 

 
Obrázek 224 : boz- objekt-14. 

 

 
Obrázek 225 : boz- objekt-15a. 

 

 

 
Obrázek 226 : boz- objekt-15b. 
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Obrázek 227 : boz- objekt-16. 

 

 

 
Obrázek 228 : boz- objekt-17. 

 

 
Obrázek 229 : boz- objekt-18. 

 

 

 
Obrázek 230 : boz- objekt-19. 
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Obrázek 231 : boz- objekt-20. 

 

 
Obrázek 232 : boz- objekt-21. 

 

 
Obrázek 233 : boz- objekt-22. 

 

 

 
Obrázek 234 : boz- objekt-23. 
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Obrázek 235 : boz- objekt-24. 
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Obrázek 236 : boz-vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 237 : boz-vyust-2. 

 

 
Obrázek 238 : boz-vyust-3. 

 

Obrázek 239 : boz-vyust-4. 
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Obrázek 240 : boz-vyust-5. 

 

 

 
Obrázek 241 : boz-vyust-6. 

 

 
Obrázek 242 : boz-vyust-7. 

 

 

 
Obrázek 243 : boz-vyust-8. 
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Obrázek 244 : boz-vyust-9. 

 

 

 
Obrázek 245 : boz-vyust-10. 

 

 
Obrázek 246 : boz-vyust-11. 

 

 

 
Obrázek 247 : boz-vyust-12. 
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Obrázek 248 : boz-vyust-13. 

 

 

 
Obrázek 249 : boz-vyust-14. 

 

 
Obrázek 250 : boz-vyust-15. 

 

 
Obrázek 251 : boz-vyust-16. 
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Obrázek 252 : boz-vyust-17. 

 

 

 
Obrázek 253 : boz-vyust-18. 

 

 
Obrázek 254 : boz-vyust-19. 

 

 

 
Obrázek 255 : boz-vyust-20. 
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Obrázek 256 : boz-vyust-21. 

 

 

 
Obrázek 257 : boz-vyust-22. 

 

 
Obrázek 258 : boz-vyust-23. 

 

 
Obrázek 259 : boz-vyust-24. 
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Obrázek 260 : boz-vyust-25. 

 

 

 
Obrázek 261 :  boz-vyust-26. 

 

 
Obrázek 262 : boz-vyust-27. 

 

 

 
Obrázek 263 : boz-vyust-28. 
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Obrázek 264 : boz- boz-vyust-29. 
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9.2.3 Bukovec – bezejmenný potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

 

 
Obrázek 265 : buk-objekt-1. 

 

 
Obrázek 266 : buk-objekt-2. 

 

 
Obrázek 267 : buk-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 268 : buk-objekt-4. 
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Obrázek 269 : buk-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 270 : buk-vyust-1. 
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9.2.4 Čeminský potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

 

  

 
Obrázek 271 : cem-objekt-1. 

 

 
Obrázek 272 : cem-objekt-2. 

 

 
Obrázek 273 : cem-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 274 : cem-objekt-4. 
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Obrázek 275 : cem-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 276 : cem-objekt-6. 

 

 
Obrázek 277 : cem-objekt-7. 

 

 
Obrázek 278 : cem-objekt-8. 
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Obrázek 279 : cem-vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 280 : cem-vyust-2. 

 

 
Obrázek 281 : cem-vyust-3. 

 

 
Obrázek 282 : cem-vyust-4. 
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Obrázek 283 : cem-vyust-5. 

 

 

 
Obrázek 284 : cem-vyust-6. 

 

 
Obrázek 285 : cem-vyust-7. 

 

 
Obrázek 286 : cem-vyust-8. 
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Obrázek 287 : cem-vyust-9. 

 

 
Obrázek 288 : cem-vyust-10. 
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9.2.5 Černice, Koterov – bezejmenný potok 

 

  

 
Obrázek 289 : cer-objekt-1. 

 

 

 
Obrázek 290 : cer-objekt-2. 

 

 
Obrázek 291 : cer-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 292 : cer-objekt-4. 
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Obrázek 293 : cer-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 294 : cer-objekt-6. 

 

 
Obrázek 295 : cer-objekt-7. 

 

 
Obrázek 296 : cer-objekt-8. 
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Obrázek 297 : cer-objekt-9. 

 

 

 
Obrázek 298 : cer-objekt-10. 

 

 
Obrázek 299 : cer-objekt-11. 

 

 

 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 304 z 405 
 

 

 

  

 

 
Obrázek 300 : cem-vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 301 : cem-vyust-2. 

 

 

 
Obrázek 302 : cem-vyust-3. 

O 

 

 
Obrázek 303 : cem-vyust-4. 
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Obrázek 304 : cem-vyust-5. 

 

 

 
Obrázek 305 : cem-vyust-6. 

 

 
Obrázek 306 : cem-vyust-7. 

 

 

 
Obrázek 307 : cem-vyust-8. 
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Obrázek 308 : cem-vyust-9. 

 

 

 
Obrázek 309 : cem-vyust-10. 

 

 
Obrázek 310 : cem-vyust-11. 

 

 
Obrázek 311 : cem-vyust-12. 
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Obrázek 312 : cem-vyust-13. 
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9.2.6 Chotíkovský potok 

Výustě a objekty omezující průtočný profil 

 

 

  

 
Obrázek 313 : chot-vyust-1. 

 

 
Obrázek 314 : chot -vyust-2. 

 

 
Obrázek 315 : chot -vyust-3. 

 

 
Obrázek 316 : chot -vyust-4. 
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Obrázek 317 : chot-vyust-5. 

 

 
Obrázek 318 : chot-vyust-6. 

 

 
Obrázek 319 : chot -vyust-7. 

 

 
Obrázek 320 : chot-vyust-8. 
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Obrázek 321 : chot -objekt-1. 

 

 
Obrázek 322 : chot -objekt-2. 

 

 
Obrázek 323 : chot -objekt-3. 

 

 
Obrázek 324 : chot -objekt-4. 
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Obrázek 325 : chot -objekt-5. 

 

 
Obrázek 326 : chot -objekt-6. 
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Obrázek 327 : chot -objekt-7. 

 

 
Obrázek 328 : chot -objekt-8. 

 

 
Obrázek 329 : chot -objekt-9. 

 

 
Obrázek 330 : chot -objekt-10. 
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Obrázek 331 : chot -objekt-11. 

 

 
Obrázek 332 : chot -objekt-12. 
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9.2.7 Křimice – bezejmenný potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

  

 
Obrázek 333 : kri-objekt-1. 

 

 
Obrázek 334 : kri-objekt-2. 

 

 
Obrázek 335 : kri-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 336 : kri-objekt-4. 
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Obrázek 337 : kri-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 338 : kri-objekt-6. 

 

 
Obrázek 339 : kri-objekt-7. 

 

 

 
Obrázek 340 : kri-objekt-8. 
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Obrázek 341 : kri- vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 342 : kri- vyust-2. 

 

 
Obrázek 343 : kri- vyust-3. 

 

 

 
Obrázek 344 : kri- vyust-4. 
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Obrázek 345 : kri- vyust-5. 

 

 

 
Obrázek 346 : kri- vyust-6. 

 

 
Obrázek 347 : kri- vyust-7. 

 

 

 
Obrázek 348 : kri- vyust-8. 
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9.2.8 Litice – bezejmenný potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

 

  

 
Obrázek 349 : ltc-objekt-1. 

 

 
Obrázek 350 : ltc-objekt-2. 

 

 
Obrázek 351 : ltc-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 352 : ltc-objekt-4. 
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Obrázek 353 : ltc-objekt-5. 

 

 

 

 
Obrázek 354 : ltc-objekt-6. 

 

 
Obrázek 355 : ltc-objekt-7. 

 

 
Obrázek 356 : ltc-objekt-8. 
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Obrázek 357 : ltc-objekt-9. 

 

 

 
Obrázek 358 : ltc-objekt-10. 

 

 
Obrázek 359 : ltc-objekt-11. 

 

 
Obrázek 360 : ltc-objekt-12. 
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Obrázek 361 : ltc-objekt-13. 

 

 

 
Obrázek 362 : ltc-objekt-14. 

 

 
Obrázek 363 : ltc-objekt-15. 

 

 
Obrázek 364 : ltc-objekt-16. 
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Obrázek 365 : ltc-objekt-17. 

 

 

 
Obrázek 366 : ltc-objekt-18. 

 

 
Obrázek 367 : ltc-objekt-19. 

 

 
Obrázek 368 : ltc-objekt-20. 
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Obrázek 369 : ltc-objekt-21. 

 

 

 
Obrázek 370 : ltc-objekt-22. 

 

 
Obrázek 371 : ltc-objekt-23. 

 

 
Obrázek 372 : ltc-objekt-24. 
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Obrázek 373 : ltc-vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 374 : ltc-vyust-2. 

 

 
Obrázek 375 : ltc-vyust-3. 

 

 
Obrázek 376 : ltc-vyust-4. 
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Obrázek 377 : ltc-vyust-5. 

 

 

 
Obrázek 378 : ltc-vyust-6. 

 

 
Obrázek 379 : ltc-vyust-7. 
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9.2.9 Litický potok 

Výustě a objekty omezující průtočný profil 

 

  

 
Obrázek 380 : lit-vyust-1. 

 

 
Obrázek 381 : lit-vyust-2. 

 

 
Obrázek 382 : lit-vyust-3. 

 

 
Obrázek 383 : lit-vyust-4. 
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Obrázek 384 : lit-vyust-5. 

 

 
Obrázek 385 : lit-vyust-6. 

 

 
Obrázek 386 : lit-vyust-7. 

 

 
Obrázek 387 : lit-vyust-8. 
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Obrázek 388 : lit-vyust-9. 

 

 
Obrázek 389 : lit-vyust-10. 
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Obrázek 390 : lit -objekt-1. 

 

 
Obrázek 391 : lit -objekt-2. 

 

 
Obrázek 392 : lit -objekt-3. 

 

 
Obrázek 393 : lit -objekt-4. 
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Obrázek 394 : lit -objekt-5. 

 

 
Obrázek 395 : lit -objekt-6. 

 

 
Obrázek 396 : lit -objekt-7. 

 

 
Obrázek 397 : lit -objekt-8. 
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Obrázek 398 : lit -objekt-9. 

 

 
Obrázek 399 : lit -objekt-10. 

 

 
Obrázek 400 : lit -objekt-11. 

 

 
Obrázek 401 : lit -objekt-12. 
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Obrázek 402 : lit -objekt-13. 

 

 
Obrázek 403 : lit -objekt-14. 

 

 
Obrázek 404 : lit -objekt-15. 

 

 
Obrázek 405 : lit -objekt-16. 
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Obrázek 406 : lit -objekt-17. 

 

 
Obrázek 407 : lit -objekt-18. 

 

 
Obrázek 408 : lit -objekt-19. 
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9.2.10 Luční potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

 

  

 
Obrázek 409 : luc-objekt-1. 

 

 
Obrázek 410 : luc-objekt-2. 

 

 
Obrázek 411 : luc-objekt-3. 
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Obrázek 412 : luc-vyust-1. 

 

 
Obrázek 413 : luc-vyust-2. 
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9.2.11 Radčice – bezejmenný potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

  

 
Obrázek 414 : rad-objekt-1. 

 

 
Obrázek 415 : rad-objekt-2. 

 

 
Obrázek 416 : rad-objekt-3. 

 

 
Obrázek 417 : rad-objekt-4. 
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Obrázek 418 : rad-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 419 : rad-objekt-6. 

 

 
Obrázek 420 : rad-objekt-7. 

 

 
Obrázek 421 : rad-objekt-8. 
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Obrázek 422 : rad-objekt-9. 

 

 

 
Obrázek 423 : rad-objekt-10. 

 

 
Obrázek 424 : rad-objekt-11. 

 

 
Obrázek 425 : rad-objekt-12. 
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Obrázek 426 : rad-objekt-13. 

 

 

 
Obrázek 427 : rad-objekt-14. 

 

 
Obrázek 428 : rad-objekt-15. 

 

 
Obrázek 429 : rad-objekt-16. 
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Obrázek 430 : rad-objekt-17. 

 

 

 
Obrázek 431 : rad-objekt-18. 

 

 
Obrázek 432 : rad-objekt-19. 
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Obrázek 433 : rad-vyust-1. 

 

 

 

 
Obrázek 434 : rad-objekt-2. 

 

 
Obrázek 435 : rad-objekt-3. 

 

 
Obrázek 436 : rad-objekt-4. 
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Obrázek 437 : rad-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 438 : rad-objekt-6. 

 

 
Obrázek 439 : rad-objekt-7. 
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9.2.12 Skvrňany – bezejmenný potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

  

 
Obrázek 440 : skv-objekt-1. 

 

 
Obrázek 441 : skv-objekt-2. 

 

 
Obrázek 442 : skv-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 443 : skv-objekt-4. 
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Obrázek 444 : skv-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 445 : skv-objekt-6. 
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9.2.13 Šlovický potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

  

 
Obrázek 446 : : slo-objekt-1. 

 

 
Obrázek 447 : : slo-objekt-2. 

 

 
Obrázek 448 : : slo-objekt-3. 

 

 

 
Obrázek 449 : : slo-objekt-4. 
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Obrázek 450 : : slo-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 451 : : slo-objekt-6. 
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Obrázek 452 : : slo-vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 453 : : slo-vyust-2. 

 

 
Obrázek 454 : : slo-vyust-3. 
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9.2.14 Vlkýšský potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

  

 
Obrázek 455 : : vlk-objekt-1. 

 

 
Obrázek 456 : : vlk-objekt-2. 

 

 
Obrázek 457 : : vlk-objekt-3. 

 

 
Obrázek 458 : vlk-objekt-4. 
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Obrázek 459 : : vlk-objekt-5. 

 

 

 
Obrázek 460 : : vlk-objekt-6. 

 

 
Obrázek 461 : : vlk-objekt-7. 
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Obrázek 462 : : vlk-vyust-1. 

 

 

 
Obrázek 463 : : vlk-vyust-2. 

 

 
Obrázek 464 : : vlk-vyust-3. 

 

 
Obrázek 465 : : vlk-vyust-4. 
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9.2.15 Vochovský potok 

Objekty omezující průtočný profil a výustě 

 

  

 
Obrázek 466 : : voch-objekt-1. 
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Obrázek 467 : : voch-vyust-1. 

 

 
Obrázek 468 : : voch-vyust-2. 

 

 
Obrázek 469 : : voch-vyust-3. 
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PŘÍLOHA 
Vsakovací poměry 
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10 Hydrogeologické podklady 

10.1 Vsakovací poměry 

Jedním z podstatných podkladů pro stanovaní potenciálu vsakování v daném území je hydrogeologická 

mapa. Pomocí této mapy je možné určit předběžně určit, která území jsou z hlediska vsakování vhodná, 

potenciálně vhodná a nevhodná. Tato mapa bude sloužit též k definici co je z hlediska HDV v dané 

lokalitě vhodné a co nevhodné. To však nezbavuje stavebníka povinnosti tento potenciál ověřit v 

místních podmínkách, neboť může samozřejmě docházet k lokálním odlišnostem. 

 

Tato mapa na území města Plzně nebyla k dispozici, proto došlo v rámci analytické části k jejímu 

sestavení. Mapové podklady zhotovila firma INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky. Primárně jsou 

jednotlivé mapy cílené na zasakovací poměry na území statutárního města Plzně především z hlediska 

aplikace pro územní plánování a stanovování reálných požadavků na technická řešení zasakování 

srážkových vod. Pro zhodnocení byly využity podklady pro KOP a další veřejně přístupné nebo 

zakoupené datové zdroje (tematické shapefily týkající se půd a geologie) pro zpracování v prostředí 

GIS. Detailní analýza se pak zaměřila na data z archivu ČGS Geofond.  

 

Doplňující informace a data jsou zpracována v příloze o vsakovacích poměrech vypracované 

společností INSET s.r.o. 
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Obrázek 470 Přehledná mapa povrchového vsaku (příloha č. 15). 

 

Obrázek 471 Přehledná mapa hlubinného vsaku (příloha č. 16). 
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Obrázek 472 Souhrnná situace povrchové a hlubinné vhodnosti vsaku (příloha č. 17). 
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11 Popis současného stavu odvodnění 

11.1 Aktualizace srážko-odtokového modelu z Generelu kanalizace 

Jako základní vstup prací byl převzat matematický model zpracovaný při projektu Aktualizace datové 

struktury GK. Tento model je již od roku 2009 ve formátu MIKE URBAN. Na modelu byly vyzkoušeny 

možnosti využití detailní analýzy rozdělení povrchu tak, aby byly zachovány stávající hranice 

jednotlivých povodí stanovených v GK, ale aby došlo k redistribuci nepropustných ploch. 

Tato analýza byla provedena v pilotním povodí Hrádeckého potoka a stejný princip analýzy povrchového 

odtoku byl proveden i pro model vodního toku. Hranice na sebe navzájem navazují, je tak jednoznačně 

definováno, která povodí přispívají k odtokům v kanalizaci a která k odtokům ve vodním toku. Model byl 

upřesněn o změny na povodí a v kanalizaci, které byly uskutečněny v době od aktualizace datové 

struktury do současnosti na základě podkladů GISu Vodárny Plzeň a.s. a doplněné i o detailní průzkum 

zaústění srážkových vod v tomto povodí (Vodárna Plzeň a.s., 2019)  

 

Obrázek 473 Ukázka prostředí matematického modelu kanalizační sítě – MIKE URBAN. 

11.2 Stavba modelu drobných vodních toků a svodnic 

Zatímco model stokové sítě je ze svého principu vytvořen v jednom programovém prostředku (MIKE 

URBAN společnosti DHI), existuje na území města Plzně více modelů vodních toků zpracovaných v 

různé době a odlišných programech. Mezi dva nejrozšířenější v Česku patří MIKE 11/21 (vyvinutý 

společností DHI) a HEC-RAS (vyvinutý a financovaný americkou vládou). 
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Z důvodu otevřenosti celého systému je možné, aby tento princip zůstal zachován, což ale ve svém 

důsledku znamená, že otevřené okrajové podmínky, tj. předávání vody mezi jednotlivými modely 

probíhá pomocí předávaných časových řad. To má své nevýhody (ztráta dat, použití jiného 

zatěžovacího stavu…), které je ale možné eliminovat pomocí jasně definované adresářové struktury. 

V posledních dvou letech softwarové společnosti pracují na integrovaném řešení kanalizace – vodní tok 

– povrchový odtok. Předpokládáme, že toto řešení bude během roku 2021 plně funkční a bude možné 

tuto integraci provést. 

V následujících odstavcích je stručný popis obou programů. 

11.2.1 MIKE 11/21 

Programový prostředek MIKE 11 (DHI) je matematický jednorozměrný model, tzv. 1D model, popisující 

neustálené proudění v otevřených přirozených nebo umělých korytech a v jim přilehlých inundačních 

územích extravilánu nebo intravilánu. Struktura modelu je založena na jednotlivých modulech, jež jsou 

navzájem spojeny společnými datovými soubory. Znamená to například, že dva různé moduly využívají 

tatáž data jako své vstupní soubory nebo že výsledkový soubor jednoho modulu je vstupním souborem 

modulu druhého. Výhodou takového uspořádání modelu je možnost efektivního nasazení vybraných 

modulu podle potřeb a zaměření konkrétního projektu či studie.  

• HD - Hydrodynamic - modul vycházející ze základních Saint-Venantových rovnic pro popis 

neustáleného proudění v otevřených korytech. Muže být použit k popisu jak větevné tak 

okruhové sítě a lze ho aplikovat i na problémy pseudo-dvourozměrného proudění. 

Umožňuje výpočty při proudění říčním i bystřinném a řešení proudění přes jezové objekty 

a skrz propustky pomocí různých typových objektů. 

• RR – Rainfall - runoff - srážko odtokový modul, který má tři základní možnosti výpočtu – 

NAM – detailní, vícevrstevnatý modul, UHM – metoda jednotkového hydrogramu, použita 

v této studii, SMAP – založen na výpočtu měsíční bilance vlhkosti půdy 

• Mnoho dalších – např. Dambreak (náhlé porušení hydrotechnických děl), Flood forecating 

(předpověd povodňových jevů), EcoLab (model kvality vody) atd. 

 
Obrázek 474 Pracovní prostředí programu MIKE 11.  
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11.2.2 HEC-RAS 

Jedná se o program vyvinutý pro jednorozměrný hydraulický výpočet celé říční sítě. HEC-RAS obsahuje 

čtyři jednorozměrné říční analýzy: 

5. Analýza ustáleného proudění (Steady Flow Water Surface Profiles), 

6. Simulace neustáleného proudění (Unsteady Flow Simulation), 

7. Transport sedimentu (Sediment transport/Movable Boundary Computations), 

8. Analýza kvality vody (WaterQualityAnalysis). 

Analýza ustáleného proudění 

Tato složka modelového systému je určena pro výpočet profil povrchových vod pro ustálené proudění. 

Ustálené proudění je možné modelovat v bystřinném, říčním ale i smíšeném režimu proud ní v í ním 

profilu. Základní výpočet je založen na řešení jednorozměrné energetické. 

Zahrnuje také metody výpočtu režimu toku (tj. vodní skoky), hydrauliky mostu a vyhodnocení profilů na 

soutoku řeky (říční uzly). 

Ve výpočtu lze počítat i s účinky různých překážek, jako jsou mosty, propustky, jezy a objekty v 

záplavovém území. Systém ustáleného proudění je určen pro povodňová řešení, studie 

protipovodňových opatření a zhodnocení protipovodňových opatření. Také je možné posoudit změnu 

proudění po dosazení hrázového opevnění toku. (HEC-RAS, 2013) 

Analýza neustáleného proudění 

Tento nástroj umožňuje jednorozměrnou simulaci neustáleného proud ní v sítí otevřených kanálů. Tento 

způsob byl vyvinut z UNET (Unsteady Network model) modelu Dr.Robert L. Barkau (Barkau, 1992 a 

HEC, 1997). Primárně byl vytvořen pro výpočet říčního proudění, ale už od verze 3.1 model může 

počítat se smíšeným typem proudění (bystřinné, říční). 

Veškeré hydraulické výpočty týkající se průřez mostů, propustků a dalších objektů na toku, které byly 

vyvinuty pro ustálené proudění, byly začleněny i do modelu neustáleného proudění. Mezi speciální 

vlastnosti tohoto nástroje patří: analýza průlomu hráze, přelití a průrva ochranných břehových hrází, 

čerpací stanice, provozy přehrad a proudění tlakovým potrubím. (HEC-RAS, 2013) 

 

Obrázek 475 Pracovní prostředí programu HEC-RAS – příčný profil. 
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Pro účely KOP byl v pilotním povodí Hrádeckého potoka využit model kanalizace v programu MIKE 

URBAN a model vodního toku v programu HEC-RAS. 

11.3 Hydrodynamické modely – kanalizace 

Hydrodynamické modely stokové sítě umožňují posuzování povrchového odtoku a hydraulických dějů 

ve uzavřených i otevřených profilech. Model kanalizace v Plzni je postaven v programovém prostředku 

MIKE URBAN, který je určen pro globální analýzu funkce vodovodních a kanalizačních systémů. Pro 

analýzy je možné použít výpočetní jádra aplikací MOUSE, EPANET a SWMM. 

 

Hlavními výhodami ve srovnání s tradičními produkty aplikace MIKE URBAN jsou: 

• Standardní datové formáty. 

• Sjednocené uživatelské rozhraní. 

• Integrace do prostředí GIS. 

• Integrace dat o správě majetku. 

• Přizpůsobení systému potřebám zákazníka. 
 

Aplikace MIKE URBAN je postavena na standardní technologii WINDOWS, jejíž základní architektura 

je vytvořena pomocí COM objektů. Nové uživatelské rozhraní a způsob práce s daty je vytvořen na 

zcela novém základě. Výpočetní modul, který je implementován do aplikace MIKE URBAN, je z větší 

části založen na výpočetních modulech jednotlivých současných aplikací. Modulární struktura aplikace 

MIKE URBAN umožňuje v rámci numerického řešení jednoduché doplnění nebo nahrazení jednotlivých 

výpočetních modulů současných aplikací. 

 

Uživatelské rozhraní v aplikaci MIKE URBAN využívá z větší části technologie COM objektů 

programového prostředku ArcGIS tzn., že uživatel aplikace MIKE URBAN může z velké části využít 

standardní funkce převzaté z celosvětově ověřeného produktu GIS. Příkladem možností, které jsou 

standardem v prostředí MIKE URBAN je např. funkce undo/redo po krocích, interaktivní grafické 

editování, symbolika definovaná uživatelem, poloprůhledné grafické vrstvy, profesionální popisky a 

možnost tvorby mapových výstupů na vysoké úrovni. 

 

Veškerá data modelu jsou uložena ve standardní databázi. Tato databáze je založena na technologii 

Geodatabáze ESRI. Geodatabáze je nadstavbou nad standardní relační databází, kterou může být 

jakákoli z běžně používaných technologií velkých výrobců (Microsoft, Oracle, IBM atd.). Data, která jsou 

uložena v Geodatabázi, je možné zpracovat a zobrazit pomocí standardních aplikací, které jsou 

založeny na technologii GIS. 

 

Možnosti MIKE URBANU: 

• Budování a správa modelů na základě podkladů z GIS  

• Výkonné výpočetní nástroje pro hydraulické simulace  

• Výpočet kvality vody, požárního průtoku, kontroly v reálném čase a simulace vodního rázu (u 

vodovodních sítí)  

• Výpočet kvality vody, transportu sedimentů, kontroly v reálním čase, dynamický návrh dimenze 

potrubí a dlouhodobé statistiky (u kanalizačních sítí)  

• Možnost „undo“ a „redo“ u všech editorů  

• Vizualizace výsledků a zpracování tématických map  

• Otevřená datová struktura (OPEN MI) – snadná integrace s jinými aplikacemi  

• Celosvětová podpora a školení  

• Přímé propojení s on-line systémy a systémy kontroly v reálném čase 
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Propojení k současným GIS systémům je umožněno především tím, že data jsou uložena v 

geodatabázi. Geodatabáze, kterou využívá aplikace MIKE URBAN, umožňuje následující možnosti: 

 

• Využití standardních nástrojů GIS. 

• Integrace modulů zásobování vodou a odvádění odpadních vod. 

• V aplikaci MIKE URBAN je možné pracovat nad současnými GIS daty, jako jsou např. rastrová 

data převážné většiny formátů (ortofotomapy, technické mapy), databází atd. 

• Spotřebu vody je možné vyhodnotit na základě přímého vstupu ze zákaznických informačních 

systémů. 

• Připojení databází, které obsahují informace o správě majetku. 

• Automatický import geometrie a topologie potrubní sítě. 

• Automatická detekce chyb v topologii sítě. 

• Automatické generování výškové souřadnice uzlu na základě digitálního modelu terénu. 

• Silné nástroje GIS pro zobrazení a popis dat 

 

Pomocí uživatelského rozhraní aplikace MIKE URBAN je možné zpracovávat vstupní data a zároveň 

prezentovat vypočtené výsledky a jejich animace. Hlavní výhodou tohoto přístupu je zjednodušení 

analýzy výsledků včetně případných oprav vstupních dat. Pro detailní analýzu výsledků je možné využít 

silné GIS nástroje pro výběr dat. Do datové struktury je možné doplnit i uživatelské tabulky s 

informacemi, které sice nemají přímou souvislost s numerickým modelem, ale mohou být užitečné např. 

pro organizaci práce na projektu. Další uživatelsky příjemnou možností je snadná volba číselných 

formátů, použitých jednotek a pořadí sloupců. 

 

Kanalizační část programového prostředku MIKE URBAN je profesionální nástroj, který umožňuje 

výpočet povrchového odtoku, proudění vody, kvality vody a transportu sedimentů z urbanizovaných 

povodí a stokových sítí. Integrovaná výpočetní jádra MOUSE, MIKE 1D nebo SWMM 5 umožňují: 

 

• Modelování srážko-odtokového procesu. 

• Hydrodynamická analýza proudění vody v potrubí a otevřených kanálech. 

• Modelování v reálném čase a propojení na SCADA systém. 

• Dlouhodobá statistika zatížení stokových systémů. 

• Automatická kalibrace srážko-odtokového modelu. 

• Správce variant. 

• Transport sedimentu. 

• Kvalita vody. 

• Automatická optimalizace dimenze potrubí. 

11.4 Hydrodynamické modely – vodní toky 

Přístupy k modelování mohou být různé, stejně tak jako použité modelové prostředky. Existují 2 základní 

typy výpočtů proudění vody s volnou hladinou. Obecně lze doporučit 1D model v oblastech s větším 

sklonem a uzavřenějšími příčnými profily, naopak v místech, kde jsou sklony velmi malé a inundační 

území jsou značně ploché, nebo je proudění z jiného důvodu v lokalitě složitější (obtékání objektů v 

inundačním území atp.), je lepší zvolit nejlépe kombinaci 1D modelování v korytě toku (a případně v 

inundačních území vhodných pro aplikaci 1D modelu) a v plochých inundačních území vložit síť 2D. 

V případě modelování Hrádeckého potoka a jeho levostranného bezejmenného přítoku byl zvolen 

programový prostředek HEC-RAS. Metoda pro výpočet v případě modelování odezvy kanalizační sítě 

bylo proudění neustálené nerovnoměrné (aby bylo možné zachytit změnu kulminace a změnu průtoku 

v čase po délce toku), pro větší povodně – odezvu z přirozeného povodí vodních toků byl průběh 

ustálený nerovnoměrný. 
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Základní popis modelů a přístupů k modelování je uveden níže. 

Přístupy k modelování proudění s volnou hladinou z prostorového hlediska (běžně používané) 

• 1D modelování 

• Kombinace 1D a 2D 

• 2D modelování 

11.4.1 1D model proudění  

Výchozí předpoklady: 

• Příčné a svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými. 

• Konstantní (vodorovná) hladina v příčném profilu 

• Použití průměrné rychlosti proudění v příčném profilu 

Modelování terénu: 
• Schematizace pomocí příčných profilů 

Proudění: 
• Ustálené proudění 

- Řídící rovnice nerovnoměrné ustálené proudění: Bernoulliho, rovnice spojitosti 

- Klady: snazší příprava modelu, rychlý výpočet 

- Zápory: předpoklad vodorovné hladiny, problematické modelování u širokých 

inundačních území 

- Použití: výpočet průběhu hladin v podélném profilu toku, stanovení záplavového 

území 

• Neustálené proudění: 

- Řídící rovnice nerovnoměrné neustálené proudění: Saint-Venaintovy rovnice, 

rovnice spojitosti 

- Klady: snazší příprava modelu, rychlý výpočet 

- Zápory: problematické modelování u širokých inundačních území 

- Použití: výpočet transformace povodňových vln 

11.4.2 Kombinace 1D a 2D modelování  

• Řešení: výpočet samotného koryta a případně části inundačního území pomocí 1D 

schematizace, oblasti s problematičtějším průběhem proudění výpočet 2D sítí. 

• Klady: výpočet v oblastech, kde se problematicky schematizuje proudění pomocí 1D 

modelu (plochá inundační území, v zástavbě), výpočet proudění mostními objekty. 

• Zápory: pomalejší výpočet, pracnější model, potřeba podrobnější zaměření 

• Použití: výpočet rychlostí, hloubek, záplavového území, zejména tam, kde je ploché 

inundační území nebo by celkově schematizace pomocí pouze příčných profilů bylo 

problematické 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 364 z 405 
 

 

11.4.3 2D modelování  

Výchozí předpoklady: 
• Svislé složky rychlosti zanedbatelné v porovnání s podélnými nebo příčnými 

• Použití průměrné svislicové rychlosti proudění  

Modelování terénu: 
• Schematizace koryta a inundačního území sítí výpočetních bodů 

Proudění: 
• Řídící rovnice pohybové a rovnice spojitosti, 3 základní metody používané pro výpočet: 

metoda konečných diferencí, konečných objemů, konečných prvků 

• Klady: výpočet v oblastech, kde se problematicky schematizuje proudění pomocí 1D 

modelu (plochá inundační území, v zástavbě) 

• Zápory: pomalejší výpočet, pracnější model, potřeba podrobnější zaměření, v čistě 2D 

modelu se problematicky počítá průběh proudění mostními objekty 

• Použití: výpočet průběhu hladin v podélném profilu toku, stanovení záplavového území 

11.5 Stavba hydrodynamického modelu 

Pro co nejpřesnější výsledky modelování je potřeba zajištění co nejpřesnější podklady. Bazální pro 

model jsou: 

• Topologie sítě 

• Hydrologické podklady 

• Další podklady 

11.5.1 Topologie sítě  

Pro vytvoření geometrie modelu jsou zapotřebí mít k dispozici geodetické zaměření a případně v 

místech mimo rozsah zaměření DMR 5g. 

Podle volby modelu je nutné zadat zaměření zájmové lokality. Je-li volen 1D model, je vhodné si lokalitu 

zaměřit ve formě příčných profilů. Tyto profily se zaměří v požadované hustotě kolmo k ose toku. 

Hustota je závislá na charakteru toku – profily by měly být zaměřeny v místech změny koryta (tvaru, 

sklonu), v místech změny drsnosti (např. přechod mezi upraveným a přirozeným korytem) a před objekty 

(mosty, lávky, jezy, stupně ve dně atp.). 

Bude-li použit 2D model je vhodnější zaměření všech důležitých hran v korytech toků i inundačního 

území (břehová hrana, pata břehu, hrázky podél vodního toku apod.). 

Velmi důležité pro stavbu modelu je zaměření příčných objektů na tocích, které mohou ovlivňovat (a 

často jsou nejdůležitějším prvkem ovlivňujícím průběh proudění) – mosty, mostky, lávky, propustky, 

stupně ve dně, jezy atp. 

Geodetické zaměření lze dále doplnit o digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). 

DMR 5g se používá v oblasti mimo zaměření. Přesnost je různá – v místech s neprostupným povrchem 

jsou nepřesnosti vyšší, a proto je potřeba si výsledný digitální model terénu upravit na základě prohlídky 

terénu a jiných mapových nebo fotografických podkladů. 
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DMR 5g je poskytován v tzv. „dlaždicích“. V textových souborech jsou uvedeny souřadnice bodů v JTSK 

(s polohopisnými i výškopisnými souřadnicemi), ze které lze pak dále tvoři digitální model terénu. 

Poskytovatelem dat je Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK): Odkaz na geoportál ČUZK: 

https://geoportal.cuzk.cz/(S(3fe3haiwz1lmffuxtqppk405))/Default.aspx?mode=eShop&head_tab=sekce

-01-gp&menu=13# 

11.5.2 Okrajové podmínky řešení  

Pro stanovení okrajových podmínek modelu je důležité zajištění průtoků, které budou do modelu 

vkládány a dolní okrajové podmínky, kterými jsou hladiny na konci modelu. 

Horní okrajová podmínka 
Volba okrajových podmínek vychází z morfologie území, sklonů, povrchu povodí a srážkových událostí.  

Pro stanovení může posloužit: 

• srážkoodtokový model (reakce přirozeného povodí na srážkovou ustálost),  

• model kanalizační sítě (reakce stokové sítě na srážkovou událost),  

• případně lze průtoky v daném profilu vodního toku objednat od ČHMÚ.  

U některých vodních toků (zejména velké vodní toky) jsou zaznamenávány průtoky a hladiny online, 

nebo je možné stáhnout evidenční list hlásného profilu.  

Dolní okrajová podmínka 
Druhou důležitou otázkou pro modelování je stanovení dolních okrajových podmínek.  

Těmito může být: 

• normální hloubka,  

• kritická hloubka, 

• známá hloubka na konci modelu,  

• případně měrná křivka.  

Nejčastěji se používá známá hladina nebo normální hloubka nejsou-li k dispozici hladiny. Zvolí-li se 

normální hloubka, předpokládá se podmínka ustáleného rovnoměrného proudění v dolním profilu. Do 

modelu se zadává sklon dna (resp. hladiny) na konci modelu. 

Tento typ podmínky se zadává obdobně pro 1D i 2D model. 

Součinitel drsnosti 

Třetím důležitým faktorem ovlivňujícím výpočet je součinitel drsnosti v korytě toku i inundačním území. 

Závisí především na druhu povrchu. V inundaci je rozhodující druh vegetace a roční období, do kterého 

datujeme výpočet, tj. jedná-li se o intravilán města nebo o zemědělsky obhospodařované území, lesy 

nebo pastviny apod. Povětšinou se volí méně příznivý stav – tedy ne zimní období, kdy by drsnosti byly 

mnohem nižší než v období vegetačního růstu. 

Součinitel se zadává zvlášť pro koryto toku, levostranné a pravostranné inundační území. Případně lze 

rozlišit ještě do větších podrobností a volit různý po šířce profilu (v případě 1D modelu – tedy zadání 

geometrie modelu přes příčné profily). Pokud se zvolí 2D model, zadává do modelu samostatná 

https://geoportal.cuzk.cz/(S(3fe3haiwz1lmffuxtqppk405))/Default.aspx?mode=eShop&head_tab=sekce-01-gp&menu=13
https://geoportal.cuzk.cz/(S(3fe3haiwz1lmffuxtqppk405))/Default.aspx?mode=eShop&head_tab=sekce-01-gp&menu=13
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výpočetní vrstva s různými typy povrchů a zvolenými drsnosti dle analýzy charakteru povrchu (různé 

polygony typů povrchu a jim odpovídající drsnosti). 

Pro stanovení se používají nejčastěji hydraulické tabulky a dále empirické rovnice či katalogy drsností. 

Jednotlivé plochy charakteristik území se stanoví pomocí mapových podkladů (ortofotomapy), 

GISových vrstev popisujících jednotlivé typy povrchů a průzkumu terénu. 

Nejčastěji používaným součinitelem drsnosti je Manningův součinitel drsnosti. 

11.5.3 Další podklady  

Podrobný průzkum terénu je podstatným krokem pro tvorbu modelu. Nutné je zjistit stav v terénu, aby 

bylo možné co nejpřesnější stanovení charakteru a průběhu vodního toku (zatrubnění atp.).  

Je potřeba zdokumentovat příčné profily na vodním toku, nádrže, zatrubnění a jiné kritické a významné 

body zájmového území. Zdokumentování poslouží také pro volbu Manningova součinitele drsnosti v 

korytě vodního toku i inundačního území. 

Jako vstupní podklady pro tvorbu map mohou posloužit: 

• Základní mapa 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 

- Rastrový mapový podklad v měřítku 1:10 000 v celém rozsahu zájmového území. 

Základní státní mapové dílo obsahující polohopis (sídla, objekty, komunikace, 

vodstvo, porost, povrch půdy atd.), výškopis (vrstevnice a terénní stupně) a popis.  

- Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

• CEVT 

- Centrální evidence vodních toků. Data informačního systému veřejné správy jsou 

přístupná správci základní báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění 

geometrického určení vodních toků na základě územní identifikace v rozsahu 

stanoveném zákonem o zeměměřictví. Správci povodí a státní podnik Lesy 

České republiky zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru, délce, 

správci a územní identifikaci vodního toku, který spravují podle § 48 vodního 

zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy. 

- Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

• Databáze DIBAVOD 

- Digitální Báze Vodohospodářských Dat je pracovní označení návrhu katalogu 

typů objektů jako tematické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to 

referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev 

ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů s 

vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 

1:10 000. 

- Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 

• Ortofoto mapa 

- Sada periodicky aktualizovaných barevných ortofoto v rozměrech a kladu 

mapových listů. 

- Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

• LPIS 
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- LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí 

využití zemědělské půdy. 

- Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

11.5.4 Hydrodynamický model  

Volba schematizace 
V prvním kroku je nutné zvolit vhodný model – 1D, 2D nebo jejich kombinace (viz výše). Kanalizační 

model je postaven v měřítku 1:1, tj. obsahuje všechny šachty a potrubí, která jsou v GISu Vodárny Plzeň 

mimo úseků vedených jako přípojky. 

Volba metody 
V rámci modelového prostředí se dále volí, zda se průběh průtokové události bude řešit ustáleným nebo 

neustáleným výpočtem. Výpočet neustáleného proudění dává přesnější výsledky zejména z hlediska 

ovlivnění jednotlivých průtoků z různých částí sítě, proto se v modelech stokové sítě jiné výpočetní 

schéma nepoužívá. 

Princip výpočtu metodou ustáleného či neustáleného proudění vychází z aplikace dvou fyzikálních 

principů proudění vody v tocích. Jedná se o zákon zachování kontinuity (hmoty) a zákon zachování 

hybnosti. Při neustáleném proudění se uvažuje proměnný průtok a stejně tak rychlost, které se mění v 

čase a po délce trasy koryta. Při ustáleném proudění se uvažuje konstantní průtok v čase, jeho hodnota 

se může v libovolném průřezu měnit (změna okrajové podmínky). Oba fyzikální principy zákonů 

zachování jsou vyjádřeny formou parciálních diferenciálních rovnic.  

Podstatný vliv na průběh proudění ve vodním toku mají příčné objekty, na kterých může docházet ke 

vzdouvání vody, změnám rychlostí atp. Je proto nutné vhodně zvolit metodu výpočtu průběhu v 

objektech – mosty, propustky. 

Volba okrajových podmínek 
V modelu se zadávají okrajové podmínky podle typu proudění, které může být 

• Říční 

• Bystřinné 

• Přechází mezi říčním a bystřinným a naopak (tzv. smíšené proudění) 

Pokud v zájmovém území dochází k říčnímu proudění (oblasti s menšími sklony, sklon dna menší než 

kritický) volí se: 

• Průtok na začátku modelu+ případně další přítoky na délce řešeného úseku – horní 

okrajová podmínka 

• Hladina na konci modelu – dolní okrajová podmínka (vzdutí se propaguje proti proudu) 

Pokud v zájmovém území dochází k bystřinnému proudění (oblasti s většími sklony, sklon dna vyšší 

než kritický) volí se: 

• Průtok na začátku modelu+ případně další přítoky na délce řešeného úseku – horní 

okrajová podmínka + hladina na začátku modelu (vzdutí se proti proudu nepropaguje) 

Pokud v zájmovém území může docházet k přechodům mezi říčním a bystřinným prouděním (sklon dna 

se mění) volí se: 
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• Průtok na začátku modelu+ případně další přítoky na délce řešeného úseku – horní 

okrajová podmínka + hladina na začátku modelu 

• Hladina na konci modelu – dolní okrajová podmínka 

Volba součinitele drsnosti 
Dle zvolené schematizace (1D, 2D model nebo jejich kombinace) se volí forma zadání součinitele 

drsnosti, tedy zadáním hodnoty v příčných profilech nebo vytvoření podkladní vrstvy ve formě polygonů 

s různými drsnostmi v celé řešené ploše. 

Součinitel drsnosti se může měnit nejen v ploše/průřezu, ale také s výškou hladiny. 

Hodnoty se volí na základě znalosti terénu a analýzy mapových podkladů. 

Volba dalších součinitelů a proměnných 
Kromě součinitele drsnosti vstupují do výpočtu další součinitele, jako například součinitel přepadu u 

přelivných ploch atp. K volbě těchto součinitelů je vhodné si prostudovat manuály k programu a 

hydraulické tabulky. 

11.5.5 Schematizace modelu  

Schematizace je proces, při kterém dochází k zjednodušení říčního systému a tím k redukci objemu dat. 

Z hlediska náročnosti výpočtu je nutno k schematizaci přistoupit zejména při řešení velkých a rozsáhlých 

systémů. V rámci stavby matematického modelu bylo provedeno částečné zjednodušení systému s 

ohledem na řešenou úlohu, zájmové území bylo rozčleněno na následující oblasti:  

• Detailní hydrodynamický model 

• Schematizovaný hydrodynamický model 

• Hydrologický model 

• Okrajová podmínka  

Detailní hydrodynamický model 
Přestavuje neschematizovanou síť, tzn. v modelu jsou obsaženy všechny mosty a propustky.  

Schematizovaný hydrodynamický model 
Jedná se většinou o horní části toků, které slouží jako okrajová podmínka pro detailní hydrodynamický 

model, nebo o úseky, mimo urbanizovanou oblast. V modelu jsou zahrnuty pouze významné objekty a 

topologie koryta je/může být zjednodušena.  
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Obrázek 476 Ukázka zpracování hranic povodí – povodí Hrádeckého potoka. 

11.5.6 Hydrologická data  

Zpracování hydrologických dat představovalo následující kroky: 

• Rozdělení území na podpovodí 

• Zjištění charakteristik území využitím nástrojů GIS  

- sklon povodí  

- charakter povrchu území - CN křivka   

- doba dotoku (hydraulická délka) 

Rozdělení území na podpovodí 
Pro rozdělení zájmového území na podpovodí bylo využito oficiálního rozdělení České republiky na 

povodí IV. Řádu od ČHMÚ (Český Hydrometeorologický Ústav). Další, podrobnější rozdělení bylo 

provedeno nad detailním digitálním modelem terénu (DEM). 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 370 z 405 
 

 

Charakteristika území – sklon povodí 
Sklon povodí byl určen z detailního digitálního modelu celého zájmového území. Nástroji GIS byla 

vytvořena mapa sklonitostí celého území. Následně byly vyřezány mapy sklonitostí jednotlivých 

podpovodí a z těchto dílčích map byla určena průměrná hodnota sklonitosti pro jednotlivá podpovodí. 

Charakteristika území – charakter povrchu území 
Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkové události na malých povodích. 

Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN křivky, které reprezentuje vlastnosti povodí 

– půdní poměry, využití území (landuse) a předchozí vláhové podmínky. Použité vztahy jsou empirické, 

odvozené na základě analýzy dat z malých povodí v USA. Metoda se však uplatnila také v mnoha jiných 

zemích včetně České republiky. Metoda byla vyvinuta americkou Službou na ochranu půd (Soil 

conservation service, metoda se označuje také jako SCS CN).  

Pro určení jednotlivých CN křivek byla využita detailní mapa využití půdy dané oblasti (Land Use). Stejně 

jako u sklonitostí i zde byly vyřezány dílčí mapy LandUse pro jednotlivá podpovodí. Jednotlivým typům 

využití půdy byly přiřazeny odpovídající CN křivky dle následující tabulky. Výsledné CN křivky pro 

jednotlivá podpovodí byly určeny váženým průměrem přes plochu. 

Land use type CN Land use type CN 

Transitional woodland-shrub 64 Continuous urban areas 82 

Natural grasslands 66 Beaches, dunes, sands 88 

Broad-leaved forest 67 Bare rocks 88 

Coniferous forest 67 Burnt areas 88 

Mixed forest 67 Industrial or commercial areas 91 

Green urban areas 71 

Road and rail networks and associated 

land 91 

Sport and leisure facilities 71 Airports 91 

Fruit trees, orchards and berry 

plantations 71 Ports 91 

Meadows and pastures 73 Mineral extraction sites 91 

Vineyards 74 Dump sites 91 

Discontinuous urban areas 75 Under construction 91 

Complex cultivation patterns 77 Rice fields 99 

Land principally occupied by agriculture 77 Moors and heathland 99 

Permanently herbaceous crops 77 Glaciers and perpetual snow 99 

Arable land 78 Inland marshes 99 

One-year herbaceous crops 79 Water courses 100 

Sparsely vegetated areas 80 Water bodies 100 

 
Tabulka 88 Převodní tabulka mezi typem půdy a CN křivkou. 
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Charakteristika území – doba dotoku 
Doba dotoku je spočítána pomocí srážkoodtokového modulu DHI software (MIKE URBAN, MIKE 11). 

Jedinými potřebnými vstupními údaji jsou sklonitost povodí a hydraulická délka. Hydraulická délka 

představuje vzdálenost mezi nejvzdálenějším místem daného povodí a jeho uzávěrovým profilem. Doba 

dotoku tedy znamená dobu, za kterou kapka spadlá na nejvzdálenějším místě povodí doteče do 

uzávěrového profilu. 

 

Obrázek 477 Detailní zpracování typu povrchu na území města Plzně rozdělené do 7 základních kategorií. 
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11.5.7 Topologická a geometrická data 

Informace o drobných vodních tocích získaných na základě sběru existujících podkladů, byly z hlediska 

využitelnosti pro matematický model nedostatečné. K dispozici bylo většinou pouze směrové vedení 

svodnic, jež rozsah se v jednotlivých zdrojích lišil. Z tohoto důvodu bylo základem pro stavbu modelu 

geodetické zaměření a terénní průzkum lokalit. Na pilotním povodí Hrádeckého potoka byly zpracovány 

příčné profily - vždy v místě změny profilu, polygony břehů pro definování směrových poměrů toku a 

zaměření objektů. Dále bylo provedeno výškové zaměření, v rámci výškového zaměření byla provedena 

i korekce topologie drobných vodotečí.  

Model pilotního povodí Hrádeckého potoka je zpracován v úrovni korytového simulačního modelu. Do 

modelu jsou, v závislosti na příslušné míře schematizace, vloženy všechny významné objekty na toku 

ovlivňující průběh korytových průtoků (mosty, propustky, přelivy, nádrže).  

Propustky a přelivy jsou přímo definovány ve výpočetním systému modelu HEC-RAS. Objekty typu most 

byly zadány kombinací propustku a přelivu ve stejném místě (staničení), přičemž propustek představuje 

průtočnou část pod mostovkou, přeliv byl nastaven na úroveň mostovky. Rozměry objektů byly zadány 

do modelu v současně aktuálním stavu podle provedeného zaměření nebo dokumentace. 

Pro zpracování příčných profilů koryta byly typicky použity body ze zaměření nebo z dokumentace. Tyto 

body představují: osu koryta, levou a pravou patu svahu, levou a pravou břehovou čáru a po jednom 

bodu v inundačním území na každém břehu. 

 

Obrázek 478 Ukázka zpracování topologie modelu  - zpracování příčné profily. 

Při zpracování topologie modelu byly použity souřadnice osy toku ze zaměření nebo dokumentace, 

přičemž přednostně byly využity body ze zaměření. Tímto byla aktualizována dostupná data. V úsecích 

mezi zaměřenými body osy toků bylo (pro určení topologie modelu) využito detailních, osazených 

ortofoto snímků.   

Při měření byly zjišťovány souřadnice X, Y a Z. Data ze zaměření jsou zpracována v georeferencované 

databázi, a to včetně fotodokumentace k jednotlivým místům. 

Do modelu byly zavedeny jako okrajové podmínky výusti z jednotlivých oddělovacích komor resp. výusti 

dešťové kanalizace posuzované v rámci modelu kanalizační sítě. Tyto okrajové podmínky vstupující 

modelu vodního toku jsou v souladu se zatížením a vyhodnocením kanalizační sítě provedeny pro 

parametry návrhového deště s dobou opakování N2 a N10. 
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Obrázek 479 Rozdělení zájmového území na oblasti. 

 

Obrázek 480 Ukázka zpracování topologie modelu – zpracování příčných profilů v propustcích 
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11.6 Kalibrace a verifikace integrovaného modelu 

Kalibrace matematických modelů spočívá v nastavení kalibračních parametrů tak, aby došlo k co 

nejlepší shodě vypočítaných a pozorovaných vodních stavů při stejné zatěžovací srážce (potažmo 

průtoku). Jako hlavní kalibrační parametr pro 1D hydrodynamické modely slouží drsnost koryta či 

parametry objektů.  

Pro verifikaci modelu je třeba použít jiný zatěžovací stav (jiná pozorovaná historická epizoda), než byl 

použit pro kalibraci. 

V rámci kalibrace komplexního srážko odtokového modelu na území města Plzně byla kalibrace 

provedena v rámci projektu „aktualizace datové struktury generelu kanalizace zpracovaného v roce 

2013. Město Plzeň, resp. Vodárna Plzeň a.s. však postupně doplňuje měření na kanalizační síti a v 

budoucnu by bylo vhodné výsledky měření využít pro zpřesnění srážkoodtokového modelu.  

Aby byl model posouzen/zkalibrován ve větším detailu je nutné doplnit v posuzované lokalitě vždy 

měření i na vodním toce (hladina/průtok) a ve vlastním povodí (srážkoměrné stanice). Analýza, která se 

dělá na datech ze srážkoměrné stanice vzdálené několik stovek metrů či jednotek kilometrů neposkytuje 

relevantní vstupy pro matematické modely. Optimální variantou by bylo rozšíření srážkoměrné sítě na 

celé území Plzně tak aby pokrylo povodí drobných vodních toků. 

ztížena tím, že hydraulické vstupy do hydraulického modelu byly generovány srážkoodtokovým 

modelem, který bylo také zapotřebí kalibrovat. Tím stoupnul jednak počet kalibračních parametrů a také 

další požadavky na kalibrační data, kterých nebyl dostatek. Z tohoto důvodu probíhala kalibrace modelu 

ve dvou krocích: 

1. byly základní fyzikálně popsatelné kalibrační parametry nastaveny dle dostupných 

vstupních dat, jako jsou sklony dílčích povodí, pokryv území charakterizovaný Cn 

křivkami, hydraulická délka povodí pro výpočet dotoková doby, drsnostní parametry 

koryt toků podle místního průzkumu a odhad vlivu zanesení objektů na tocích. 

2. Následně byly méně diskrétní parametry, jako je dotoková doba a hydraulická drsnost 

upravovány na základě zkušeností zpracovatele tak aby bylo dosaženo co nejlepší 

shody mezi pozorovaným a simulovaným průběhem průtoků. 

 

 

Obrázek 481 ukázka porovnání vypočtených hodnot (červená) s měřenými daty (modrá).  
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12 Výpočet a analýza stávajícího stavu odtokových poměrů 

12.1 Výpočet hodnot klíčových ukazatelů 

12.1.1 Hodnocené klíčové ukazatele 

Pro přehlednost je uveden souhrn posuzovaných klíčových ukazatelů včetně jejich cílových hodnot. 

Současné hodnoty klíčových ukazatelů byly zjištěny pomocí modelování simulačními modely 

zkalibrovanými na základě monitoringu, event průzkumem v terénu. 

12.1.2 Zatěžovací stavy 

12.1.2.1 Návrhová srážka 
V rámci zpracování původního Generelu kanalizace (2003) a jeho následné aktualizace (2005) byla 

zpracována a vyhodnocena sada dešťových událostí za účelem stanovení zatěžovacích stavů. Tyto 

stavy byly pro tuto studii převzaty, a to z důvodu návaznosti výsledků na Generel kanalizace. Jedná se 

o tyto zatěžovací stavy. 

V dlouhodobé časové řadě byly definovány v roce dvě reálné srážkové události, které pomocí indexu 

míry přetížení stokové sítě (MPS) byly vyhodnoceny jako srážkové události, které způsobili průměrný 

2 letý a průměrný 10 letý odtok v uzávěrném profilu stokové sítě. 

N2 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou opakování 1x za 2 roky. 

Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 12. 06. 1998 (12:00 – 13:05). 

N10 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou opakování 1x za 10 let. 

Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 12. 06. 1993 (00:11-02:15). 

 

Obrázek 482 Skutečná srážková událost zatěžovacího stavu N2. 
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Obrázek 483 Skutečná srážková událost zatěžovacího stavu N10. 

S ohledem na skutečnost, že koeficienty MPS byly vyhodnoceny na schematizované stokové síti a 

existují reálné časové řady ze tří srážkoměrných stanic, byla pro analýzu stavu stokové sítě v roce 2013 

zvolena dvojice tzv. technických dešťů, které reprezentují 15 minutový déšť dle Truplových tabulek. 

Na tyto technické srážkové události byly analyzovány modely pro stávající a výhledový stav a na jejich 

základě byly stanoveny veškeré potřebné návrhy opatření s ohledem na plánovaná připojení nových 

výhledových ploch. 

 

Obrázek 484 Technická srážková událost zatěžovacího stavu N2. 
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Obrázek 485 Technická srážková událost zatěžovacího stavu N10. 

 

Dalším zatěžovacím stavem použitým pro KOP byla 12ti letá srážková řada. 

 

Obrázek 486 12 ti letá srážková řada z období 1990 – 2002. 

12.1.2.2 Ochrana vodních toků – emise 
Pro posouzení emisí ze stokové sítě ve vodních tocích byla použita 12ti letá srážková řada. Na základě 

této řady byly vyhodnoceny průměrné roční přepady z odlehčovacích komor do vodních toků včetně 

průměrného počtu přepadů v roce. Na základě těchto údajů lze následně vyhodnotit jaký mají jednotlivé 

odlehčovací komory podíl na znečištění vnášeném do vodních toků. Pokud je toto hodnocení hotové, je 

možné provést prioritizaci časového řešení zavádění principu HDV v urbanizovaném povodí – tj napřít 

finanční prostředky do těch povodí, kde řešení přinese největší pozitivní vliv na naše životní prostředí. 

Technická srážka N2 a N10 byla použita pro stanovaní ředícího poměru jednotlivých odlehčovacích 

komor. 
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12.2 Analýza stávajícího stavu včetně identifikace rizikových oblastí 

12.2.1 Posouzení vytížení kanalizační sítě 

Vyhodnocené přetížení kanalizace je rozděleno do dvou úrovní: 

• Návrhové srážky N2 a N10 

• 12 ti letá řada srážek  

Pro návrhové srážky byly vyhodnoceny detailní informace o lokalizaci přetížení a zatopení terénu v 

jednotlivých šachtách nebo úsecích. 

Pro vyhodnocení byly použity následující parametry: 

Hydraulické přetížení daného úseku stokové sítě je definováno jako událost, při které dojde ke zvýšení 

hladiny v jedné nebo obou koncových šachtách nad horní záklenek stoky o více jak 10 cm po dobu delší 

než 10 minut.  

Zatopení terénu je definováno jako rozdíl maximální výšky hladiny v šachtě během simulace a kóty 

poklopu šachty po dobu trvání alespoň jedné minuty. Násobné události zatopení jsoucí po sobě do 

6 hodin byly uvažovány jako jedna událost.  

Analyzované výsledky odpovídají výstupům zpracovaného Generelu kanalizace. 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 380 z 405 
 

 

 

Obrázek 487 Situace přetížení podle hladin pro srážku N2 (červené) a N10 (modře přetížené úseky). 
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Obrázek 488 detail situace přetížení podle hladin pro srážku N2 (červené) a N10 (modře přetížené úseky). 
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Obrázek 489 Situace přetížení podle hladin v šachtách pro srážku N2. 
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12.2.2 Posouzení funkce odlehčovacích komor 

12.2.2.1 Základní postup 
Odlehčovací komory byly posouzeny pouze z hlediska emisního vlivu na vodní toky. Hledisko imisní, 

neboli narušení konkrétního vodního toku v závislosti na jeho příslušných charakteristikách nebylo ve 

studii KOP provedeno.  

 

Obrázek 490 Základní postup při posuzování odlehčovacích komor. 

 

Posouzení emisí bylo provedeno v s normou ČSN 75 6262. Hlavní důraz je kladen na parametr ředícího 

poměru, tj. poměru mezi hodnotou průtoku, při kterém odlehčovací komora začíná fungovat a hodnotou 

průtoku, který je definován jako průměrný 24-hodinový průtok za bezdeštného stavu v daném profilu 

odlehčovací komory. Jako mezní je v Plzni brán ředící poměr 1+6. 

Další parametr, který byl posuzován, je průměrný počet přepadů v kalendářním roce stanovený z 12-

leté srážkové řady. Jako mezní je stanovena hodnota 10 přepadů za rok.  
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Obrázek 491 Odlehčovací komory v Plzni. 
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12.2.2.2 Parametry emisního hodnocení 
 

Emisní kritéria pro celé urbanizované povodí: 

V současnosti by v Plzni mělo být za deště odváděno na biologický stupeň ČOV (kapacita 1.500 m3/s) 

min. 60% dešťového odtoku a v něm obsažených rozpuštěných látek a 75% nerozpuštěných látek.  

Skutečné účinnosti odvádění látek na ČOV jsou: 

Rozpuštěné látky: 

%. =
−

= 100
V

VV

dest

OKdest
dest  

dest účinnost odvádění látek na ČOV (%) 
Vdest roční množství dešťového odtoku přitékající do jednotné kanalizace (m³/rok)  
VOK roční množství vody odtékající z dešťových oddělovačů do recipientu (m³/rok) 
 

Nerozpuštěné látky: 

Podíl odváděných nerozpuštěných látek je totožný s podílem odváděné dešťové vody, protože na 

stokové síti se nevyskytuje žádné zařízení na předčištění oddělené vody. 
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NL  účinnost odvádění nerozpuštěných látek na ČOV (%) 
VOK,DN,j roční množství vody odváděné do recipientu přes průtočnou nádrž j (m³/rok) 
 

Vyhodnocení: 

V Plzni jsou pro stávající stav městského odvodnění splněny předepsané minimální účinnosti odvádění 

rozpuštěných a nerozpuštěných látek na ČOV. Podíl rozpuštěných i nerozpuštěných látek odváděných 

na ČOV je cca 85 %, zatímco emisní kritéria předepisují 60%, resp. 75%.  

Jednotlivá vyhodnocení pro odlehčovací komory jsou v příloze č. 10.1 – vyhodnocení emisního kritéria 
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12.2.3 Posouzení kapacity Hrádeckého potoka  

12.2.3.1 Kapacita Hrádeckého potoka v horním úseku po začátek zástavby (ř. km 
4.62 až 3.97) 

Tento úsek potoka vede extravilánem, vodní tok je zarostlý i bezprostřední okolí. Sklon v úseku je vyšší 

a na toku se v této části nachází malá nádrž – rybník v soukromém vlastnictví, který má normální hladinu 

na kótě 389.65 m n. m, rozdíl mezi touto hladinou a úrovní hráze je 0.95 m. Bezpečnostní přeliv převede 

cca 0.5 m3/s než se voda dostane ke koruně hráze. Při stanovování kapacity se z bezpečnostních 

důvodů nepočítá s požerákem (předpokládá se jeho potenciální ucpání). 

V daném úseku se nalézá propustek v polích s potrubím DN400, který převede průtok 0.2 m3/s. Jiné 

objekty na toku, kromě hráze rybníku se v tomto úseku nenalézají. Ty mají většinou rozhodující vliv na 

kapacitu koryta toku, neboť za zvýšených stavů může dojít k vzdutí, které ovlivňuje odtokové poměry 

výše po toku. 

 

Obrázek 492 Propustek v polích – kapacita 0.2 m3/s. 
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Obrázek 493 Hráz soukromého rybníku – kapacita bezpečnostního přelivu je cca 0.5 m3/s. 

12.2.3.2 Kapacita Hrádeckého potoka v úseku od zástavby (Červený Hrádek) k 
zatrubnění za rybníkem (ř. km 3. 97 až 2.82) 

 

Níže pod hrází je koryto toku kapacitní až k objektu na počátku zástavby – propustek v ř. km 3. 90, 

kterým začíná obytná zástavba. Propustek je tvořen potrubím DN600 a má kapacitu cca 0.5 m3/s. Při 

průtok 0.6 m3/s již dochází k vzdutí, nicméně ne k přelití – ale již k tlakovému proudění. 

 

Obrázek 494 Propustek na začátku zástavby (Červený Hrádek), ř. km 3. 90. 
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Obrázek 495 Podélný profil – objekt y na začátku zástavby – pro pustek v ř. km 3. 9 (výše), kapacitní propustek, 

ř. km 3. 84 (níže). 

Propustek v ř. km 3. 84 – tvořený Benešovými rámy – je kapacitní a převede bez problémů velké průtoky 

– na obrázku je nejvyšší hladina cca 11 m3/s – již dochází k tlakovému proudění. 

 

Obrázek 496 Kapacitní propustek, ř. km 3. 84. 

Zavzdutí při Q = 0,7 m3/s 
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Za tímto propustkem potok pokračuje k obecnímu rybníku. Před nádrží se nachází dvě zatrubnění – 

zatrubnění k sedimentační nádrži a dále od ní pod hřištěm do rybníka (zaústění do rybníka je vedeno 

pod úrovní normální hladiny). První propustek má kapacitu cca 0.3 m3/s a kapacita druhého propustku 

před rybníkem je. 0.4 m3/s – v obou případech však již bude docházet k tlakovému proudění – na části 

nebo na celém potrubí. 

 

Obrázek 497 Podélný profil úseku před obecním rybníkem – dva propustky za sebou se sedimentační nádrží 

mezi nimi. 

Normální hladina na rybníku je na kótě 371.00 m n. m. a koruna hráze o půl metru výše. Retenční objem 

je 1360 m3. Bezpečnostní přeliv je tvořen potrubím DN 1000. Kapacita potrubí je cca 1.7 m3/s než se 

voda dostane ke koruně hráze. 

Za výtokem z se nachází propustek a dále cca 50 m za hrází rybníka je potok zaústěn na délce 739 m. 

Tok je zaústěn v potrubí DN 1000, s kapacitou cca 0.9 m3/s – průtok 0.8 m3/s prochází s volnou hladinou, 

0.9 m3/s způsobuje již vzdutí hladiny před propustkem, nicméně ne k jeho přelévání. 

12.2.3.3 Kapacita Hrádeckého potoka v úseku od konce dlouhého zatrubnění k 

začátku hustější zástavby (Újezd, ř. km 2. 82 až 1.79) 
 

Na konci dlouhého zaústění potoka (739 m) v ř. km 2. 82 propustek vyúsťuje za silnicí a opět zaúsťuje 

do dalšího propustku (DN 800) na délce 146 m – kapacita tohoto propustku je 0.6 m3/s, při vyšším 

průtoku se voda již přelévá. Z druhého zatrubnění potok pokračuje v polích a koryto má poměrně velkou 

kapacitu, cca 1.4 m3/s (limitní jsou opět příčné objekty na toku). 
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Obrázek 498 Propustek ř. km 2. 25 s kapacitou 1.4 m3/s. 

12.2.3.4 Kapacita Hrádeckého potoka v úseku od začátku hustější zástavby k 
soutoku s levostranným bezejmenným přítokem (ř. km 1.79 až 0.71) – 
v Újezdu 

 

Kapacita úseku je dána kapacitou příčných objektů na toku. Silniční most v ř. km 1.71 je kapacitní – 

převede průtok až cca 4.5 m3/s bez vzdutí a tlakového proudění, stejně tak most v profilu 1.12 s 

nátokovými křídly má vyšší kapacitu a to 6 m3/s – proudění s volnou hladinou. 

 

Obrázek 499 Most v ř. km 1. 71 – hladina nejvýše (již tlakové proudění) je 5 m3/s, pod je 4 m3/s. 

Nejnižší kapacita koryta v tomto úseku je v místě před propustkem v ř. km 1.53 – v pravostranném 

inundačním území je sníženina, kam se voda rozlévá již při průtoku  
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0.7 m3/s – nicméně nenachází se zde zástavba. Kromě okolí tohoto propustku má koryto kapacitu cca 

1.5 m3/s. 

12.2.3.5 Kapacita Hrádeckého potoka v úseku od soutoku s levostranným 
bezejmenným přítokem až k zaústění do Berounky (ř. km 0.71 až 0.00) 

 

Kapacita úseku je dána kapacitou příčných objektů na toku. Silniční most v ř. km 0.68 – šikmo položený 

most pod zaústěním přítoku má kapacitu cca 3 m3/s – tedy proudění bude s volnou hladinou, než dojde 

k tlakovému proudění v objektu. 

 

Obrázek 500 Šikmý most pod zaústěním přítoku – na Hrádeckém potoce, ř. km 0.68. 

Most v ř. km 0.68 – hladina nejvýše je při průtoku 4 m3/s (již tlakové), níže je 3 m3/s – voda projde 

objektem s volnou hladinou. Lávky dále po toku nemají významný vliv na vzdutí 

Most na konci úseku – ř. km 0.097 je velmi kapacitní – má kapacitu cca 11 m3/s (převedení s volnou 

hladinou). Koryto má nejnižší kapacitu v tomto úseku 2 m3/s (nejmenší kapacita je v úseku mezi profily 

0.38-0.25). 
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Obrázek 501 Kapacitní most v profil 0.097. 

12.2.3.6 Kapacita levostranného bezejmenného přítoku Hrádeckého potoka v úseku 
nad zástavbou (ř. km 2. 17 až 1.20) 

 

V úseku se nachází dva propustky – propustek ležící výše po toku (ř. km 1.56 přítoku) má průměr 0.6 

m. K tlakovému proudění dochází až od průtoku 0.5 m3/s. 

 

Obrázek 502 Propustek s DN 600, hladina nejvýše je pro Q = 0.6 m3/s (tlakové proudění), hadina níže při Q = 

0.5 m3/s. 

Druhý propustek, na začátku zástavby (ř. km 1.205), má průměr 1 m. Netlakově převede průtok 1.2 

m3/s. 
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Obrázek 503 Propustek na začátku zástavby – hladina nejvýše je při průtoku 1.3 m3/s (již tlakové proudění), 

hladina níže je při 1.2 m3/s – voda je převedena s volnou hladinou. 
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12.2.3.7 Kapacita levostranného bezejmenného přítoku Hrádeckého potoka v úseku 
v zástavbě (ř. km 1.20 až 0.00 přítoku) 

 

Na průběh proudění mají vliv příčné objekty na vodním toce. Cca 600 m nad zaústěním přítoku do 

Hrádeckého potoka se nacházejí dva objekty za sebou – v ř. km 0.59 (propustek pod silnicí) a propustek 

DN 500 v ř. km 0.61. Na obrázku níže je zobrazen podélný profil v tomto místě – postupně průběh hladin 

nejníže za průtoku 0.1 m3/s, 0.2, 0.3 až nejvýše 0.4 m3/s. Silniční propustek níže vzdouvá hladinu a tím 

snižuje kapacitu propustku DN500 ležícího výše. 

 

Obrázek 504 Dva objekty za sebou, ř. km 0.59 až 0.69. 

Dalším kapacitu ovlivňujícím místem je seskupení tří objektů na vodním toce začínajícím cca 300 m nad 

zaústěním do Hrádeckého potoka. Vzdutí od níže ležícího objektu ovlivňuje vzdutí objektu 

nacházejícího se výše. Navíc již cca od průtoku 0.5 m3/s dochází k přelévání hrany (bez započtení 

přetoku potrubím DN300 do rybníka) mezi nádržkou za kapacitním propustkem v ř. km 0.2 (propustek 

2 x DN 1200) a rybníkem (viz Obr. 506.). 
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Obrázek 505 Dva objekty za sebou, ř. k m 0.59 až 0.69. 

K vzdouvání dochází od spodu a propustky 
se vzájemně ovlivňují. První propustek – 
obdélníkový, ř. km 0.3 přítoku je nejméně 
ovlivněn – provede i průtok 2 m3/s, aniž by 
způsoboval větší vzdutí v prostoru nad ním. 
Od průtoku většího než cca 0.7 m3/s však 
začíná docházet k zahlcování tohoto 
propustku zdola a tím se snižuje kapacita. 
Propustek níže, ř. km 0.2 způsobuje vzdutí v 
korytě nad ním cca od průtoku 0.7 m3/s, 
nicméně koryto je v tomto prostoru velmi 
kapacitní a ani při průtoku 2 m3/s nedojde k 
vybřežení z koryta. Nejméně kapacitní 
propustek je DN 800, který je v ř. km 0.15 
přítoku. 

 

Obrázek 506 Nádržka mezi propustkem ř. km 0.15 až 0.2 přítoku. 

Posledním objektem na přítoku před jeho zaústěním je betonový mostek v profilu ř. km 0.056 přítoku. 

Větší sklon v této části zlepšuje odtokové poměry – objekt má kapacitu cca 1.1 m3/s. 

12.2.3.8 Problematická místa na vodních tocích – vliv na průběh proudění 
Z hlediska modelování jsou rozhodujícími body příčné objekty na tocích, které mohou působit vzdutí v 

toku před nimi a zvýší hladinu horním úseku toku. Jedná se zejména o propustky, mosty a málo 

kapacitní mosty. 

Například v zájmové lokalitě Hrádeckého potoka je v horní části velmi málo kapacitní propustek v ř. km 

4.352, před nádrží na p. č. 674/1 (průměr potrubí 0.4 m), který byl nekapacitní za všech řešených 

průtoků. Propustek je ovšem v polích, kde není jeho případné rozlití a vzdutí hladiny proti proudu 

problémem. 

Přelévání do 

rybníku 

Propustek, ř. 

km 0.2 přítoku 

Propustek, ř. 

km 0.15 km 
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Obrázek 507 Propustek ř. km 4.352 – hladiny na obrázku: červeně N100, modře N20, zelená N10, hnědá N2. 

Na začátku Červeného Hrádku je propustek již s větším průměrem (DN600, tj. průměrem 0.6 m). U 

tohoto nedochází za nižších průtoků k přelévání (N2.N10), nicméně u dvou vyšších průtoků N20 a N100 

již dochází dle simulací k jeho přelévání. 

 

Obrázek 508 Propustek ř. km 3. 930 – hladiny na obrázku: červeně N100, modře N20, zelená N10, hnědá N2. 

 

Na obrázku je vidět průběh hladin pro stoletou a dvacetiletou srážku na podélném profilu. Je zde průběh 

vzdutí před nekapacitním propustkem a dále propustek kapacitní v ř. km 3. 840, který je značně 

kapacitní pro všechny simulované průtokové události. 
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Obrázek 509 Propustek ř. km 3. 930 vpravo a propustek v ř. km 3. 840 – hladiny na obrázku: červeně N100, 

modře N20. 

 

Obrázek 510 Propustek ř. km 3. 840 – hladiny na obrázku: červeně N100, modře N20, zelená N10, hnědá N2. 

 

Dalšími potenciálními problémy v průběhu hladin, místa snižující kapacitu jsou zatrubnění vodních toků. 

Na Hrádeckém potoce je jich několik, nejdelší je zatrubnění začínající cca 50 m za vodní nádrží na p. 

č. 107/3. Tento propustek vede pod zastavěnou částí Červeného Hrádku na délce cca 740 a má DN 

1000. Pro dva nižší průtoky N2 a N10 je propustek/zatrubnění zcela kapacitní, u dvou vyšších průtoků 

dochází k mírnému přelévání.  
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Obrázek 511 Propustek/zatrubnění ř. km 3. 000 – hladiny na obrázku: červeně N100, modře N20, zelená N10, 

hnědá N2. 

Důležitými místy na vodních tocích jsou dále vodní nádrže. Obecně by u zemních hrází vodních nádrží 

nemělo docházet k jejich přelévání. V zájmové lokalitě jsou dvě vodní nádrže, jedna nad městem, druhá 

v intravilánu Červeného Hrádku. V obou případech se z bezpečností hlediska počítalo pouze s 

bezpečnostním přelivem, ačkoliv mají v obou případech výpustné zařízení (požerák). Horní nádrž má 

menší kapacitu. 
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13 Vyhodnocení emisního kritéria pro jednotlivé 
odlehčovací komory 

13.1 Emisní kritéria pro jednotlivé odlehčovací komory: 

Dle požadavků vodoprávního orgánu mají být splněny minimální poměry ředění u jednotlivých 

oddělovačů 1+6 (vztaženo ke Q24). V Generelu kanalizace bylo provedeno toto hodnocení na Qhmax, 

ve skutečnosti bude tedy hodnota ředícího poměru příznivější.Vypočtené poměry ředění k maximálnímu 

hodinovému bezdeštnému odtoku jsou uvedeny v tabulce č. 90. 

ID objektu 

(odlehčovací komora) 
Počet přepadů 

(počet/rok) 

Objem odlehčených vod 

(m3/rok) 

OK1 40 5 644 

OK10 13 7 443 

OK100 22 7 262 

OK11 7 2 583 

OK12-1 4 1 728 

OK12-2 38 12 309 

OK12-3 2 225 

OK13 36 74 876 

OK14 7 5 346 

OK15 5 5 974 

OK16 0 0 

OK17 5 480 

OK19 79 1 145 737 

OK20 41 116 728 

OK22-1 2 474 

OK23-1a 1 33 

OK23-1b 1 34 

OK23-2a 30 4 462 

OK23-2b 0 0 

OK24-1 1 63 

OK24-2 0 0 

OK24-3 2 73 

OK25-1 0 0 

OK25-2 0 0 

OK25-3 26 6 063 

OK25-4 10 2 704 

OK25-5 0 0 

OK25-6 0 0 

OK25-7 0 0 

OK26-1 0 0 
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ID objektu 

(odlehčovací komora) 
Počet přepadů 

(počet/rok) 

Objem odlehčených vod 

(m3/rok) 

OK26-2 30 8 740 

OK26-3 42 23 699 

OK27 0 0 

OK28 3 107 

OK29 7 631 

OK2R 3 187 

OK3 20 12 965 

OK30 0 0 

OK31 6 6 181 

OK32-1 42 18 117 

OK32-2 5 470 

OK33 0 0 

OK33a 1 134 

OK33b 23 11 279 

OK33c 72 22 351 

OK34-1 86 17 905 

OK34-2 46 16 216 

OK34-4 0 0 

OK35 3 1 150 

OK36 36 24 155 

OK37 12 12 612 

OK38 21 7 199 

OK39 3 471 

OK4-A 11 4 171 

OK4-B 11 4 171 

OK40 0 0 

OK41 0 0 

OK42-1 0 0 

OK42-2 36 8 586 

OK42-3 36 6 858 

OK43 31 15 301 

OK44-1 3 110 

OK44-2 54 7 824 

OK44-3 5 468 

OK44-4 0 0 

OK44-5 78 32 440 

OK44-6R 4 165 

OK45 25 4 353 

OK46 28 55 106 

OK47 19 5 254 
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ID objektu 

(odlehčovací komora) 
Počet přepadů 

(počet/rok) 

Objem odlehčených vod 

(m3/rok) 

OK48 3 378 

OK5 9 6 009 

OK50 0 0 

OK51 13 27 982 

OK52 24 6 886 

OK54 4 156 

OK55-1 64 15 625 

OK55-2 10 5 592 

OK56 35 8 825 

OK57 8 829 

OK58 27 6 718 

OK59 29 20 740 

OK6 82 213 283 

OK61 72 26 789 

OK62 101 35 771 

OK64 3 445 

OK65 0 0 

OK67 0 0 

OK68 0 0 

OK7 85 53 661 

OK70 29 12 338 

OK71 19 2 181 

OK72 43 5 082 

OK73 22 7 968 

OK74 18 614 

OK77 43 5 573 

OK78 0 0 

OK79 22 2 972 

OK8 5 4 406 

OK80 53 5 179 

OK83R 14 23 595 

OK84R 8 3 429 

OK9 84 27 964 

OK96 12 1 706 

Průměr / Celkem 20 2 262 313 

 
Tabulka 89 Vypočtené počty přepadů a odlehčený objem za srážkově průměrný rok pro jednotlivé odlehčovací 

komory v Plzni. 
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Jméno OK Ulice 
Qhmax 

(m3/s) 
Qkrit (m3/s) 

Poměr 

ředění 1: 
Vyhovuje Poznámka 

OK1 V brance 0.0047 0.0438 8 vyhovuje   

OK10 Sušická 0.0246 0.6711 26 vyhovuje   

OK100 Vejprnická 
0.0268 0.4485 16 

vyhovuje 
odtok z OK do 

shybky 

OK11 Jubilejní 0.0147 0.3930 26 vyhovuje   

OK12-1 U Velkého ryb. 
0.0727 1.5957 21 

vyhovuje 
Vodárna Qkrit 

0.83 m3/s 

OK12-2 Na Roudné 0.0030 0.0914 29 vyhovuje   

OK12-3 Na Roudné 0.0030 0.5003 164 vyhovuje   

OK13 Jateční 
0.1304 1.3453 9 

vyhovuje 
Vodárna Qkrit 

2.03 m3/s 

OK14 Jateční 0.0555 2.0451 36 vyhovuje   

OK15 Na Roudné 0.0553 2.7535 49 vyhovuje   

OK16 U Saského mostu 0.0250 1.6328 64 vyhovuje měřeno 2006 

OK17 Karlovarská 0.0029 0.1608 54 vyhovuje   

OK19 ČOV 

0.4180 0.8942 1 

nevyhovuje 

rekonstrukce v 

rámci výstavby 

RN  

OK20 Sady 5. května 0.1713 1.9400 10 vyhovuje   

OK22-1 Nejedlého sady 0.0028 0.4030 142 vyhovuje   

OK23-1 Pobřežní 0.0022 0.3317 150 vyhovuje   

OK23-2R Palackého nám. 0.0141 0.5471 38   RK 

OK24-1 Radčická 0.0019 0.1305 66 vyhovuje   

OK24-2 Kalikova 0.0016 0.8407 509 vyhovuje   

OK24-3 Kollárova 0.0144 0.3391 23   RK 

OK25-1 Rybářská 0.0005 0.2722 536 vyhovuje   

OK25-2 Rybářská 0.0000 0.0829 2838 vyhovuje   

OK25-3 Poděbradova 0.0078 0.4507 57   RK 

OK25-4 U Škodovky 0.0078 0.6061 77   RK 

OK25-5 Kotkova 0.0068 1.0398 151 vyhovuje   

OK25-6 Skvrňanská 0.0125 0.1548 11 vyhovuje   

OK25-7 Skvrňanská 0.0362 5.1763 142 vyhovuje   

OK26-1 Domažlická 0.0001 0.2455 2953 vyhovuje   

OK26-2 Domažlická 0.0131 0.3208 23 vyhovuje   

OK26-3 Domažlická 0.0030 0.1202 39 vyhovuje   

OK27 Domažlická 0.0002 0.9980 4290 vyhovuje   

OK28 Křimická 0.0015 0.0733 49 vyhovuje   

OK29 J. Škardy 0.0036 0.1391 38 vyhovuje   

OK2R Zábělská 0.0018 0.2346 128   RK 

OK3 Lazaretní 0.0125 0.5201 40 vyhovuje   

OK30 V úvoze 0.0153 1.0717 69 vyhovuje   

OK31 Slovanské údolí 0.0004 0.5106 1224 vyhovuje   

OK32-1 Domažlická 0.0062 0.1363 21 vyhovuje   

OK32-2 Domažlická 0.0011 0.0993 89 vyhovuje   

OK33 Slavojova           
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Jméno OK Ulice 
Qhmax 

(m3/s) 
Qkrit (m3/s) 

Poměr 

ředění 1: 
Vyhovuje Poznámka 

OK33a Slavojova 0.0036 0.4584 125 vyhovuje   

OK33b Slavojova 0.0157 0.2090 12 vyhovuje   

OK33c Slavojova 0.0193 0.0867 3 nevyhovuje přepad do RS 

OK34-1 U Prazdroje 0.0030 0.0259 8 vyhovuje   

OK34-2 Nádražní 0.02440 0.04400 1 nevyhovuje měřeno 2007 

OK34-4 Nádraží 0.0004 1.0870 2834 vyhovuje   

OK35 Kopeckého sady 0.1072 1.9616 17 vyhovuje   

OK36 Americká 0.0962 0.8621 8 vyhovuje   

OK37 Doudlevecká 0.0890 1.6413 17 vyhovuje   

OK38 Mikulášská 0.0397 0.5898 14 vyhovuje   

OK39 Slovanská 0.0340 1.0063 29 vyhovuje   

OK4 Mohylová 
0.0348 1.4616 41 

vyhovuje 
odtok z OK do 

shybky 

OK40 Zahradní 0.0081 0.1343 16 vyhovuje   

OK41 Doudlevecká 0.0065 1.1834 182 vyhovuje   

OK42-1 Zahradní 0.0005 0.1134 206 vyhovuje   

OK42-2 Slovanská 0.0092 0.1101 11 vyhovuje   

OK42-3 Surovovová 0.0127 0.0954 6 vyhovuje   

OK43 17.listopadu 0.0181 0.1290 6 vyhovuje měřeno 2007 

OK44-1 Zahradní 0.0005 0.0702 140   RK 

OK44-2 Zahradní 0.0003 0.0063 23   RK 

OK44-3 Slovanská 0.0094 0.1803 18   RK 

OK44-4 Kyjevská 0.0001 0.1155 1284   RK 

OK44-5 Rychtaříkova 0.0074 0.0630 8   RK 

OK44-6R Květná 0.0004 0.0776 182   RK 

OK45 Zborovská 0.1014 1.3074 12 vyhovuje   

OK46 Zborovská 0.0570 0.4730 7 vyhovuje měřeno 2007 

OK47 Malostranská 0.0013 0.0966 75 vyhovuje   

OK48 České údolí 0.0153 0.2591 16 vyhovuje měřeno 2006 

OK5 Mohylova 0.0153 1.0383 67 vyhovuje   

OK50 Zabělská 0.0054 0.4880 90 vyhovuje   

OK51 Květná 0.0162 0.2098 12 vyhovuje   

OK52 Borská 0.0015 0.2030 138 vyhovuje   

OK54 Na Líše 0.0002 0.0499 236 vyhovuje   

OK55-1 Domažlická 0.0073 0.0887 11 vyhovuje   

OK55-2 Emingerova 0.0120 0.6228 51 vyhovuje   

OK56 ČervenoHrádecká 0.0021 0.0952 45 vyhovuje   

OK57R Rokycanská 0.0041 0.1530 36   RK 

OK58 Nepomucká 0.0038 0.1206 31   RK 

OK59 Motýlí 0.0046 0.2038 43 vyhovuje   

OK6 Jateční 0.1650 0.5430 2 nevyhovuje měřeno 2006 

OK60 Homolka         mimo provoz 

OK61 ČS5 Božkov I 0.0008 0.0456 58 vyhovuje   

OK62 Revoluční 0.0103 0.0184 1   RK 

OK64 Sladová 0.0022 0.8250 380   RK 

OK65 Domažlická 0.0070 0.5370 76   mimo provoz 

OK66 ČOV 0.0711 0.6858 9 vyhovuje   
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Jméno OK Ulice 
Qhmax 

(m3/s) 
Qkrit (m3/s) 

Poměr 

ředění 1: 
Vyhovuje Poznámka 

OK67 HP před ČOV II 0.4200 1.9562 4 nevyhovuje   

OK68 DP před ČOV II 0.0713 1.6612 22 vyhovuje   

OK7 Letenské nábř. 0.0245 0.1319 4 nevyhovuje   

OK70 Lobezská 0.0264 0.5201 19 vyhovuje   

OK71 Nad Mlýnem 0.0036 0.0630 16 vyhovuje   

OK72 Presslova 0.0024 0.0219 8 vyhovuje 

šoupě na 

odtoku pro 

případ 

poruchy ČS 

OK73 Božkov 0.0036 0.0809 21 vyhovuje   

OK74 Bukovec 0.0001 0.0110 90   RK 

OK77 
Božkovské 

náměstí 0.0009 0.0472 49 
vyhovuje   

OK78 Křimické náměstí         mimo provoz 

OK79 Zámecká         mimo provoz 

OK8 U Prazdroje 0.0449 0.9234 20 vyhovuje   

OK80 před ČS23 0.0014 0.0392 27 vyhovuje   

OK83 RN Bolevec 0.0726 1.4246 19   RK 

OK84 RN Gera 0.0008 0.2200 278   RK 

OK9 Živnostenská 0.0028 0.0638 21 vyhovuje   

OK96 Rokycanská 0.0018 0.2179 121   RK 

OKX1 Doubravecká 
0.0002 0.3631 2285 

vyhovuje 
OK na stoce z 

pivovaru 

OKX2 Slovanské údolí 0.0035 0.4076 115 vyhovuje mimo provoz 

OKX5 Samaritská 0.0241 0.9074 37 vyhovuje mimo provoz 

OKX6 Liliová 0.0013 0.1700 128 vyhovuje mimo provoz 

  
Tabulka 90 Vypočtené poměry ředění vyhodnocené pro událost N10 rok pro jednotlivé odlehčovací komory v 

Plzni – vyhodnocení 2013. 

13.2 Vyhodnocení: 

Předepsanému poměru ředění vyhoví většina odlehčovacích komor v systému při vztažení k 

maximálnímu hodinovému bezdeštnému odtoku. Některé odlehčovací komory z nevyhovujících 

nepřepadají ale přímo do recipientu, tudíž hodnocení ředícího poměru zde není relevantní. Jedinou 

výjimkou jsou tak oddělovací komory OK 34-2, OK 6, OK 67 a OK 7.  


