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1 Návrh výhledového stavu řešení 

1.1 Analýza územního plánu z hlediska aplikace HDV 

Urbanizace patří k významným zásahům, které ovlivňují stav vodních toků a podzemní vody. Urbanizací 

je narušen přirozený vodní režim v krajině. Objem přímého dešťového odtoku ze zastavěných ploch je 

větší a rychlost odtoku je vyšší než v nezastavěných územích. Způsoby městského odvodnění mohou 

vliv těchto zásahů eskalovat nebo naopak zmírnit. 

Zavádění principů HDV do způsobu odvodnění stávající a výhledové zástavby vede, pokud je 

realizováno správně, ke zmírnění negativních vlivů urbanizace. V rámci výhledového stavu jsou proto v 

prvním kroku analyzovány možnosti aplikace HDV na jednotlivých typech funkčních ploch (dle platného 

územního plánu města Plzně). Dále jsou analyzovány možnosti aplikace HDV v zastavitelných a 

transformačních plochách z pohledu městského odvodnění respektujícího současnou legislativu a 

aktuální trendy v oblasti vodního hospodářství. Je však potřebné podotknout, že současná legislativa 

není na zavádění prvků HDV (nově modrozelené infrastruktury – MZI) dostatečně připravena. 

Na území města Plzně se dle územního plánu nachází 111 zastavitelných a 34 transformačních ploch. 

Z nich bylo vytipováno deset ploch, kde by potenciálně bylo možné zřídit filtrační čí zasakovací zařízení 

(viz vrstva SHP MISTA_potencial). Zároveň bylo vybráno sedm oblasti, na které by bylo vhodné se 

podrobněji zaměřit. Jedná se o oblasti, kde dosud není realizována zástavba nebo teprve počíná, a 

proto je vhodné je řešit komplexně (SHP MISTA_OBLASTI_ZAMERENI).  

Územní plán by je rozdělen do několika typů funkčních ploch uvedených ve stávajícím ÚP Plzeň. K 

jednotlivým typům funkčních ploch je uveden krátký komentář charakterizující typ zástavby a 

předpoklady či omezení pro aplikaci HDV. Komentář obsahuje formulaci podmínek pro činnost na 

jednotlivých plochách a nároky, které z aplikace HDV vyplývají. 

Zavádění principů HDV do způsobu odvodnění stávající a výhledové zástavby vede dle dosavadních 

zkušeností ke zmírnění negativních vlivů urbanizace. V rámci návrhu výhledového stavu řešení proto 

byly v prvním kroku analyzovány možnosti aplikace HDV na jednotlivých typech funkčních ploch. 

Jednalo se o analýzu funkčních ploch z pohledu městského odvodnění respektujícího současnou 

legislativu a aktuální trendy v oblasti vodního hospodářství. 

Z 32 funkčních ploch byly vybrány ty, kterými má smysl se z hlediska HDV podrobněji zabývat. K 

jednotlivým skupinám funkčních ploch je uveden krátký komentář charakterizující typ zástavby a 

předpoklady či omezení pro aplikaci HDV. Komentář obsahuje formulaci podmínek pro činnost na 

jednotlivých plochách a nároky, které z aplikace HDV vyplívají. 
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1.1.2 Kriteriální výběr vhodných ploch 

Tato studie má pouze informativní charakter, při konkrétním návrhu (výběru plochy) je vždy nutno 

pečlivě posoudit: 

• Geologické podmínky 

- Zemina ovlivňuje možnosti zasakování (např. štěrkopísek je pro zasakování 

vhodný, naopak jíly mají zásak minimální), pro tyto účely byla vytvořena 

geologická mapa popisující podmínky v celé plzni 

• Sklonové poměry 

- Při velkém sklonu se voda nestačí zasakovat a odtéká po povrchu. Řešením ve 

svažitých terénech jsou terasovité systémy. K dispozici (k popisu sklonových 

poměrů je k dispozici digitální model reliéfu páté generace) 

• Zda se v blízkosti nenachází například domovní study, kam by mohly proudit 

případné kontaminanty 

• Přesnou míru a zdroj znečištění 

- Podle ní je nutno volit systém filtrace 

• Důsledky zavedení opatření a možná spojená rizika 

• Zda nedochází k zasakování vod ze zemědělských ploch 

- Zemědělské plochy mohou být významně znečištěny různými druhy hnojiv. 

Výstupy – vytipované oblasti, mapové podklady 

Tyto místa jsou vytipována ve dvou souborech .shp – vrstvách pro GIS – uvedených níže v této tabulce:  

 

MISTA_potencial Vytipované menší plochy, na kterých by potenciálně bylo možné 

zřídit nějaké filtrační/zasakovací zařízení. Nutné je však podrobnější 

posouzení situace před zahájením konkrétního projektu (viz rozbor 

faktorů výše)  
MISTA_oblasti zamereni Oblasti, na které by bylo vhodné se zaměřit pro budoucí výstavbu.  

 
Tabulka 1 Vrstvy GIS – místa potenciál. 
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Byly vybrány plochy, na které by bylo vhodné se podrobněji zaměřit. Těch existuje vícero typů. V první 

řadě se jedná o (většinou rozsáhlejší) oblasti, kde dosud není realizovaná výstavba (teprve počíná) a 

bylo by vhodné je řešit komplexně předem. 

Na obrázcích níže jsou zdokumentovány některé plochy. V obrázcích jsou zobrazeny dva typy ploch: 

• žlutá – zastavitelné území 

• fialovo-bílá – oblast na niž se zaměřit, předem ji komplexně řešit 

V současné době je plocha ve svahu hospodářsky 

využívaná, ale níž (blíže k rybníku) již přibývá 

zpevněných ploch a při růstu obyvatel města zde 

existuje možnost jejího celkového zastavění. 

Přitom má tato plocha potenciál z hlediska HDV, 

jednak lze přirozeného spádu terénu, dále se poblíž 

nachází retenční nádrž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 Území nad Bolevákem. 

Další oblast v blízkosti již zbudované retenční nádrže – 

Lochotín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2 Území Lochotín. 
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Oblast ve svahu pod Košutkou v případě nově vznikající 

„čisté“ zástavby – k čemuž má lokalita zatím přirozenou 

tendenci – by bylo možné využít sklonu území a vodu 

soustředit do poldru či umělého jezírka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3 Území pod Košutkou. 

  

Bývalá kasárna Plzeň Slovany 

Kromě toho, že je tato oblast dle ÚP zastavitelná by 

bylo možné využít přirozeného mírného spádu okolí pro 

potencionální poldr, tůň, nádrž atp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Bývalá kasárna Plzeň Slovany. 

Sídliště s vysokou panelovou zástavbou, většinou z minulého století, na jednu stranu nesou značné 

znečištění (především pevnými částicemi) z fasád a střech, které jsou většinou svedeny do kanalizace, 

ale také nabízí velké travnaté plochy.  

V nich se nachází zpevněné plochy, zejména komunikace (chodníky, cyklostezky, vedlejší silnice, malá 

parkoviště, sportovní hřiště, …), ze kterých by bylo možné vodu svádět do nově utvořených dešťových 

zahrad (popsáno v textu výše) 

Jedná se zejména o sídliště, jakými jsou Bolevec, Lochotín, Doubravka, Lobzy, Vinice a podobné 

zástavby. To jsou zároveň oblasti, které se ukázaly jako velice citlivé na přívalové srážky (zdroj: 

Adaptační strategie města Plzně). 
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Doporučení v této otázce – vybrat konkrétní oblast (z výše jmenovaných) o rozloze max. 0,5-1 km2 a 

zpracovat studii pro možnost realizace dešťových zahrad. 

 

Místo Foto/3D POHLED/Mapa 

Vinice  

 

 Obrázek 5 Vinice. 

  

Bolevec 

 

 Obrázek 6 3D pohled – Bolevec. 
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Obrázek 7 Letecký snímek – Bolevec. 

 

Lochotín 

 

 Obrázek 8 3D pohled – Lochotín. 
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Doubravka 

 

 Obrázek 9 Letecký snímek – Doubravka. 

POZN: Obrázky jsou pouze ilustrativní. Podobných oblastí je ve městě mnoho a je nutné je řešit jako celkové oblasti.  

 

Tyto systémy účinně filtrují pouze některé polutanty. Při realizaci dešťové zahrady či průlehu sloužícímu 

pro parkoviště nebo pozemní komunikaci pro motorová vozidla je potřeba podrobně posoudit filtraci a 

případný negativní vliv (oleje z vozidel, těžké kovy). Vodu by tedy před zasakováním bylo vhodné vést 

přes další filtraci, odlučovače olejů a obdobné filtry. 

V případě nevhodnosti zasakování lze realizovat i možnost kombinace dešťové zahrady a drenážního 

potrubí. Voda by tedy mohla být svedena do retenčních zařízení, ale nezasakovala se do půdy, nýbrž 

po předčištění šla dále do kanalizace. Toto by pomohlo pouze proti přetížení kanalizace během 

bleskových srážek. 

Nevyužitá místa (zelené ostrovy silnic, popř. postranní zelené pásy), která by mohla sloužit jako dešťové 

zahrady či zasakovací průlehy přitom v Plzni existují (např. ulice Rokycanská, U Prazdroje, Tyršova, Na 

Chmelnicích), avšak pro povrchové svedení vody z vozovky by bylo nutné obrátit její spád. Při budování 

nové obdobné vozovky lze zvážit vhodnost užití středového nebo krajního pásu jako dešťové zahrady. 

  

Obrázek 10 Na Chmelnicích. 

 

Obrázek 11 U Prazdroje. 
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Obrázek 12 Tyršova. Obrázek 13 Ulice U Ježíška. 

POZN: Obrázky jsou pouze ilustrativní. Podobných oblastí je ve městě více. 

 

Stromořadí v ul. U Ježíška (viz Obr. 13) by mohlo sloužit alespoň částečně jako dešťová zahrada. Zatím 

je voda odváděna do kanalizace. 

Dále by se měla řešit otázka zasakování srážek ze solených silnic. Významná část zpevněných ploch 

– silnic (včetně všech jmenovaných) je v zimní sezóně solená, což značně komplikuje možnost 

zasakování srážkových vod.  

Lze však vody zasakovat jen po část sezóny, kdy vozovky nejsou soleny. Pro tyto případy se vyrábí 

například jednoduše uzamykatelné těsnící vpusti, které je před začátkem solení nutno uzavřít a v zimě 

tak jde voda vedena do kanalizace, zatímco v létě se zasakuje. Obsluha je sice jednoduchá, pouhým 

otočením klíče, avšak při volbě této možnosti musí být důkladná a skutečně je potřeba na zimu 

zamknout všechny vpusti, aby nedocházelo ke snižování kvality podzemních vod. 

Neboť jsou soleny většinou frekventované komunikace, v případě zasakování je vhodné (až nezbytné) 

doplnit systém o separační zařízení – odlučovač olejů. 

 

 

 

Obrázek 14 Ukázka nerezového uzávěru. Obrázek 15 Detail nerezového uzávěru. 
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Dalším zajímavým místem, které lze uvést jako příklad, je Papírenský park, by mohl následovat příkladu 

Jihlavy (popsáno výše, odkaz: https://www.pocitamesvodou.cz/v-jihlave-take-pocitame-s-vodou-

kvetnate-louky-prulehy-a-rybnicky/) 

 

Na místech, jako je například Papírenský park v Plzni (přesněji prostor těsně za jeho plotem na stejné 

parcele), kde existuje stávající jezírko/tůň, se nedaleko nachází na vyvýšeném místě mateřská škola s 

plochou střechou, z níž by bylo možné dešťovou vodu svádět. 

 
  

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/
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1.1.3 Hospodaření s dešťovou vodou a funkční využití ploch 

Dle platného územního plánu (poslední aktualizace ke dni 1.10.2016) je řešené území členěno na: 

1. urbanizované s rozdílným způsobem využití 

2. neurbanizované území s rozdílným způsobem využití na plochy:  

a. vodní a vodohospodářské 

b. zemědělské 

c. lesní 

d. přírodní 

e. parků 

f. těžby 

3. plochy přestavby – transformace na plochy: 

a. rekreace 

b. smíšené obytné 

c. obchodu, služeb a výroby 

d. výroby a skladování 

4. zastavitelné plochy určené pro další rozvoj na plochy: 

e. rekreace 

f. občanského vybavení 

g. smíšené obytné 

h. obchodu, služeb a výroby 

i. výroby a skladování 

j. dopravní infrastruktura – železnice 

5. koridory pro:  

k. dopravní infrastrukturu; 

l. technickou infrastrukturu 

6. plochy a koridory územních rezerv pro plochy: 

m. smíšené obytné 

n. dopravní infrastrukturu 

o. technickou infrastrukturu 

p. řízenou inundaci 

Při analýze jednotlivých funkčních ploch z hlediska HDV jsou v části popisující jejich předpoklady pro 

aplikaci HDV použity termíny technický potenciál HDV a dostupnost aplikace HDV. V rámci KOP je 

technický potenciál HDV limitován přítomností přilehlých ploch využitelných pro HDV a převažující 

svažitostí a členitostí terénu. Dostupnost aplikace HDV je pak dána majetkovými (resp. vlastnickými) 

poměry. 
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7. Plochy městského a obvodního centra, 

8. Čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby, 

9. Čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby, 

10. Smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby, 

11. Smíšené plochy městské nízkopodlažní zástavby, 

12. Smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby, 

13. Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí, 

14. Plochy výroby a skladových areálů s negativním vlivem na okolí, 

15. Plochy zemědělské výroby a zemědělských služeb, 

16. Plochy rekreačních chat a chatových osad, 

17. Sportovní a rekreační plochy, 

18. Plochy zahrádkářských osad, 

19. Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu, 

20. Plochy pro motorovou, 

21. Plochy pro železniční dopravu, 

22. Vodní toky a vodní plochy se zvláštním režimem, 

23. Vodní toky a vodní plochy obecné, 

24. Plochy letiště, 

25. Plochy zvláštního určení, 

26. Plochy hřbitovů, 

27. Plochy parků, lesoparků a městské zeleně, 

28. Plochy lesů rekreačních, 

29. Plochy lesů hospodářských, 

30. Plochy sadů a zahrad, 

31. Plochy zahradnictví, 

32. Plochy zeleně ekostabilizační, 

33. Plochy krajinné zeleně, 

34. Plochy chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, 

35. Plochy orné půdy, 

36. Plochy luk a pastvin, 

37. Plochy technického vybavení, 

38. Plochy golfu. 

Zvýrazněné funkční typy ploch jsou podrobněji popsány níže. Zbylými typy funkčních ploch se nemá 

smysl z pohledu HDV podrobněji zabývat, protože výrazněji nepřispívají poměrem svých zpevněných 

ploch k nárůstu objemu odtoku dešťových vod do stokové sítě města. 

Při analýze jednotlivých funkčních ploch z hlediska HDV jsou v části popisující jejich předpoklady pro 

aplikaci HDV použity termíny technický potenciál HDV a dostupnost aplikace HDV.  
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1.1.3.1 PLOCHY REKREACE 

 

Hlavní využití je definováno stavbami a zařízením pro individuální (objekty pro 

individuální rodinnou rekreaci, zahrádkářské chaty) a pro hromadnou rekreaci 

(např. areály volného času, autokempy, přírodní a umělá koupaliště, rekreační 

pobytové louky, pláže, golfová hřiště aj.). 

Přípustné využití území definují stavby a zařízení pro ubytování, sportovní, 

kulturní, církevní a zdravotní účely; stavby a zařízení obchodní svým 

rozsahem odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby; 

stavby pro bydlení (rodinné domy) – jen stávající, s možností údržby, 

přístavby a nástavby v rozsahu odpovídajícím struktuře okolní zástavby; 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady 1. kategorie; veřejná prostranství; 

stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury; opatření pro ekologickou 

stabilizaci území (např. přírodě blízké vodní plochy a toky, prvky krajinné 

zeleně apod.). 

1. typ zástavby – zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný; okolo stadiónů se 

mnohdy nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí, 

ale často se tu také nachází velké zpevněné plochy k parkování osobních aut. 

Tyto zpevněné plochy produkují značné množství dešťových vod. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – majitelé těchto staveb mají 

zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty stavět nová 

zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady nebo skutečnost, že 

odvodňované stavby jsou nové. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné lokální snížení zatížení stokové 

sítě nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) včetně průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. 
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1.1.3.2 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

Hlavní využití není definováno, je specifikováno dle skutečného charakteru a 

způsobu využití území a dle konkrétních podmínek pro jednotlivé lokality. 

Přípustné využití území definují stavby a zařízení pro školství, vědu a výzkum, 

výstavnictví, volnočasové aktivity, sport a tělovýchovu (včetně souvisejících 

aktivit charakteru fyzioterapie, rehabilitace, drobný prodej), aquapark, 

zoologická a botanická zahrada, dále stavby a zařízení pro administrativu, 

ubytování, zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely; stavby a zařízení 

pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality a 

urbanistické struktuře zástavby; hřbitovy věznice a stavby a zařízení s 

vězeňstvím související; stavby pro bydlení – jen stávající nebo související s 

hlavním využitím, s možností údržby, přístavby a nástavby v rozsahu 

odpovídajícím struktuře okolní zástavby; veřejná prostranství; stavby a 

zařízení dopravní a technické infrastruktury; opatření pro ekologickou 

stabilizaci území (např. přírodě blízké vodní plochy a toky, prvky krajinné 

zeleně apod.) 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný podle typu areálu. V 

areálech škol, univerzit, nemocnic, obchodních a volnočasových center a 

kulturních staveb se nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů 

DSO hodí i pro přilehlé zpevněné plochy k parkování aut a zásobování. Jiné 

stavby, které se nachází v hustěji zastavěných územích, tyto přednosti nemají. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – majitelé těchto staveb mají 

zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty stavět nová 

zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady nebo skutečnost, že 

odvodňované stavby jsou nové. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

- na vlastnických vztazích – majitel budovy není majitel přilehlého pozemku, 

na němž je možné DSO zřídit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. 
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1.1.3.3 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

 

Hlavní využití ploch jsou stavby a zařízení pro bydlení (např. rodinné domy, 

bytové domy aj.). 

Přípustné využití území definují stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu 

a výzkum, administrativu, volnočasové aktivity. Sport, zdravotnictví, sociální, 

kulturní a církevní účely; stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem 

odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby; stavby a 

zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem 

činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby; 

stavby a zařízení pro individuální rekreaci. 

1. typ zástavby – stabilizovaná zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – je pro většinu této zástavby příznivý, okolo budov se 

často nachází, mimo centrální část města, vhodné travnaté plochy, na nichž je 

možné umístit objekty DSO. 

b. dostupnost potenciálu HDV – bude závislá na následujících okolnostech, které 

mohou přestavbě odvodnění budov na DSO zabránit: 

- absence motivace HDV aplikovat – majitelé odvodňovaných obytných budov 

nemají důvod investovat do nového zařízení, jelikož jim to nepřinese žádnou 

úsporu (neplatí za odvádění dešťové vody); 

- vlastnické vztahy – majitel budovy není majitel přilehlého pozemku, na němž 

je možné DSO zřídit; 

- přítomnost inženýrských sítí – poloha a význam stávajících inženýrských sítí 

může způsobit, že pro ně nebude možné najít jinou vhodnou polohu. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. 
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1.1.3.4 PLOCHY OBCHODU, SLUŽEB a VÝROBY 

 

Hlavní využití ploch jsou stavby a zařízení pro obchodní účely; stavby a 

zařízení pro výrobu 1. a 2. kategorie a pro služby; sklady a skladovací plochy. 

Přípustné využití území definují stavby a zařízení pro výstavnictví, 

volnočasové aktivity, administrativu, ubytování, sport a kulturu; stavby a 

zařízení pro nakládání s odpady 1. kategorie; veřejná prostranství; stavby pro 

bydlení – jen stávající nebo související s hlavním využitím, s možností údržby, 

přístavby a nástavby v rozsahu odpovídajícím struktuře okolní zástavby; 

stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury; opatření pro ekologickou 

stabilizaci území (např. přírodě blízké vodní plochy a toky, prvky krajinné 

zeleně apod.). 

1. typ zástavby – stabilizovaná průmyslová zástavba s často využitelným podílem 

zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný; okolo budov se mnohdy 

nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí, ale často 

se tu také nachází velké zpevněné plochy k parkování automobilů a techniky 

nebo pro příjezd zásobování. Tyto zpevněné plochy produkují značné množství 

dešťových vod proměnné kvality. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je proměnná: 

- majitelé areálů mají zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem 

neochoty stavět nová zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady a 

úbytkem ploch ke komerčnímu využití. 

- přítomnost inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. Podíl těchto funkčních ploch v území je poměrně značný. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. 
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1.1.3.5 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

Hlavní využití ploch jsou stavby a zařízení pro výrobu 1. až 3. kategorie a pro 

služby; stavby pro energetiku (např. výrobny tepla a elektrické energie); 

zemědělské areály; sklady a skladovací plochy. 

Přípustné využití území definují stavby a zařízení pro nakládání s odpady 1. 

až 3. kategorie, 4. kategorie jen stávající (spalovna); stavby a zařízení pro 

administrativu, školství, sport, vědu a výzkum, ubytování, obchodní účely; 

ubytovny; výroba; veřejná prostranství; stavby a zařízení dopravní a technické 

infrastruktury; opatření pro ekologickou stabilizaci území (např. přírodě blízké 

vodní plochy a toky, prvky krajinné zeleně apod.). 

1. typ zástavby – stabilizovaná průmyslová zástavba s často využitelným podílem 

zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný; okolo budov, se mnohdy 

nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí, ale často 

se tu také nachází velké zpevněné plochy k parkování automobilů a techniky 

nebo pro příjezd zásobování. Tyto zpevněné plochy produkují značné množství 

dešťových vod proměnné kvality. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je proměnná: 

- majitelé areálů mají zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem 

neochoty stavět nová zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady a 

úbytkem ploch ke komerčnímu využití. 

- přítomnost inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. Podíl těchto funkčních ploch v území je poměrně značný. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Při realizaci DSO u této zástavby musí být 

zvýšená pozornost na kvalitu srážkové vody. 
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1.1.3.6 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - ŽELEZNICE 

 

Hlavní využití ploch jsou objekty a zařízení železniční dopravní infrastruktury. 

Přípustné využití území definují manipulační a skladové plochy nebo objekty, 

související s provozem železniční dopravy; terminály kombinované dopravy; 

obchodní, společenské a kulturní zařízení jako součást nádražních objektů; 

stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury; stavby a zařízení, které 

nesouvisejí přímo s hlavním využitím, ale neomezují ho (např. alternativní 

využití nepotřebných objektů pro doplňkovou výrobní činnost). 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – se liší podle typu staveb stejného funkčního zařazení. 

- liniové stavby – mají potenciál podle toho, jak blízko zástavbou procházejí. 

Jedná-li se o bezprostřední polohu vůči okolní zástavbě, možnost zavedení 

HDV není téměř žádná. V území s rozptýlenou zástavbou jsou možnosti 

HDV výrazně vyšší. 

- u plošných staveb – se potenciál k HDV u konkrétních staveb liší podle 

místních podmínek. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na vlastnických vztazích – majitel stavby není majitel přilehlého pozemku, 

na němž je možné DSO zřídit. 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – i když majitelé těchto staveb 

většinou nemají zpoplatněno odvádění dešťových vod, mohou být důvodem 

rozhodnutí stavět DSO záměry vyvolané městem řešit levnějším způsobem 

nekapacitní kanalizaci nebo koryto vodoteče. 

- na tom, v jakém technickém a stavebním stavu jsou odvodňované stavby. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby nebude z hlediska snížení zatížení stokové sítě nebo 

povrchových toků významný. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Při realizaci DSO pro tyto funkční plochy musí 

být zvýšená pozornost na kvalitu srážkové vody. 
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1.1.3.7 PLOCHY MĚSTSKÉHO A OBVODNÍHO CENTRA 

Plochy městského a obvodního centra jsou území vícepodlažní zástavby s 

funkcí občanské vybavenosti integrované či smíšené s funkcí bydlení. 

1. typ zástavby – stabilizovaná zástavba s minimálním podílem zelených ploch 

využitelných k HDV; 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – pro většinu případů znamená svést DV do nádrží v 

suterénních prostorách domů s možností vodu využívat k jejich provozu. 

b. dostupnost aplikace HDV – je minimální až žádná. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby nebude znamenat vzhledem k předpokládanému rozsahu 

těchto staveb v území významné snížení zatížení stokové sítě nebo 

povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – aplikace objektů decentralizovaného systému 

odvodnění (DSO) je otázkou individuálního přístupu majitelů nemovitostí po 

případném zvážení výdajů za odvádění dešťové vody, nebo jako projev 

uvědomělého přístupu k životnímu prostředí. 

1.1.3.8 ČISTĚ OBYTNÉ PLOCHY VÍCEPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY 

Území obytné vícepodlažní zástavby s odpovídajícím podílem zeleně, tvořící 

převážně souvislé celky se základním občanským vybavením zejména pro 

potřeby obyvatel tohoto území. 

1. typ zástavby – stabilizovaná zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – je pro většinu této zástavby příznivý, okolo budov se 

často nachází vhodné travnaté plochy, na nichž je možné umístit objekty DSO. 

b. dostupnost potenciálu HDV – bude závislá na následujících okolnostech, které 

mohou přestavbě odvodnění budov na DSO zabránit: 

- absence motivace HDV aplikovat – majitelé odvodňovaných obytných 

budov nemají důvod investovat do nového zařízení, jelikož jim to nepřinese 

žádnou úsporu (neplatí za odvádění dešťové vody); 

- vlastnické vztahy – majitel budovy není majitel přilehlého pozemku, na 

němž je možné DSO zřídit; 

- přítomnost inženýrských sítí – poloha a význam stávajících inženýrských 

sítí může způsobit, že pro ně nebude možné najít jinou vhodnou polohu. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na tom, jak 

budou podmínky po vyhotovení a vyhodnocení podrobného hydrogeologického 

průzkumu (HGP) vč. průzkumu přítomnosti ekologických zátěží 

vyspecifikovány. S ohledem na již existující funkční zástavbu v území se 

nepředpokládá, že by hydrogeologické podmínky byly natolik nevhodné, že by 

zcela zabránili zavedení DSO. 
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1.1.3.9 ČISTĚ OBYTNÉ PLOCHY NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY 

Území kvalitní obytné nízkopodlažní zástavby s vysokým podílem zeleně, 

tvořící převážně souvislé obytné celky se základním občanským vybavením 

zejména pro potřeby obyvatel tohoto území. 

1. typ zástavby – stabilizovaná zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV; 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je příznivý, okolo budov, jež jsou 

většinou RD, se nachází vhodné travnaté plochy (zahrady a předzahrádky), 

které se k umístění objektů DSO často hodí. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je minimální zejména z důvodu absence motivace 

HDV aplikovat – majitelé RD nemají důvod investovat do nového zařízení, 

jelikož jim to nepřinese žádnou úsporu (neplatí za odvádění dešťové vody). 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby zatím nebude znamenat významné snížení zatížení 

stokové sítě nebo povrchových toků. I když je podíl těchto funkčních ploch v 

území poměrně značný, nelze předtím, než bude zavedeno stočné pro obytnou 

zástavbu, počítat s hromadnou aplikací DSO. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. 

1.1.3.10 SMÍŠENÉ PLOCHY MĚSTSKÉ VÍCEPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY 

Území městské vícepodlažní obytné zástavby s dalšími funkcemi (zejména 

občanským vybavením) na samostatných pozemcích, nebo zabudovanými 

převážně do parteru staveb pro bydlení, které spolu vytvářejí pestře smíšený 

charakter území. 

Viz funkční plocha 1 a 2. 

1.1.3.11 SMÍŠENÉ PLOCHY MĚSTSKÉ NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY 

Území městské nízkopodlažní obytné zástavby s dalšími funkcemi 

(především se živnostenskými provozy a občanským vybavením) v objektech 

na samostatných pozemcích nebo zabudovanými do staveb pro bydlení, které 

spolu vytvářejí smíšený charakter území. 

Viz funkční plocha 1 a 3. 

1.1.3.12 SMÍŠENÉ PLOCHY PŘÍMĚSTSKÉ NÍZKOPODLAŽNÍ ZÁSTAVBY 

Území příměstského nízkopodlažního bydlení spojeného s užitkovým 

využitím zahrad s možností omezeného chovu zvířectva, včetně doplňujícího 

občanského vybavení a výrobních služeb. Měřítko a struktura zástavby 

respektují charakter původní venkovské zástavby. 

Viz funkční plocha 3. 
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1.1.3.13 PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA OKOLÍ 

Území sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s 

materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a 

případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice 

areálů. 

1. typ zástavby – stabilizovaná průmyslová zástavba s často využitelným podílem 

zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný; okolo budov se 

mnohdy nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí, 

ale často se tu také nachází velké zpevněné plochy k parkování automobilů a 

techniky nebo pro příjezd zásobování. Tyto zpevněné plochy produkují značné 

množství dešťových vod proměnné kvality. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je proměnná: 

c. majitelé areálů mají zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty 

stavět nová zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady a úbytkem 

ploch ke komerčnímu využití. 

d. přítomnost inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

e. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. Podíl těchto funkčních ploch v území je poměrně 

značný. 

f. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. 

1.1.3.14 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÝCH AREÁLŮ S NEGATIVNÍM VLIVEM 
NA OKOLÍ 

Území sloužící pro umístění staveb průmyslové výroby, stavební výroby a 

skladových areálů, které mají značné nároky na přepravu zboží a surovin a 

rušivé účinky jejich činností zpravidla přesahují hranice příslušných areálů. 

1. typ zástavby – stabilizovaná průmyslová zástavba s často využitelným podílem 

zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný; okolo budov, se 

mnohdy nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí, 

ale často se tu také nachází velké zpevněné plochy k parkování automobilů a 

techniky nebo pro příjezd zásobování. Tyto zpevněné plochy produkují značné 

množství dešťových vod proměnné kvality. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je proměnná: 

c. majitelé areálů mají zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty 

stavět nová zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady a úbytkem 

ploch ke komerčnímu využití. 

d. přítomnost inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí může 

zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 
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e. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. Podíl těchto funkčních ploch v území je poměrně 

značný. 

f. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. Při 

realizaci DSO u této zástavby musí být zvýšená pozornost na kvalitu srážkové 

vody. 

1.1.3.15 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB 

Území sloužící pro umístění staveb pro zemědělskou výrobu a služby, chov 

hospodářských zvířat, skladování a manipulaci s krmivy, zemědělskými 

produkty a odpady z těchto provozů. 

Viz funkční plocha 8. 

1.1.3.16 PLOCHY REKREAČNÍCH CHAT A CHATOVÝCH OSAD 

Území sloužící k individuální rekreaci v rekreačních chatách samostatných 

nebo seskupených do chatových osad, mimo staveb chat umístěných na 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

1. typ zástavby – zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je příznivý, okolo těchto staveb se 

nachází vhodné travnaté plochy (zahrady), které se k umístění objektů DSO 

velice hodí. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je minimální zejména z důvodu absence motivace 

HDV aplikovat – majitelé nemají důvod investovat do nového zařízení, jelikož 

jim to nepřinese žádnou úsporu (neplatí za odvádění dešťové vody). Snaha 

srážkovou vodu využívat k závlaze a provozu nemovitostí je častá. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby nebude znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. Již nyní z těchto funkčních ploch odtéká vlivem nízkého 

podílu zpevněných ploch menší množství srážkové vody než z běžné obytné 

zástavby. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. 
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1.1.3.17 PLOCHY ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD 

Území sloužící pro individuální rekreaci osob, spojenou s pěstitelskou 

zahrádkářskou činností na pozemcích zpravidla se zahrádkářskými chatami a 

společným hygienickým sociálním a skladovým zařízením, seskupenými do 

zahrádkářských osad. 

Viz funkční plocha 10. 

1.1.3.18 SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ PLOCHY 

Území sloužící pro sportovní účely tj. pro výkonnostní, organizovaný i 

rekreační sport, pro hromadnou rekreaci a sezónní rekreační aktivity. 

Zástavba je tvořena solitérními objekty a plochami nebo soubory objektů a 

ploch, seskupenými do areálů. 

1. typ zástavby – zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný; okolo stadiónů se 

mnohdy nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí, 

ale často se tu také nachází velké zpevněné plochy k parkování osobních aut. 

Tyto zpevněné plochy produkují značné množství dešťových vod. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – majitelé těchto staveb mají 

zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty stavět nová 

zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady nebo skutečnost, že 

odvodňované stavby jsou nové. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné lokální snížení zatížení stokové 

sítě nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. 

1.1.3.19 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ MĚSTSKÉHO A RAGIONÁLNÍHO 
VÝZNAMU 

Území sloužící pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných 

staveb občanského vybavení pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, 

prodej, obchod a služby, veřejné stravování, přechodné ubytování, veřejnou 

správu, administrativu, vědu a výzkum, finančnictví, výstavnictví, církevní 

účely apod., které mohou tvořit i ucelené areály. 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 
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a. technický potenciál HDV – v této zástavbě je proměnný podle typu areálu. V 

areálech škol, univerzit, nemocnic, obchodních center a kulturních staveb se 

nachází vhodné travnaté plochy, které se k umístění objektů DSO hodí i pro 

přilehlé zpevněné plochy k parkování aut a zásobování. Jiné stavby, které se 

nachází v hustěji zastavěných územích, tyto přednosti nemají. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – majitelé těchto staveb mají 

zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty stavět nová 

zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady nebo skutečnost, že 

odvodňované stavby jsou nové. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

- na vlastnických vztazích – majitel budovy není majitel přilehlého pozemku, 

na němž je možné DSO zřídit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. 

1.1.3.20 PLOCHY PRO MOTOROVOU DOPRAVU 

Plochy komunikací s čistě dopravní funkcí převádějící zátěže automobilové 

dopravy tranzitní, cílové i vnitroměstské. 

Plochy pro stavby MHD, autobusové nádraží, kapacitní parkoviště, garáže 

(krytá odstavná stání), významná parkoviště (odstavná stání) nákladních 

vozidel a autobusů, stavby pro hromadnou dopravu (HD), čerpací stanice PH 

(PB), stanice technické kontroly a truck centra. 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – se liší podle typu staveb stejného funkčního 

zařazení. 

- liniové stavby – mají potenciál podle toho, jakou zástavbou procházejí. 

Jedná-li se o cílové a vnitroměstské vozovky a komunikace v soustředěné 

zástavbě, možnost zavedení HDV je téměř nulová. Podél tranzitních 

komunikací v území s rozptýlenou zástavbou jsou možnosti HDV značné. 

- u plošných staveb – se potenciál k HDV u konkrétních staveb liší podle 

místních podmínek. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na vlastnických vztazích – majitel stavby není majitel přilehlého pozemku, 

na němž je možné DSO zřídit. 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – i když majitelé těchto staveb 

většinou nemají zpoplatněno odvádění dešťových vod, mohou být 
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důvodem rozhodnutí stavět DSO záměry města řešit levnějším způsobem 

nekapacitní kanalizaci nebo koryto vodoteče. 

- na tom, v jakém technickém a stavebním stavu jsou odvodňované stavby. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

a. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 

b. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. Při 

realizaci DSO pro tyto funkční plochy musí být zvýšená pozornost na kvalitu 

srážkové vody. 

1.1.3.21 PLOCHY PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU 

Plochy pro železniční tratě a vlečky, železniční stanice, nádraží a ostatní 

provozy související s železniční dopravou. 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – se liší podle typu staveb stejného funkčního 

zařazení. 

- liniové stavby – mají potenciál podle toho, jak blízko zástavbou procházejí. 

Jedná-li se o bezprostřední polohu vůči okolní zástavbě, možnost zavedení 

HDV není téměř žádná. V území s rozptýlenou zástavbou jsou možnosti 

HDV výrazně vyšší. 

- u plošných staveb – se potenciál k HDV u konkrétních staveb liší podle 

místních podmínek. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na vlastnických vztazích – majitel stavby není majitel přilehlého pozemku, 

na němž je možné DSO zřídit. 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – i když majitelé těchto staveb 

většinou nemají zpoplatněno odvádění dešťových vod, mohou být 

důvodem rozhodnutí stavět DSO záměry vyvolané městem řešit levnějším 

způsobem nekapacitní kanalizaci nebo koryto vodoteče. 

- na tom, v jakém technickém a stavebním stavu jsou odvodňované stavby. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby nebude z hlediska snížení zatížení stokové sítě nebo 

povrchových toků významný. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. Při 
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realizaci DSO pro tyto funkční plochy musí být zvýšená pozornost na kvalitu 

srážkové vody. 

1.1.3.24 PLOCHY LETIŠTĚ 

Území určené pro vojenský, civilní a smíšený vojenský a civilní letecký provoz. 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – je značný. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – i když majitelé těchto staveb 

většinou nemají zpoplatněno odvádění dešťových vod, mohou být 

důvodem rozhodnutí stavět DSO záměry vyvolané městem řešit levnějším 

způsobem nekapacitní kanalizaci nebo koryto vodoteče. 

- na tom, v jakém technickém a stavebním stavu jsou odvodňované stavby. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. Při 

realizaci DSO pro tyto funkční plochy musí být velice zváženo technické řešení, 

protože kvalita srážkových vod z nich odtékající je značně problematická. 

1.1.3.25 PLOCHY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 

Území určené pro armádu a vězeňství. 

1. typ zástavby – zástavba s různým podílem zelených ploch využitelným k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – je proměnný.   

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – i když majitelé těchto staveb 

většinou nemají zpoplatněno odvádění dešťových vod, mohou být 

důvodem rozhodnutí stavět DSO záměry vyvolané městem řešit levnějším 

způsobem nekapacitní kanalizaci nebo koryto vodoteče.  

- na tom, v jakém technickém a stavebním stavu jsou odvodňované stavby. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby může znamenat významné snížení zatížení stokové sítě 

nebo povrchových toků. 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 29 z 109 
 

 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání pozemků a staveb. Podobu a provedení DSO ovlivní 

závěry podrobného hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu 

přítomnosti ekologických zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické 

podmínky byly natolik nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. Při 

realizaci DSO pro tyto funkční plochy musí být velice zváženo technické řešení, 

protože kvalita srážkových vod odtékajících z ploch využívaných armádou může 

být problematická. 

 

1.1.3.26 PLOCHY HŘBITOVŮ 

Území určené pro umístění hřbitovů se sadovnickými úpravami. 

1. typ zástavby – zástavba s využitelným podílem zelených ploch k HDV. 

2. předpoklady pro aplikaci HDV: 

a. technický potenciál HDV – závisí na podobě a rozsahu sadovnických úprav a 

na tom, jsou-li součástí těchto funkčních ploch velké zpevněné plochy k 

parkování osobních aut. 

b. dostupnost potenciálu HDV – je závislá: 

- na finanční výhodnosti zavedení DSO – majitelé těchto staveb mají 

zpoplatněno odvádění dešťových vod. Důvodem neochoty stavět nová 

zařízení DSO ale mohou být jejich finanční náklady nebo skutečnost, že 

odvodňované stavby jsou nové. 

- na přítomnosti inženýrských sítí – poloha stávajících inženýrských sítí 

může zavedení HDV nepřiměřeně prodražit nebo je není kam přeložit. 

c. předpokládaný dopad zavedení HDV na odvodnění města – zavedení HDV v 

tomto typu zástavby nebude z hlediska snížení zatížení stokové sítě nebo 

povrchových toků významný. 

d. předpokládané technické řešení – typy objektů DSO budou závislé na 

dispozičním uspořádání hrobů a zpevněných ploch vzhledem k plochám se 

sadovnickou úpravou. Podobu a provedení DSO ovlivní závěry podrobného 

hydrogeologického průzkumu (HGP) vč. průzkumu přítomnosti ekologických 

zátěží. Nepředpokládá se, že by hydrogeologické podmínky byly natolik 

nevhodné, že by zcela zabránili zavedení DSO. 
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1.2 Kategorizace území dle možností hospodaření s dešťovou vodou 

V rámci kategorizace bylo popsáno, jaké má typ zástavby (definovaný dle UP) obecné podmínky pro 

aplikaci HDV. Základním smyslem kategorizace území bylo definovat možnosti 

vsakování/zdržení/odvedení srážkových vod z jednotlivých oblastí a shromáždit veškeré informace, 

které jsou limitující pro aplikaci HDV, resp. zavedení objektů decentralizovaného systému odvodnění 

(DSO). 

V rámci prací na kategorizaci rozvojových a přestavbových ploch byly vytvořeny tzv. kategorizačního 

listy. Kategorizační listy rozvojových a transformačních ploch (viz Priloha_zastavitelne_plochy) slouží v 

návrhové fázi KOP k podrobnějšímu stanovení potenciálu HDV. 

 

Stručný popis celého postupu zavádění HDV do rozvojové a transformační zástavby představuje výčet 

důvodů, předpokladů a možností HDV do zástavby aplikovat a lze jej vyjádřit těmito body: 

1. Motivace pro zavedení HDV – omezená kapacita recipientů (stoky, vodního toku), 

ekonomické stimuly, environmentální aspekty; 

2. Splnění technických podmínek – přítomnost zelených ploch, vhodný sklon a 

členitost území; 

3. Vyhodnocení dostupnosti potenciálu – zejména majetkoprávní poměry; 

4. Zjištění detailních technických podmínek provedení – technický stav staveb, 

lokalizace inženýrských sítí, provedení hydrogeologického průzkumu atd.; 

5. Projektová příprava a realizace DSO. 

V rámci KOP se zpracovatelé věnovali prvním třem bodům, přičemž samotná kategorizace území řeší 

zejména to, zda jsou splněny technické podmínky, aby mohla být vyhodnocena dostupnost potenciálu 

HDV v rozvojové a transformační zástavbě. 

Zatímco u nové zástavby se dá předpokládat, že současná legislativa zavádění decentralizovaných 

systémů odvodnění urychlí, u stávající zástavby je dešťová voda odváděna konvenčním způsobem. 

Dokud nebudou zrušeny výjimky z placení za odvádění dešťové vody, nelze očekávat větší změny. 

Složitost aplikace HDV ve stávající zástavbě dokládají dosavadní zkušenosti ze zahraničí, které 

odkazují ve více směrech na to, že decentralizované HDV je relevantní spíše pro novou než stávající 

zástavbu. Z hlediska projektové činnosti a samotného postupu zavádění HDV se totiž jedná o dva 

naprosto rozdílné přístupy. 

Zatímco u nové zástavby se v počátečních fázích záměrů dá ovlivnit poměr a rozmístění zastavěných 

a nezastavěných ploch, ve stávající zástavbě tomu je jinak. Odtokové plochy včetně výškových poměrů 

a spádování jsou pevně dané, a často těžko ovlivnitelné. Navíc odvodnění budov prostřednictvím 

dešťových svodů a kanalizačních přípojek je již také zhotovené. Převést dešťovou vodu na povrch tak, 

aby ji bylo možné přivést např. do průlehů, které jsou nejčastějšími objekty DSO, je tím většinou ztíženo. 

Další rozdíl spočívá v tom, že pro rekonstrukci něčeho, co z hlediska místních obyvatel funguje, je nutné 

najít silnější argumentaci, než je tomu u stavby „na zelené louce“. 

Systematické rozdíly mezi novou a stávající zástavbou lze tedy zjednodušeně vyjádřit tím, že u nové 

zástavby je možné ovlivnit uspořádání ploch a jejich výškové poměry spolu se stavbami, které se 

odvodňují, což je pro aplikaci HDV nesrovnatelně jednodušší. Tyto možnosti se totiž zpravidla u projektů 

ve stávající zástavbě nevyskytují. Důležité však je, že v rámci vymezené oblasti stávající zástavby lze 
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odpojit od kanalizace určité části zpevněných ploch. Posuzování se zde tedy neodehrává na úrovni 

jednotlivých pozemků, ale na úrovni celých oblastí. 

Obecně platí, že pokud nejsou státem vytvořené ekonomické podmínky (zpoplatnění DV, dotační 

programy atd.) pro rozvoj HDV, měla by se ve stávající zástavbě nejprve věnovat pozornost stavbám v 

majetku města stojícím na městských pozemcích. Decentralizované odvodnění městských nemovitostí 

má pak pozitivní vliv díky přenosu získaných zkušeností a osvětě i na ostatní urbanizované plochy. 

1.2.1 Podrobnost a rozsah kategorizace 

Předmětem kategorizace bylo rozvojové a přestavbové území Statutárního města Plzně. Přesnost a 

podrobnost informací využitých při kategorizaci odpovídá úrovni studie, jejímž primárním účelem je 

stanovení využitelného potenciálu HDV. Celkový počet kategorizovaných zastavitelných ploch o výměře 

786,8 ha byl 111. Transformačních ploch o výměře 275,7 ha je 34. 

 

Obrázek 16: Rozsah a vymezení kategorizovaných ploch. 
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Kategorizovány byly všechny rozvojové a přestavbové plochy, které mají podstatný vliv na odtokové 

poměry v zájmovém území. Obecný vodohospodářský přístup k HDV na jednotlivých typech funkčních 

ploch vymezených v územním plánu města je podrobněji popsán v předchozí kapitole. 

1.2.2 Popis kategorizačního listu zástavby 

Jedním z hlavních výstupů kategorizace území z hlediska HDV jsou kategorizační listy zástavby. Každá 

lokalita má tak kromě grafického vymezení svých hranic i stručný popis vodohospodářských 

charakteristik vztahujících se k možnostem a omezením v rámci zavádění HDV do stávající zástavby. 

Každý kategorizační list zástavby se skládá z šesti hlavních částí: 

1.2.2.1 Základní informace kategorizačního listu 

lokalita – označení a název lokality 

výměra – územní rozsah v ha 

funkční využití dle ÚP – typ plochy dle územního plánu 

vlastník plochy – vlastníci parcel v rozvojové ploše. Vlastníci jsou seskupeni do tří kategorií dle 

potenciálu realizovatelnosti vypořádání se s majetky – město a Plzeňský kraj, ČR a spoluvlastnictví, 

fyzická a právnická osoba. Využití nemovitého majetku ve vlastnictví města je z pohledu výsledné 

aplikace HDV zcela zásadní. Podklady pochází z SHP z evidence majetkových poměrů města. 

povodí kmenové stoky – název kmenové stoky, v jejímž povodí se popisovaná rozvojová plocha 

nachází.  

č. hydrologického povodí (ČHP) – číslo hydrologického povodí vodních toků v povodí. Povodí jsou 

stažena z Dibavodu (A07_Povodi_IV.shp). 

PHO – pásmo hygienické ochrany, podklad pochází z SHP ochranná pásma vodních zdrojů. 

(OVZ_op_vod_zdr_P.shp) a ochranná pásma pozorovacích vrtů (ObjektyCHMU_UPPlzen_op.shp). 

1.2.2.2 Mapové vyjádření 

Kategorizovaná zástavba je schematicky vymezena červenou linií v případě rozvojové plochy. Modrý 

polygon značí přestavbové plochy a hnědou linií je značena navrhovaná svodnice v základní mapě 

ČÚZK – ZM10. Ostatní linie značí typ kanalizace – jednotná: oranžová linie, dešťová: tmavě modrá, 

splašková: světle zelená. Nádrž je značena modrým polygonem s červeným obrysem. Souhrnný 

přehled všech lokalit včetně jejich označení je znázorněn v přehledné situaci na mapě č.26. 

1.2.2.3 Potenciál povrchové a hlubinné vhodnosti zasakování srážkových vod 

povrchové zasakování srážkových vod [%] – procento výskytu jednotlivých typů vhodnosti 

povrchového (půdního) vsakování vytvořené firmou INSET (postup vzniku mapy povrchového 

vsakování je popsán v příloze „Vsakovací poměry“) 
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hlubinné zasakování srážkových vod [%] - procento výskytu jednotlivých typů vhodnosti hlubinného 

zasakování vytvořené firmou INSET (postup vzniku mapy hlubinného vsakování je popsán v příloze 

„Vsakovací poměry“ 

Ke stanovení způsobilosti stavět v rozvojových, transformačních plochách a k popisu toho, do jaké míry 

je pro odvodnění možné využít povrchové či hlubinné vsakování byl použit podklad od firmy Inset 

(příloha „Vsakovací poměry“).  

Povrchové (půdní) vsakovací poměry byly sestaveny na základě bonitačních půdně-ekologických 

jednotek BPEJ a jednotek půdních typů (Taxonomického klasifikačního systému půd ČR). Jednotky 

vymezené katalogem BPEJ byly doplněny o informace z půdní mapy v měřítku 1: 50 000. Na základě 

katalogové litologie půd (upravené dle metodického pokynu ČKAIT TP 1.20 „Hospodaření se srážkovou 

vodou v nemovitostech“) byly přiděleny koeficienty vsaku kv a bylo vyčleněno pět kategorií vsaku: 

velmi vhodná (kvmin =3,33-6, kvmax = 1,17-5) 

vhodná (kvmin =2,5-6, kvmax = 3,33-6) 

podmínečně vhodná (kvmin =1,67-6, kvmax = 2,5-6) 

nevhodná (kvmin =8,33-7, kvmax = 1,67-6) 

velmi nevhodná (kvmin =1,67-8, kvmax = 8,33-7) 

Mapa hlubšího vsaku vznikla ze záznamů inženýrskogeologických průzkumných vrtů a geologické mapy 

území v měřítku 1 : 50 000. Mapovaným geologickým jednotkám byl přiřazen dominantní geotyp = 

zemina (v souladu s normou ČSN 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum) a bylo vymezeno pět 

kategorií vsaku: 

vhodné 

vhodné s filtrem – předpokládá se vysoká míra propustnosti, vzhledem k vysokým 

rychlostem vsaku nelze zajistit přímé dočištění průchodem přirozeným zemním filtrem, 

proto je zde doporučeno zavádět před vsak filtrační zařízení 

podmínečně vhodné – nízké vsakovací schopnosti, geotyp hlín písčitých, hlín 

štěrkovitých, písků hlinitých a štěrků hlinitých a jílovitých, aplikovat je možné menší 

vsakovací objekty například pro rodinné domy, přesto s vyšší mírou hutnosti/ulehlosti 

je nutné brát v potaz, že i pro dané aplikace mohou mít zmíněné zeminy své limity; u 

jílu písčitého je vhodné v daných územích uskutečnit vyšší počet průzkumných 

vsakovacích zkoušek 

spíše nevhodné – zemina: jíly písčité, zbudovat vsakovací objekt je možné za vyšší 

vlhkosti či měkké konzistence, obecně se však zasakování spíše nedoporučuje 

nevhodné 

V této fázi plánování zástavby se jedná o hrubou indikaci vhodnosti prostředí k zasakování. V řadě 

případů bude totiž nutné koncepci odvodnění pro novou zástavbu stanovit dříve, než se začne 

zpracovávat dokumentace pro územní řízení, v rámci územní studie.  

Pro zasakování je limitní hodnota hydraulické vodivosti v saturované vrstvě 1 x 10-6 m/s. Nižší hodnota 

(≤ 1 x 10-6 m/s) prakticky zasakování vylučuje a podloží s vyšší hodnotou vsak umožňuje. Kromě toho 

hodnota v podkladu je koeficient filtrace nesaturované vrstvy prvního kolektoru, což informaci ještě 

podstatně zkresluje. 
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1.2.2.4 Přirozený potenciál HDV 

Hospodaření s dešťovou vodou je co do způsobu výsledného návrhu technického provedení velmi 

variabilní. V rámci KOP je technický potenciál pro HDV limitován zejména dostatečným množstvím 

vhodně situovaných, ke stávajícím stavbám přilehlých zelených ploch. Důvodem pro toto nastavení je 

důraz zpracovatelů na podporu obnovy přirozeného vodního režimu území (filtrace vody, dotace 

podzemních vod, zlepšení mikroklimatu a životního komfortu v lokalitě). 

 

Přírodě blízké HDV má pro území mnoho ekologických a ekonomických přínosů. Spojení 

vodohospodářského účelů s vegetací (modro-zelené infrastruktury) působí synergicky a nepřímo přináší 

řadu pozitiv i v sociální a zdravotní sféře a zvyšuje kvalitu vody ve městech. 

možnost využití přirozené svodnice/ drobného vodního toku – výskyt přirozené svodnice nebo 

vodního toku v rozvojové lokalitě a transformačních plochách 

území pro přirozenou akumulaci vod – plochy jsou rozděleny na prioritní a sekundární výstavbu 

nádrže dle časové prioritizace výstavby. Prioritní nádrže jsou nádrže, které jsou navržené v územním 

plánu města Plzně či které jsou v Generelu odvodnění města Plzně navržené na ochranu vodního toku 

či kanalizace. Sekundární nádrže jsou místa navržená jako územní rezerva vody v územním plánu nebo 

se jedná o místa vytipovaná k akumulaci vody. 

Z hlediska koncepce HDV by měly být tyto plochy dále prověřeny a případně vloženy do aktualizace 

Územního plánu jako veřejně prospěšné stavby.  

sklon území do 3° - převažující svažitost a členitost terénu, přílišná svažitost území má negativní vliv 

na zavádění objektů DSO do stávající zástavby. HDV je zde možné sice aplikovat, nicméně ekonomické 

náklady vynaložené na jeho zavedení nejsou většinou úměrné výslednému efektu těchto zařízení. Ve 

velmi sklonitém terénu (nad 5 %) jsou možnosti povrchového vsakování často nevhodné či nemožné. 

Pro účely KOP byl definován limit sklonitosti 3°. 

Kvalifikovaný odhad sklonitosti terénu byl u každé lokality stanoven vytvořením rastru sklonitosti z 

digitálního modelu reliéfu (DMR), který byl zpracován v rámci KOP. 

hladina podzemní vody [m] – výskyt hladiny podzemní vody pod povrchem. Rastr hladiny podzemní 

vody byl vytvořen z hydrogeologických a inženýrskogeologických vrtů firmy INSET. Tento rastr byl 

protnut s DMR a tím byla získána výšky hladiny podzemní vody klasifikovaná do tří kategorií: 

 a) < 2 - nutno prověřit hladinu podzemní vody 

 b) 2-5 

 c) > 5 

1.2.2.5 Koncepce odvodnění zastavitelných a transformačních ploch 

V kategorizačních listech je popsána koncepce a systémová opatření, kterými je vhodné se zabývat. 

Konkrétní řešení pro konkrétní lokality lze prověřovat podrobnějšími dokumentacemi, resp. bez nich 

nebude možné skutečné možnosti v odvodnění území se rozvojovou zástavbou odhalit. Na úrovni KOP 

nelze jít do větších podrobností, než je stanovení koncepce. 

Návrh odvodnění výhledové zástavby vychází z místních podmínek jednotlivých rozvojových ploch. 

Různá lokální omezení jsou limitní nejenom pro způsob odvodnění rozvojových ploch, ale mohou být 

limitní i pro samotnou výstavbu.  
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Pro odvodnění rozvojových a transformačních ploch byly vždy posuzovány tři recipienty – podzemí, 

povrchový tok a jednotná 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 spíše 

výsledkem dobře vyhodnoceného a aplikovaného hydrogeologického průzkumu a geodetického 

zaměření.  

Pro vhodnost podzemí k zasakování byla zvolena kritéria, která zásadně definují preferovanou nebo 

podmínečnou způsobilos či, nevhodnost zasakování. Posouzení je provedeno podle: 

a) úrovně hladiny podzemní vody (hloubky pod terénem): 

• < 2 m  

• 2 až 5 m 

• 5 m pod terénem, 

b) typu hlubinného vsakování (kapitola 6 Přílohy vsakovací poměry, str.12) a z nich vyplývající 

vsakovací schopnosti dle typu zeminy v hloubce 1-3,5 m   

• <1 x 10-6 m/s 

• ≥ 1 x 10-6 m/s, 

c) typu povrchového vsakování (kapitola 4 Přílohy vsakovací poměry, str.9) 

Výsledné hodnocení vhodnosti ploch k zasakování (v kategorizačních listech pole „do podzemí“) lze 

zjednodušeně popsat tak, že: 

Největší prioritu č. 1 má úroveň hladiny podzemní vody (HPV) (bodové hodnocení 1-3). Pokud se HPV 

nachází méně jak 2 m pod terénem, je nutno prověřit hladinu podzemní vody v území. Prioritu č.2 má 

vhodnost hlubinného vsakování (bodové hodnocení 1-5 dle % převládající plochy v rozvojové ploše). 

Povrchové vsakování (bodové hodnocení 1-5 dle % převládající plochy v rozvojové ploše) má minoritní 

vliv na výsledek, jelikož nevhodnost povrchového vsakování se dá eliminovat povrchovými terénními 

úpravami. 

Pokud je v rozvojových, transformačních plochách nebo jejich blízkosti evidována ekologická zátěž je 

nutno prověřit rozsahu ekologické zátěže a vlivu kontaminantů na podzemní vody. 

Evidované ekologické zátěže – přítomnost ekologických zátěží v lokalitě je z hlediska zavádění 

objektů DSO do stávající zástavby důležitým doplňkovým údajem, který nám společně s daty ohledně 

možností zasakování srážkových vod do podloží předurčuje výsledné technické řešení.  

Vliv ekologických zátěží nemá z pohledu případného zasakování srážkových vod pouze bodový 

charakter, jelikož vlivem proudění podzemních vod dochází k jejich postupnému transportu.  

Pro stanovení přítomnosti ekologických zátěží byla použita vrstva poskytnutá městem Plzeň 

(skladky_p.shp), ve kterém jsou bodově vyznačeny místa známých ekologických zátěží. Nicméně ne 

všechna data jsou aktualizována. Informace vycházející z této rajonizace jsou pouze orientačního 

charakteru a nemohou nahradit podrobný hydrogeologický průzkum, který je pro zavádění HDV nutný.  

Počítá-li návrh u rozvojových a transformačních ploch s možností odvedení extrémních srážkových 

událostí (přes bezpečnostní prvky objektů HDV) pomocí svodnice nebo dešťové kanalizace, je to v 

katalogovém listu uvedeno. Koncepce řeší pouze odvedení srážkových vod. 

Srážkové vody budou primárně svedeny do decentralizovaného systému odvodnění. Z retenčních 

objektů jednotlivých staveb (budov, komunikací atd.) bude srážková voda odtékat podle limitních 

ukazatelů a místních podmínek: 
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do podzemí – z kritérií popisujících vhodnost podzemí pod rozvojovými plochami k 

zasakování vyplývá konečné vyhodnocení, které charakterizuje způsobilost podzemí k 

zasakování v daném rajonu: 

zasakování preferováno,  

zasakování možné za určitých podmínek,  

zasakování pravděpodobně nevhodné 

do recipientu – zde jsou uvedeny vhodné vodoteče (název toku případně ID 

bezejmenných vodních toků) nebo dešťové kanalizace, které jsou do vodního toku 

zaústěny, pakliže není možné napojení do povrchového vodního toku či dešťové 

kanalizace je uvedeno uliční napojení do jednotné kanalizace 

do jednotné kanalizace – uveden jednotný maximální limit 4 l/s/ha či informace není 

možné napojení. 

1.2.2.6 Podmiňující investice 
Doplňkové informace důležité pro správné pochopení podmínek pro odvodnění rozvojových a 

transformačních ploch. 
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Obrázek 17 Ukázka kategorizačního listu zástavby. 
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1.3 Analýza potenciálu přínosu HDV v jednotlivých povodích 

Analýza potenciálu je v podstatě vyjádřením hodnoty „prospěchu“ jednotlivých malých povodí v rámci 

modelu povrchového odtoku v urbanizovaném povodí. Pro oblast KOP je tento model představován 

schematizovanými povodími příslušnými k jednotlivým částem stokové sítě. V rámci těchto podpovodí 

je následně analyzována souvislá zelená plocha, kterou je možné potencionálně pro objekty HDV 

vymezit, včetně podpovodí které jsou níže (kam může voda přirozeně, po povrchu, odtéct). Z této plochy 

je následně odebráno 25%, z důvodu blízkosti základů budov, kořenů vzrostlých stromů….). Následně 

je analyzováno, jakou část vody je možné z daného povodí na této zelené ploše zadržet. 

Výše popsanou analýzu je možné zpracovat v případě, že model stokové sítě je postaven s modelem 

povrchového odtoku typu B, tzv. Kinematic wave. Bohužel většina modelů (99%) stokové sítě 

zpracovaných v programech MOUSE, MIKE URBAN v České republice je postavena s modelem 

povrchového odtoku typu A, tzv. Time of concentration. Oba typy jsou postaveny na odlišných 

charakteristikách a neexistuje jednoduchý/jednoznačný způsob, jak jeden koncept převést do druhého 

tak, aby modely vykazovaly stejné výsledky a bylo je možné použít pro analýzu potenciálu přínosu. 

 

Po převedení modelu do konceptu povrchového odtoku typu B by bylo možné následně posoudit dva 

stavy:  

• návrh náhrady nekapacitních stok tradičním způsobem (rekonstrukcí nekapacitní 

kanalizace) 

• návrh řešení nevyhovujícího stavu vnosu znečištění z OK tradičním způsobem 

(výstavbou retenčních nádrží nebo stok) 

a 

• aplikace DSO ve stávající zástavbě s dostupným potenciálem HDV v rozsahu, kterým 

by se natolik snížilo zatížení stávajících stok určených k rekonstrukci, že by jejich 

zvětšení nebylo nutné 

• aplikace DSO ve stávající zástavbě s dostupným potenciálem HDV v rozsahu, kterým 

by se natolik snížilo zatížení vodních toků ze stávajících OK, že by nebylo nutné 

budovat retenční nádrže nebo stoky. 

Výsledkem je zmenšený počet potřebných rekonstrukcí stok v důsledku efektu zavedeného HDV v 

povodí. Posouzení stokové sítě dvěma systémy nápravy jeho nedostatečnosti přináší možnost vybrat 

způsob, kterým lze nekapacitní stoky řešit.  

Jeden systém odvodnění je tradiční a druhý počítá s decentralizovaným systémem tam, kde ho lze 

zavést, tzn. tam, kde jsou pro to vhodné technické podmínky a majetkoprávní vztahy, které umožňují 

přístup k vybraným nemovitostem. Jedná se převážně o obytné domy vícepodlažní zástavby s 

dostatečnými plochami zeleně, kde je možné objekty lokální retence zřídit a tím je odpojit od stokové 

sítě.  

O tom, kolik bude z těchto území opravdu do kanalizace přivedeno, se rozhoduje v rámci projektové 

přípravy těchto staveb, nebo speciálních studií, jejichž součástí jsou podrobné hydrogeologické 

průzkumy, informace o přítomnosti stávajících inženýrských sítí, či jiná omezení.  

V budoucnu pak je na městském managementu, jak se rozhone po uvážení finančních, časových, 

dopravních, společenských či jiných hledisek mezi variantami o způsobu řešení.  
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V další etapě KOP je doporučen převod modelu povrchového odtoku z konceptu A na koncept B ve 

kterém jsou podporovány též jednotlivé prvky HDV (v modelu označeno jako LID – Low Impact 

Development) tak aby odpovídal výsledkům kalibrovaného modelu povrchového odtoku a byl využitelný 

pro analýzu potenciálu přínosu HDV v jednotlivých podpovodích. 

1.3.1 Vyhodnocení výstupů z matematického modelu stokové sítě 

Při porovnání přetížených úseků jednotného stokového systému pro současný a výhledový stav 

odvodnění zájmového území není patrná výraznější změna v rozsahu zatížení kanalizační sítě. To je 

dáno zejména tím, že z posuzovaných rozvojových ploch je odtok srážkových vod značně omezen 

(resp. zpožděn) zavedením principů hospodaření s dešťovou vodou. V matematickém modelu stokové 

sítě je zaveden předpoklad, že decentrální řešení HDV je možné zajistit pouze regulací odtoku z 

jednotlivých prvků HDV na limitní hodnotě 4 l/s/ha. Tato varianta je obecně na straně bezpečnosti, neboť 

předpokládáme, že cca 10% všech rozvojových ploch bude možné řešit alespoň omezeně pomocí 

zasakování nebo odvodem srážkové vody do vodních toků/svodnic. 

Lze tedy předpokládat, že přetížení jednotné stokové sítě se nebude v budoucnu výrazně měnit, což 

bude platit jen za předpokladu důsledného dodržování pravidel a limitů stanovených v KOP. Nedůsledné 

dodržování parametrů odvodnění rozvojových ploch by proto mohlo mít za následek nárůst rozsahu 

přetížení stávající jednotné stokové sítě. 

1.4 Návrh umístění ploch pro retenci případně rozliv srážkové vody 

v povodí Hrádeckého potoka 

1.4.1 Retence srážkové vody v povodí Hrádeckého potoka 

Povodí Hrádeckého potoka je vzhledem k reliéfu vhodné pro stavbu suché nádrže pouze v horních 

partiích povodí, jelikož zde je potok zaříznutý do terénu. Avšak navrhování suchých nádrží v pramenné 

oblasti povodí znamená, že průtok a celkový objem odtoku je malý a efekt suché nádrže bude minimální 

vzhledem k celkovému objemu odtoku vody z povodí. Ve spodní části, kde začíná zástavba je reliéf 

plochý a pro výstavbu suché nádrže nebo přehrážky, která by dočasně zadržela vodu je nevhodný, 

případná výstavba by znamenala velký zásah do charakteru okolního prostředí.  

V rámci KOP by bylo vhodné v dolní části Hrádeckého potoka a jeho levostranného přítoku revitalizovat 

napřímený tok v meandrující. Revitalizace přinese obnovení morfologicky a přírodně autentického stavu 

vodního toku. Obnoví se tak přirozený průtokový, rozlivový a splaveninový režim a umožní se přirozený 

vývoj koryta vodního toku. Revitalizovaný tok bude mít protipovodňový efekt a zároveň zvýší možnost 

zasakování vody do podloží. Revitalizaci toku doporučujeme především v centru Červeného Hrádku, 

kde je tok zatrubněný. Dalším velmi efektivním prvkem v případě revitalizace toku jsou tůně, které by 

podpořily retenční a vsakovací efekt revitalizace. Tůně jsou primárně určeny k podpoře ochrany přírody, 

především zvyšováním biodiverzity a lokální retence vody v krajině. Jedná se o prohlubně v terénu 

trvale nebo periodicky zaplavené vodou s velmi malou hloubkou (1–2 m). Tůně mohou být napájeny 

povrchovým přítokem (průtočné tůně) a část z nich může být zatápěna periodicky, což podporuje 

vsakování a výpar v území.  

Vodu, resp. srážky, které spadnou na zem, je nejefektivnější zadržet, resp. vsáknout v místě dopadu. 

Na polích a loukách nad Červeným Hrádkem navrhujeme vytvořit soubor opatření, mezi které můžeme 

zařadit zasakovací průlehy (ZP). ZP slouží k přerušení délky svahu a zachycení povrchové vody. 
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Zachycená voda se při vhodných podmínkách buď vsakuje, nebo je nutné je bezpečně odvést. Průlehy 

jsou vedeny po vrstevnici s minimálním podélným sklonem.  

Dalším opatřením jsou protierozní meze, které mají, mino retenčního efektu i krajinotvorný efekt, jelikož 

jsou doplňované výsadbou podél mezí. Přímo na polích a loukách lze stabilizovat soustředěné dráhy 

odtoku, což jsou místa, kde dochází ke koncentraci povrchového odtoku a mohou zde vznikat erozní 

rýhy. Jedná se o zatravnění těchto ploch, případně lze provést opevnění nejvíce namáhaných míst 

kamenným pohozem, záhozem nebo příčnými prahy.  

Srážky, které se nevsáknou z polí a luk stékají do příkopů podlé komunikací. Příkopy přivádí vodu do 

horských vpustí kanalizace. Navrhujeme vytvořit soubor přehrážek v příkopech podél komunikací. 

Přehrážka zpomalí postup vody a částečně i vodu zadrží a voda má šanci se vsáknout do podloží. 

Jedná se technické opatření, které může být realizováno z různých materiálů, především pak ze zdiva 

nebo dřeva. Parametry přehrážek budou malé vzhledem k velikosti příkopů podél komunikací, avšak 

tím pádem je třeba většího počtu přehrážek, které mohou být v příkopech po 20–50 m.  
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1.4.2 Transformační plochy 

Transformační plocha č. 1 je nevhodná pro zadržení vody v krajině, jelikož se nachází na hranici dvou 

povodí. Pro tuto plochu je nutné posílení využívání srážkové vody v území případně odvedení 

extrémních srážek pomocí příkopu silničního příkopu – detail řešení viz kategorizační list. 

Na části plochy č. 2 navrhujeme vytvořit park s tůněmi a zasakovacími pásy. Do těchto tůní lze převádět 

zvýšené průtoky z levostranného přítoku Hrádeckého potoka a současně dešťovou vodu ze střech 

přilehlého průmyslového areálu a sídliště. 

 

Obrázek 18 Transformační plochy v povodí Hrádeckého potoka. 
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1.4.3 Problematická místa nátoku dešťové vody do kanalizace a jejich opatření 

Hospodaření se srážkovou vodou spočívá v zadržení srážkové vody přímo v místě dopadu srážky a až 

následně se zabývá, jak snížit objem vody natékající do kanalizace.  

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 od provozovatele sepsána místa, kde dochází k nežádoucímu 

nátoku do kanalizační sítě. V této kapitole jsou stručně popsány problémy nátoku vody do kanalizace z 

extravilánu a možnosti opatření proti nátoku těchto vod. Voda bude většinou převedena do jiných částí 

povodí nebo přímo do toku Hrádeckého potoka. Bohužel pro vsakování není povodí Hrádeckého potoka 

příliš vhodné.  

Na Obr. 19 je mapa se zakreslenými návrhy opatření proti přetížení kanalizačního systému v povodí 

Hrádeckého potoka.  

 

Obrázek 19 Návrhy opatření proti přetížení kanalizačního systému v povodí Hrádeckého potoka. 
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povodí 100 n 20 n 

hlubinné 

vsakování 

povrchové 

vsakování 

navržená 

opatření  
  

rozloha průtok  
objem 

odtoku 
průtok  

objem 

odtoku 

km2 m3/s 
1000 

m3/s 
m3/s 

1000 

m3/s 

subpovodí 3 0,346 1,6 11,4 1,1 7,3 nevhodný nevhodné 

převod 

vody 

subpovodí 4 0,036 0,2 1,2 0,1 0,8 nevhodný 

podmínečně 

vhodné 

převod 

vody 

subpovodí 5 0,139 0,5 3,3 0,3 2 nevhodný 

podmínečně 

vhodné 

převod 

vody 

subpovodí 8 0,216 0,5 3,6 0,3 1,9 nevhodný 

podmínečně 

vhodné 

převod 

vody 

subpovodí 9 0,356 0,2 1,6 0,1 0,5 nevhodný nevhodné 

převod 

vody 

subpovodí 12 0,066 0,3 2,1 0,2 1,4 

spíše 

nevhodný 

podmínečně 

vhodné 

vsakování 

průlehem 

subpovodí 18 0,061 0,2 1,8 0,1 1,2 nevhodný 

podmínečně 

vhodné 

převod 

vody 

 
Tabulka 2 Hydrologie subpovodí vtékajících do kanalizace. 

Nátokové místo č. 1 – subpovodí 3 

Srážky, které spadnou na pole v severovýchodní části povodí Hrádeckého potoka v místní části 

Homolka, dále tečou po spádnici k silnici vedoucí z Kyšic do Červeného Hrádku (Obr. 21). Podél silnice 

je veden příkop, který vodu odvádí do horské vpusti před obcí Červený Hrádek (Obr. 20). Srážky, které 

se vsáknou, jsou odváděny meliorační soustavu do stejné horské vpusti. Přítok vody horskou vpustí na 

pravé straně Vesnické ulice před vjezdem do obce Červený Hrádek kanalizace zatěžuje kanalizační 

soustavu.  

 

Obrázek 20 Nátok do kanalizace. 

 

Obrázek 21 Odvodňovaná pole. 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 45 z 109 
 

 

 

Realizováním navržených opatření lze snížit množství vody natékající do kanalizačního sytému horskou 

vpustí. Nevsáknuté a nezadržené srážky lze převést z horské vpusti propustkem pod silnicí vedoucí z 

Kyšic do Červeného Hrádku. Na druhé straně komunikace je navržen příkop podél úpatí svahu 

komunikace v ulici K Doubí. Příkop je navržen v délce 40 m, hloubce 1 m a se sklonem svahů 1:2. 

Příkop na konci ústí do Hrádeckého potoka. Příkopem musí být veden v minimálním sklonu 0,05 %, aby 

se zaručil plynulý odtok vody. 

Nátokové místo č. 2 – subpovodí 4 

Dalším problematickým místem, kde dochází k zatěžování kanalizačního systému nátokem dešťové 

vody (resp. splachu z polí) jsou dvě horském vpusti na okraji obce Červený Hrádek při příjezdu od obce 

Dýšina. Srážky z pole, v místní části Homolka, povrchovým odtokem stékají do příkopů podél silnice z 

Dýšiny do Červeného Hrádku, až k horské vpusti viz (Obr. 22 a Obr. 23). 

 

Obrázek 22 Nátok do kanalizace. 

 

Obrázek 23 Nátok do kanalizace. 

Realizováním navržených opatření lze snížit množství vody natékající od kanalizačního sytému horskou 

vpustí. Zde navrhujeme vytvořit propustek pod silnicí vedoucí z Dyšiny do Červeného Hrádku, který 

bude převádět vodu z pravého příkopu (při pohledu do obce Červený Hrádek) podél silnice. Voda bude 

převedena do levého příkopu a zde nebude natékat horskou vpustí do kanalizačního systému, ale bude 

převedena do Hrádeckého potoka. Převedení je navrženou zasakovacím průlehem. Zasakovací průleh 

je zde je v tomto případě nejlepší řešením, jelikož během převodu vody do Hrádeckého potoka bude 

docházet k vsakování vody. Průleh je projektován podél plotu u pozemku 539/2 a dále povede napříč 

polem k pozemku 544/2, kde bude veden podél Suché ulice do šachty vybudované pro převod vody ze 

subpovodí 3. Dále bude voda svedena do Hrádeckého potoka stejně jako převod vody za subpovodí 3. 

Délka zasakovacího průlehu je 280 m, hloubka je navržena na 0,3 m, sklon svahů 1:5 a 1:8 a šířka 

průlehu 6–8 m. Příkopem musí být veden v minimálním sklonu 0,05 %, aby se zaručil plynulý odtok 

vody.  
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Nátokové místo č. 3 – subpovodí 5 

Srážky v severní časti povodí pod kopcem v místní části U Kříže a pod zemědělským areálem stékají 

po povrchu do příkopů, které jsou vedené podél silnice v ulici K Bukovci. Zde voda z příkopů natéká 

horskými vpustěmi do kanalizačního systému (Obr. 24 a Obr. 25).  

 

Obrázek 24 Nátok do kanalizace. 

 

Obrázek 25 Nátok do kanalizace. 

V subpovodí 5 je navrženo převedení vody pod propustkem pod komunikací z příkopu na levé straně 

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. 7 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 

Srážky, které spadnou v jižní části povodí Hrádeckého potoka na severním úbočí Holého vrchu, odtékají 

povrchovým odtokem podél lesních cest. Jedna z cest vede do obce Červený hrádek, kde se napojuje 

na Formanskou ulici (Obr. 26 a Obr. 27). Formanskou ulicí voda teče až ke křižovatce s ulicí K Fořtovně, 

kde voda horskou vpustí natéká do kanalizačního systému.   

 

Obrázek 26 Nátok do kanalizace. 

 

Obrázek 27 Nátok do kanalizace.
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Pro zabránění nátoku vody do kanalizačního systému je navrženo svedení vody podél pole do 

levostranného přítoku Hrádeckého potoka. Je navržen žlab a napříč lesní cestou na okraji obce, tak aby 

voda přitékající po lesní cestě se žlabem převedla na pravou stranu cesty při pohledu do obce. Od 

ukončení žlabu na pravé straně cesty je navržen příkop s přehrážkami ve spodní části. Příkop vede od 

cesty podél plotů zahrad severozápadní směrem k levostrannému přítoku Hrádeckého potoka. Délka 

příkopu je 150 m, hloubka 0,3 m a šířka příkopu 1 m. Příkopem musí být veden v minimálním sklonu 

0,05 %, aby se zaručil plynulý odtok vody.  

Nátokové místo č. 5 – subpovodí 9 

Srážky, které spadnou v jižní části povodí Hrádeckého potoka na západním úbočí Holého vrchu, 

odtékají povrchovým odtokem podél lesních cest. Voda odtéká k příkopu podél silnice spojující obec 

Červený Hrádek se silnicí I/26. Příkopem podél této silnice voda doteče až k horské vpusti na kraji obce 

Červený Hrádek v ulici K Fořtovně (Obr. 28 a Obr. 29). 

 

Obrázek 28 Přítok podél pravé strany 

komunikace. 

 

Obrázek 29 Přítok podél levé strany komunikace. 

Natékání vody horskou vpustí, zatěžuje kanalizační systém a městskou čistírnu odpadních vod, proto 

je navržen převod vod, který zabrání natékání dešťové vody z lesa do kanalizace. Je navržen propustek 

pod silnicí I/26, 5 m horské vpusti, který převede vodu z příkopu na pravé straně silnice I/26 na levou z 

pohledu do obce. Za propustkem je navržen příkop západní, později jihozápadní směrem. Příkop odvádí 

vodu do levostranného přítoku Hrádeckého potoka. Délka příkopu je 70 m, hloubka je navržena na 0,5 

m a šířka 0,2 m. Příkopem musí být veden v minimálním sklonu 0,05 %, aby se zaručil plynulý odtok 

vody. 
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Nátokové místo č. 6 – subpovodí 12 

V Zábělské ulici na kraji obce Újezd dochází k nátoku dešťové vody do kanalizačního systému. Dešťová 

voda se do obce dostává příkopem podél silnice ze Zábělé. Splachy z polí sebou nesou velké množství 

ornice, která se usazuje v příkopech a propustkách pod silnicí (Obr. 30). Voda dále teče příkopem podél 

komunikace v Zábělské ulici a u křižovatky s Hlavní ulicí natéká horskou vpustí do kanalizačního 

systému (Obr. 31).  

 

Obrázek 30 Převod vody pod komunikací. 

 

Obrázek 31 Svedení do kanalizace. 

U subpovodí 12 je navržen zasakovací průleh podél kraje pole od Zábělské ulice směrem na jih. 

Zasakovací průleh je navržen v délce 220 m, šířce dna 6 m a hloubce 0,6 m. Sklon svahu průlehu je 

navržen 1:4. V zasakovacím průlehu je navržena výsadba rostlin, které snášejí dočasné zatopení a 

přispějí k retenci vody. Průleh musí být veden v minimálním sklonu 0,05 %, aby se zaručil plynulý odtok 

vody do dalších částí průlehu. 
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Nátokové místo č. 7 – subpovodí 18 

Dalším problematickým místem je nátokové místo č. 7, kde dochází k nátoku do kanalizačního systému 

horskou vpustí na okraji obce Újezd při vjezdu z Červeného Hrádku Hrádeckou ulicí. Srážky, které 

spadnou na severu místní části Na Hrubé, povrchovým odtokem tečou do příkopu podél silnice z 

Červeného Hrádku do Újezdu. Příkopem voda teče do horské vpusti v Hrádecké ulici (Obr. 32).  

 

Obrázek 32 Svedení do kanalizace. 

 

Obrázek 33 Svedení do kanalizace. 

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 (Obr. 33). Délka příkopu je 250 m, hloubka 0,3 m a šířka příkopu 1 m. Příkopem 

musí být veden v minimálním sklonu 0,05 %, aby se zaručil plynulý odtok vody. 

1.5 Posouzení splnění cílových hodnot klíčových ukazatelů  

Mapy vyhodnocení výhledového stavu z hlediska hydraulické kapacity stokové sítě“ a hodnot úrovně 

hladiny vody v jednotlivých šachtách pro N2 a N10 jsou uvedeny v grafické příloze (výkres 27, 28). 

Pro vyhodnocení přetížení kanalizace byla použita, stejně jako u výhledového stavu následující kritéria: 

Jako přetíženy jsou hodnoceny kanalizační úseky, které se během návrhové srážky (N2 pro uliční 

sběrače, N10 pro páteřní systém) dostaly do tlakového režimu (tj. hladina během simulace dosáhla 

výšky 0.1 m nad záklenek potrubí po dobu min. 10 minut). Do této kategorie mohou být zahrnuty i úseky, 

které se sice dostanou do většího tlakového režimu, ale nátok do těchto úseku lze regulovat nebo se 

jedná o hluboko založené úseky, kde tlakové proudění nezpůsobuje zatápění přípojek.  
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1.6 Návrh umístění ploch pro retenci případně rozliv srážkové vody 

1.6.1 Retence srážkové vody v katastrálních územích města Plzně 

V zájmovém území města Plzně byly stanoveny plochy dle katastrálních území, ve kterých dochází k 

přirozené retenci během srážkoodtokových událostí. Tyto akumulační plochy mají potenciál pro 

zasakování, zadržení dešťové vody, případně k jejímu následnému využití. Princip hospodaření se 

srážkovými vodami je řešit vodu přímo v místě dopadu srážek, primárně zasakovat, pokud je to možné, 

sekundárně retenovat, případně vodu svést a nechat ji vsakovat do propustných ploch. Využití jednotné 

kanalizace jako recipientu by mělo být až na posledním místě. 

Zároveň se v zájmovém území nachází významnější svodnice, které odvádí vodu z okolního území a 

svádí do daného recipientu. Významné svodnice by bylo vhodné zakomponovat do územního plánu, 

stejně tak významnější retenční plochy. S ohledem na vlastnictví pozemků, přes které přirozené 

svodnice procházejí, to však není vždy úplně reálné. 

Umístění ploch pro retenci a záplavová oblast je zobrazena na mapě č. 24. 

Abychom zmírnili prohlubující se nedostatek vody v krajině, musíme s vodou hospodařit na místě jejího 

dopadu. Z čistých zpevněných ploch (malá parkoviště, ulice s malým provozem, chodníky, střechy 

budov apod.) lze vodu přímo zasakovat do podloží, pokud to hydrogeologické poměry umožňují, či vodu 

svést do recipientu a použít ji pro účely závlah či průmyslu. V nezpevněných plochách je možné vodu 

zadržet na povrchu nebo zasakovat do podloží. Pokud se v okolí těchto ploch nachází potencionálně 

kontaminovaná/znečištěná voda lze použít určité způsoby předčištění v závislosti na daném typu 

znečištění. Šedou vodu je možné využít na závlahu městské zeleně, například v zelených tramvajových 

pásech, nebo pro potřeby průmyslu, zemědělství apod. Pokud se jedná o plochu v husté zástavbě, je 

možné svádět vody do nádrže, jezírka nebo případně i do podzemní nádrže a následně využívat. 

Drobné vodní toky jsou ohroženy intenzivními srážkami: krátce trvající s rychlou odezvu (povodí je malé, 

rychle dojde ke koncentraci odtoku). Na vodních tocích je možné využít akumulačních prostor pro 

zdržení kulminace průtoku, pro vytvoření příhodných podmínek vodních ekosystémů a využití pro jiné 

účely. Zadržení vody umožňuje zasakování do hlubších půdních horizontů a přispívá ke zvýšení hladiny 

podzemní vody, zlepšují klimatické podmínky okolí a půdní vláhové poměry.  
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2 Příklady investičních a neinvestičních opatření 

Investiční opatření pro realizaci HDV v rámci rozvojových a transformačních ploch jsou popsány 

v kategorizačních listech jednotlivých lokalit. Patří mezi ně investice do retenčních objemů (preferovány 

objekty přírodního charakteru), které již byly stanoveny v generelu kanalizace a jeho aktualizacích. 

Jedná se zejména o ty, které byly stanoveny z důvodu ochrany vodního toku (který je málo kapacitní) 

nebo z důvodu ochrany vodního zdroje (Úhlava). Je však otázkou, zda by nebylo možné (i s ohledem 

na změnu technologie úpravny vody Homolka v roce 2018/19) dešťové vody z čistých ploch nebo 

z ploch mírně znečištěných do řeky Úhlavy řízeně vypouštět. 

Neinvestiční opatření jsou popsány v následujících podkapitolách. 

2.1 Environmentální osvěta a podpora opatření, využívání dešťové vody 

na soukromých pozemcích  

2.1.1 Osvěta 

Jednoznačným příkladem neinvestičních opatření je osvěta. Jedná se především o osvětu ohledně 

zadržování vody v krajině a na poli. Z hlediska principů HDV v urbanizovaném území se jedná o 

hospodaření na pozemku, který patří k dané budově nebo je k těmto účelům určen. 

Jako příklady osvěty lze uvést: 

• nesekání trávníků na minimální výšku – vyšší stébla trávy váží kapičky rosy: zvlhčení, 

zastínění půdy, nedochází k tak velkému odpařování vody,  

• zadržování dešťové vody ze střechy apod – využívání srážkové vody v období sucha, 

možnost srážkovou vodu dále využívat (např na splachování toalety, případně v 

průmyslových provozech po předčištění i k jiným účelům),  

• využívání srážkové vody na veřejných prostranstvích – zlepšování mikroklimatu 

jednotlivých ulic, 

Možné je pořádat osvětové přednášky pro: 

• mateřské a základní školy – „přednášky“ ve formě her zaměřené na základy 

environmentální osvěty. Pořádat události typu: „Den Země, Festival vědy“ apod. 

Podpořit vznik kreativních spolků a akcí zaměřených na soulad dětí s přírodou, učit je 

vztahu k přírodě prostřednictvím her např. „vysaď si svůj strom“ atd. Možné je i 

pořádat tematické divadelní hry 

• střední odborné školy a gymnázia – odbornější ekologické přednášky, zapojení škol 

do projektů a vyhlášení soutěží: „Jak chránit přírodu, využití vody ve městě apod“, 

• vysoké školy – neřešit problematiku vody odděleně podle oborových témat, ale 

průřezově. Potřeba multioborové komplexnosti – například provázání pohledu 

architekta, ekologa, dopravního inženýra, vodohospodáře. Možností je také podpora 

zavádění multioborových projektů, propojení výuky a praxe – vypisovat bakalářské a 

magisterské práce ve spolupráci s firmami, účastnit se stáží, 

• občany – jaké jsou možnosti každého občana, zadržování vody na pozemcích, její 

využívání 

 

Seznámit občany s: 
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Využitím Evropských dotací prostřednictvím veřejné besedy, vylepením plakátů na 

nástěnky či tisk do Plzeňského deníku, radničních listů: 

o „Velká dešťovka“ výzva č. 144 operační program ŽP, 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50 

• V současné době probíhá tzv. “Dešťovka II” informace jsou k nalezení zde: 

o https://www.sfzp.cz/dotace-destovka-vite-kolik-dostanete 

o https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy-2/destovka-2-jak-pozadat-o-

dotaci-krok-za-krokem 

• Letáky k vyvěšení: 

o https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2019/07/09/1562

674854_Destovka_letak_ DL%2007-2019_web.pdf 

o https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2019/07/09/1562

681463_Destovka_plakat%20A4_obce-mesta_07-

2019_prijem_tisk%20kancl.pdf 

 

 

Portálem Počítáme s dešťovou vodou, Modrozelená infrastruktura“,  

Pořádat čtvrtletní besedy s odborníky 

 

• zemědělce – zadržování vody v krajině 

• odborné vzdělávání veřejné správy: účel, funkce a typy opatření podporující 

přirozený vodní režim, možné využití dešťové vody, přínosy a rizika vsakování 

srážkových vod.  
 

Podporovat environmentální projekty – vyhlášení soutěží města, jako například „komunitní zahrádky“ 

nebo „tvoření květinových záhonů“. Podporovat projekty, jako „nejhezčí, funkční zelené zdi, fasády, 

střechy“. Na okraji města nebo v rámci Zoologické zahrady a škol – soutěže organizací/ dobrovolnických 

organizací/ škol o nejhezčí mokřad, biotop. 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta již dlouhodobě v rámci programů Plzeňského kraje 

úspěšně fungují a bylo by tedy vhodné na její navázání také s otázkou hospodaření s dešťovou vodou. 

Příkladem státem podporovaného programu je: „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025“, více viz: 

https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025.  

Na stránkách MŽP je řada dalších informací a možností v oblasti environmentálního vzdělávání a 

poradenství: https://www.mzp.cz/cz/evvo. 

V současné době běží na MŽP e-learningový program (tzv. ekologické minimum) určený pro státní 

správu. Část kurzu je věnována právě tématu vody, sucha a povodní 

http://www.suchovkrajine.cz/vystup/osveta-popis-ukolu. 

 

  

https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2019/07/09/1562681463_Destovka_plakat%20A4_obce-mesta_07-2019_prijem_tisk%20kancl.pdf
https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2019/07/09/1562681463_Destovka_plakat%20A4_obce-mesta_07-2019_prijem_tisk%20kancl.pdf
https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2019/07/09/1562681463_Destovka_plakat%20A4_obce-mesta_07-2019_prijem_tisk%20kancl.pdf
https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025
https://www.mzp.cz/cz/evvo
http://www.suchovkrajine.cz/vystup/osveta-popis-ukolu
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2.1.2 Základy environmentální osvěty 

Dešťová voda je měkká a bez chloru – využít ji lze na zahradě, na praní, splachování WC, případně 

mytí. Za srážkovou vodu se neplatí vodné (výhoda a motivace pro lidi) při použití na zahradě nekončí 

většinou v kanalizaci (pouze v případě výskytu extrémní srážky, na kterou není prvek HDV konstruován). 

Zásady využití dešťové vody na pozemcích jsou celkem snadné, nádrže a systémy jsou na trhu 

zastoupeny v hojné míře a většinou mají k dispozici také praktický postup pro jejich aplikaci. Je to však 

voda užitková a její zachycení vyžaduje určitou investici. 

Za stávajícího stavu jsou nejčastějšími způsoby likvidace dešťové vody odvedení dešťovou/jednotnou 

kanalizací, dále se využívá akumulace a regulovaný odtok. Při přímém odvádění do kanalizace 

nedochází ke zpomalení ani odparu či zasakování – doposud běžný způsob „zbavování“ se vody. 

Lepším řešením je akumulace a regulovaný odtok, nicméně akumulační nádrž zpomaluje odtok a 

dochází k delšímu menšímu odtoku. To sice pomůže přetěžované kanalizační síti, na druhou stranu 

dochází k delšímu hydraulickému zatížení ČOV. Nicméně hlavní problém, narušení malého vodního 

cyklu, akumulace a regulovaný odtok neřeší. 

Lepším řešením je akumulace vody a její další využití, čímž se voda zadržuje na pozemku a je možné 

její navrácení do malého vodního cyklu. Voda se efektivně využije, není zbytečně plýtváno pitnou vodou. 

Zásady využijí dešťové vody, na pozemcích jsou celkem snadné, nádrže a systémy jsou na trhu 

zastoupeny v hojné míře a většinou mají k dispozici také praktický postup. Dešťová vody je měkká a 

bez chloru – využít ji lze na zahradě, na praní, splachování WC, případně mytí. Je možné nahradit touto 

užitkovou vodou přibližně 50 % spotřeby vody, na kterou je běžně využívána voda pitná. K tomuto stačí 

nádrž na vodu, která se většinou dimenzuje na potřebu vody a podle srážkových podmínek. Je bez 

vodného a stočného (výhoda a motivace pro lidi) – nebere se z vodovodu a při použití na zahradě ani 

nekončí v kanalizaci. Je to však voda užitková a její zachycení vyžaduje určitou investici. 

Množství dešťové vody se odvíjí od výše srážek v dané lokalitě – průměrem pro ČR (ročně) je 500-700 

mm srážek na metr čtvereční. (tj 500-700 litrů na metr čtvereční vodorovné střechy). Ze středně velké 

chalupy tedy můžeme zachytit až 60 m3/vody ročně (tedy cenově vyjádřeno cca 5000 Kč/rok). Kvalita 

se odvíjí od prostředí – horší kvalita je v místech s těžkým průmyslem a uhelnou energetikou, intenzivní 

autodopravou. Jsou-li deště kyselé, vyplavují se důležité prvky z půdy a narušují kořenový systém rostlin 

– vápněním lze kyselost potlačit. 

Nádrže mohou být nadzemní a podzemní. U nadzemních je výhodou využití samospádu k rozvodu 

vody, podzemní zas nezabírají prostor na povrchu a jsou-li umístěny v nezámrzné hloubce, není s nimi 

problém během zimního období. 

Z hlediska ekologického/ekonomického by optimální přístup zahrnoval: 

• využívání maximální plochy střech k získání vody 

• realizace dostatečné velkého retenčního objemu (dimenzované na následný účel 

využití dešťové vody) 

• využívání samospád pro závlahy (je-li to možné) – podstavce pod sudy 

• zabezpečení provozu i v zimním období – umístění v nezámrzné hloubce (cca 1 m, u 

jílů a slínů 1.5 m) nebo na zimu povrchovou retenci vypouštět, případně ji umístit do 

izolovaných prostor domu 

• zajištění předčištění přítoku – předejití zahnívání vody 

• využívání neprůsvitných uzavíratelných nádrží - zabránění výparu a průsvitu 

Dešťovou vodu lze na pozemku zasakovat (povrchové, podzemní), což může způsobovat problémy ve 

studních nebo způsobovat potíže v základech domu – je tedy nutné individuální posouzení. Povrchové 
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vsakování je poměrně bezproblémovou likvidací dešťové vody a je málo náročné na technologie – je 

nutné navrhnout zasakovací objekt (rýhu, průleh) a vytvoření potřebného akumulačního objemu 

(důležitá je propustnost zeminy). 

Na zahradách je také možné vytvoření vodního biotopu, který nejen pomáhá zadržovat vodu na 

pozemku, ale také slouží k vytvoření bohatého živočišného i rostlinného společenstva. Vytvoření 

takového prvku má nejen klady, ale i zápory. Vodní biotopy jsou různé velikosti, a to: 

• 1 až 2 m2 – tůňka dostatečně velká pro pobřežní rostliny a hmyz, napajedlo pro zvěř, 

ale nevhodné pro ryby, žáby, pěstování leknínů 

• 2-25 m2 – dostatečné pro vytvoření bohatého biotopu se všemi vodními patry a s 

velkým množstvím vodních živočichů a ryb 

• 25 a více m2 – možnost koupání, chovu ryb – se zvětšující plochou rostou pořizovací 

náklady, zejména u nádrží s izolovaných fólií 

Voda je doplňována přirozeně – svod dešťové vody ze střech, okapů, zpevněných cest, hřišť 

vyspádováním terénu směrem k jezírku. Nutné je zabezpečení bezpečnostním přepadem s odtokem do 

vodního toku, případně kanalizace. 

Odpařování z volní hladiny, jako způsob likvidace dešťové vody u zdroje, je vhodný tam, kde je k 

dispozici dostatečně velká plocha k vytvoření zdrže vody. Pokud by se voda z nádrže dostávala pouze 

odparem, vycházely by nádrže příliš rozlehlé. Proto je vhodné u malých vodních prvků navrhovat přepad 

do vsaku případně dalších vodních prvků a vytvářet tak kaskády. U větších nádrží je možné uvažovat o 

čerpání vody z nádrže například na zalévání. Během roku dochází však k velkému kolísání hlad iny, a 

pokud má mít okrasnou funkci, je nutné sledovat kvalitu vody. Kladem je kladný vliv na mikroklima 

území. 

Další, stále více se prosazující se variantou je využití střešní zeleně. Voda je zde zadržována a 

odpařována. Konstrukce střechy musí být dostatečně únosná. 

Vzhledem k typu zástavby lze navrhnout následující hospodaření s dešťovou vodou: 

• centra měst – vsakování je s ohledem na hustotu zástavby téměř vyloučeno, možné 

je ozelenění střech – extenzivní střešní zahrady, případně retence vody ve 

vnitroblocích (zahrady) 

• městské, obytné, smíšené oblasti – stále velké procento zpevnění (cca 60-80 %), 

vsakování omezené, ale je možné budování zásobníků a vsakovacích zařízení – 

řešení však často naráží na problematické majetkové vztahy, 

• samostatně stojící rodinné domy – procento zpevnění klesá (cca 20 %), velký 

potenciál pro opatření popsaná výše (vsakování, zadržování na pozemku), 

• obchodní oblasti – procento zpevněných ploch je vysoké (80-95 %), často málo 

zeleně, voda z těchto ploch může být silně znečištěná, vhodná retence a znovuvyužití 

vody v samotných areálech 

Výše uvedená řešení jsou doporučená, neznamená to však, že není možné v daných lokalitách 

postupovat odlišně. V současné době je patrný velký důraz na další využití srážkových vod (zalévání, 

splachování…) Každá lokalita je specifická a je potřeba ji řešit, z hlediska aplikace HDV, v širším 

kontextu. 

Bližší možnosti jsou popsány v textu níže – pro běžné občany zejména hospodaření s vodou v 

intravilánu, pro zemědělce pak otázka zadržení vody v krajině. 
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2.1.3 Podpora využívání srážkové vody ve veřejném prostoru 

Nejlepší osvětou je ukázka názorného příkladu, který je v dané obci/komunitě/městě realizován a 

funguje. Není lepší osvěty než spokojený občan, který na základě svých zkušeností může porovnat, jak 

z jeho pohledu daná lokalita fungovala před a po zavedení prvků HDV. 

Největším přínosem pro komunitní život jsou spokojené děti. Pokud budou vznikat veřejná dětská hřiště 

s aplikací vodních prvků (dotovaných předčištěnou dešťovou vodou z okolních střech nebo zpevněných 

ploch), dojde i k posílení sociálního aspektu. 

Město by mělo podporovat environmentální projekty, jako například komunitní zahrádky nebo jen tvoření 

květinových záhonů. Výši podpory těchto projektů je možné odstupňovat podle toho, jakým způsobem 

jsou do projektu začleněny prvky HDV. 

Další možnou podporou města může být spoluúčast na dotacích v projektech, ve kterých soukromí 

investoři budou realizovat prvky HDV, které budou zároveň přispívat ke zlepšení mikroklimatu dané 

oblasti – tj. podpora projektů zelených zdí, fasád, střech a udržení srážkové vody co nejdéle na povrchu. 

2.2 Hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu 

Prakticky kolem jakékoliv budovy, kolem které je kus zeleně, lze alespoň trochu napomoci s 

hospodařením s dešťovou vodou. Sice se bude jednat o drobná opatření, ale zvyšující se množství 

takovýchto drobnějších opatření přispěje k lepšímu mikroklimatu ve městě a bude se postupně 

zlepšovat celkové hospodaření s dešťovou vodou a bude se méně zatěžovat kanalizační síť či vodní 

toky.  

• Ve vrstvě „budovy_zasak.shp“ jsou budovy, kolem kterých je větší či menší přírodní 

plochy (parky, zahrady, trvalý travní porost), na které by bylo možné realizovat 

zasakování vody, její retenci nebo jiná opatření pro využití vody svedené ze střech 

budov. 

 

Obrázek 34 příklad využití zelených ploch v husté 

zástavbě (kolem Klatovské třídy), 

červeně budovy, zeleně zelené 

plochy. 

 

Obrázek 35 ortofoto dané oblasti. (Zdroj street 

ortofoto: mapy.cz). 
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Zejména je vhodné se zaměřit na hospodaření s vodou kolem budov, ze kterých dotékají čisté vody 

(parky, vilové oblasti) – vrstva „budovy_zasak_cista.shp“. Většinou se tedy jedná o zástavbu mimo 

centrum. Některé z budov jsou v oblastech transformačních nebo v blízkosti zastavitelných ploch a na 

těchto místech by bylo vhodné s opatřeními již počítat. 

Plochy „zaplavovane_obl_na_VT.shp“ jsou plochy na vodních tocích, které mohou být využity buď pro 

rozlivy, močály, biotopy, rozšíření toku, průtočné rybníčky rozvolnění, zvětšení nádrže, jezírka různé 

velikosti. Místa, kde se koncentruje voda, skutečná aplikace může být problematická (podmáčení, 

majetkové otázky), místa pouze s potenciálem, v případě aplikace nutné posoudit individuálně 

Plochy „zaplavovane_obl_vetsi_1ha.shp“ jsou plochy větší než 1 ha, kde se bude v případě srážko-

odtokových událostí kumulovat voda – tyto plochy lze buď využít k trvalé, nebo dočasné akumulaci vody. 

Nebo by voda měla být odváděna, zasakována do okolní zeleně apod. 

2.2.1 Zvýšení množství zeleně v intravilánu 

Vegetační pásy pomáhají zadržovat vodu a zpomalovat odtok a zlepšují mikroklimatické podmínky 

města. Toto opatření je investičního charakteru, nicméně spadá i do skupiny environmentální osvěty 

(neinvestiční), kdy občané mohou například ozeleňovat fasády, vytvářet květinové záhony, vytvářet 

komunitní zahrady a další možná opatření.  

Jedná se sice o drobnější opatření a neposlouží k zadržení velkých objemů vody, nicméně i řada malých 

opatření má vliv na zlepšení mikroklima v zástavbě, na lepší využívání dešťové vody i zvýšení estetické 

hodnoty města. 

V rámci této kategorie opatření lze zmínit a v prostředí zástavby města Plzně aplikovat: 

• maloplošná zeleň: využití okolí domů a vnitrobloků – stromy, keře 

• travnaté, květinové záhony: alespoň 2 m široké – vsakování, vypařování, případně 

vytvoření infiltračních pásů (vsak, zadržení a opětovné využití vody, např. pro závlahu. 

Nevýhodou je náročnější údržba v podobě kosení, pletí, závlahy v období sucha či 

znečištění odpadky a psími exkrementy) 

• tramvajová kolejiště (odpařování vody v létě) 

• spontánní zeleň (nechat volně růst, kde je to možné) – přirozený proces (lze urychlit 

semínky do půdy) – výhodou je, že spontánní zeleň se v létě nezalévá, což šetří 

náklady 

• zelené zdi a fasády: porostlé zdi (např. protihlukové zdi, hrazení, ploty), ozeleněné 

fasády domů (ochlazování, snižování hluku), popínavé rostliny u sloupů veřejného 

osvětlení nebo na zastřešení pro popelnice. 

• zelené střechy – vhodné řešení pro střechy s menšími sklony, zvláště pro 

administrativní, sportovní, obchodní, školní budovy, vhodné také pro městská centra 

a další lokality s omezeným prostorem, umísťovat by se měli spíše suchomilné 

rostliny, pokud se použijí jiné, je potřebná údržba a zavlažování. Hydraulicky jsou 

zelené střech obvykle navrhovány na kapacitu dvouletého deště. 

• městské zahradničení (tzv. urban gardening) - komunitního městského zahradničení, 

(zvyšování odolnosti města vůči klimatickým extrémům, uspokojují zvyšující se 

poptávku po lokálních potravinách z blízkého a známého zdroje) 

• mobilní zeleň v přenosných květináčích – zastínění, chlazení výparem – závisí na 

velikosti rostlin 

• dešťové zahrady: voda je zasakována v malých terénních prohlubních, které se 

snadno zakomponují do stávající zeleně v zahrádce, veřejné zeleni. Jedná se o různě 

velké okrasné záhony v parcích nebo zahradách, které svým umístěním pod úrovní 
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okolního terénu (jsou osázeny odolnými trvalkami) vytvoří rezervu pro zpomalení 

průtoku vody pozemkem při přívalových deštích. Nejedná se o jezírko – voda by měla 

být svedena (střechy, dlažba, cesty, parkoviště), ale zdržet by se měla maximálně 72 

hodin, než se vsákne nebo odpaří. 

• zelené střechy: zejména v hustější, centrální zástavbě, kde je žádoucí zvýšení 

množství zelených ploch. Vegetační souvrství zelených střech dokáže dle mocnosti 

vrstvy zadržet 60-70 % srážek a potom vodu odparem vracet do ovzduší. Možné 

použití je na velkých administrativních budovách, obchodních centrech, hotelích, ale 

také na menších objektech (rodinné domy, garáže atp.). U nově vznikajících objektů 

je potřeba zahrnout takové střechy do projektové dokumentace – je potřebný určitý 

spád střechy, odtok vody, hydroizolace, zvážit únosnost střechy. Ale také řadu 

stávajících objektů lze po úpravách úspěšně ozelenit. 

Možnosti umístění: 

• Prakticky kdekoliv, kde je to jen trochu možné 

• Podmínky různé, například:  

- travnaté, květinové záhony: alespoň 2 m široké – dochází k vsakování, 

vypařování, případně vytvoření infiltračních pásů (vsak, zadržení a opětovné 

využití vody, např. pro závlahu 

- zelené zdi a fasády: návrh jako porostlé zdi (např. protihlukové zdi, hrazení, 

ploty), ozeleněné fasády domů (ochlazování, snižování hluku), popínavé rostliny 

u sloupů veřejného osvětlení nebo na zastřešení pro popelnice. 

- Dešťové zahrady: Velikost závisí na objemu srážkové vody (ze střech, 

zpevněných ploch, půdním druhu). Podmínkou je propustná půda, dostatečná 

plocha a nízká hladina spodní vody. U dobře propustné půdy – poměr sběrné 

plochy k ploše dešťové zahrady 5:1 – pro rodinný domek je dostačující plocha 

10-30 m2 

Příklady umístění: 

• Tato opatření lze aplikovat prakticky kdekoliv v zástavbě (prvky jsou různé velikosti a 

náročnosti na údržbu) 

• Tramvajová kolejiště – příkladem může být poměrně nové ozelenění tramvajových 

pásů v Praze – Podbabě ale i připravované v Plzni. Použití je na uvážení 

architektonickém (zda se to do kontextu zástavby hodí) a na provozovateli (nutná 

závlaha, údržba, ale s novými materiály výrazně menší). Například v centrální části by 

použití zelených pásů nemuselo zapadnout do kontextu zástavby (náměstí 

Republiky), ale dále od historického centra, by mohlo být umístění vhodné. Možné 

umístění ozelenění tramvajových kolejišť je ve vrstvě „tramvaj_trava.shp“, nicméně je 

vzít v potaz všechny aspekty jejich umístění konkrétně pro každou lokalitu. 
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Obrázek 36 zelené tramvajové kolejiště Praha – Podbaba (zdroj: vlevo 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_tra%C5%A5_V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9_n

%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%E2%80%93_N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Podbaba, 

vpravo: mapy.cz. 

• Zelené střechy, fasády a zdi – je nutné vždy konkrétní posouzení dané budovy – 

zejména v případě aplikace zelené střechy je potřeba konkrétní posouzení únosnosti, 

příkladem může být ZŠ a MŠ v zájmovém území Hrádeckého potoka – ulice ke Sv. 

Jiří. Budovy mají plochou střechu a bylo by možné posouzení možnosti použití zelené 

střechy, případně i fasády. Nicméně takováto opatření lze realizovat. Optimální je toto 

řešení spojit i s osvětou, jednotlivé prvky HDV doplnit čidly (úroveň hladiny, úhrn 

srážek, kolik vody bylo použito…) a tyto hodnoty veřejně prezentovat. 

 

 

Obrázek 37 příklad umístění zelené střechy/fasády. (Zdroj street view: mapy.cz). 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_tra%C5%A5_V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%E2%80%93_N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Podbaba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_tra%C5%A5_V%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%E2%80%93_N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Podbaba
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2.2.2 Revitalizace, toky v zastavěném území, ochrana okolí toku 

Na tocích v zastavěném území je využití přírodě blízkých opatření omezené a spíše se přistupuje k 

techničtějším opatřením. V minulosti nevhodně upravené toky je žádoucí upravit do přírodnějšího 

režimu, jak jen je to ve stísněných podmínkách zástavby možné. Takováto popatření většinou přispívají 

ke zpomalení odtoku ve vodním toku (řece, potoku) a někdy mohou přispět i ke snížení kulminace. 

Důležité je konkrétní posouzení a návrh na konkrétní lokalitu. 

Obecně revitalizace sledují několik dílčích cílů: 

• zvětšení prostorového rozsahu vodního toku (rozvlnění, vytvoření meandrového pásu, 

podpoření co nejpřirozenějšího průtokového režimu) 

• zajištění členitosti vodního toku – členitost trasy, podélného profilu, povrchů dna a 

břehů, doprovodných porostů, členitost hloubek vody, rychlosti proudění 

• zvětšení množství vody běžně přítomného v korytě – širší kynety, její rozčlenění 

prohlubněmi 

• zpomalení odtoku, omezení drenážního účinku koryta 

• posílení přirozené stability koryta – mělká kyneta, menší rychlosti 

• zajištění různorodosti vegetace – ta je útočištěm, potravou pro živočichy a také 

důležitým biokoridorem, stromy navíc stíní vodu a zabraňují prohřívání vody v létě a 

zároveň zvyšují stabilitu břehů. 

V případě intravilánových revitalizací jsou možnosti omezenější. Během návrhu revitalizace se sleduje 

zájem vytvoření přírodě co nejbližšího stavu, jak jen to podmínky v zástavbě dovolují. V případě, že 

není možné výrazně měnit stávající vedení toku, je žádoucí se zaměřit na vlastní koryto toku po břehové 

čáry – je možné realizovat změny sklonu svahů, posunem kynety vyvolat dojem přirozenějšího vedení 

koryta, také je možné členění koryta ostrůvky, balvany, skupinami vegetace. 

Pokud není k revitalizaci jiná možnost, než úprava příčného profilu pak je žádoucí zajistit přirozený a 

vhodný tvar koryta, je vhodné využít předloh přirozených koryt, samovolného dotváření a následných 

korekčních zásahů. Upřednostnit by se mělo pokrytí dna přírodním kamenivem, čímž se zvětší omočený 

povrch dna. Takováto úprava má velký význam z hlediska samočištění vody, neboť poskytuje příhodný 

prostor pro bentické organismy, které jsou jejím hlavním činitelem. 

Přestože jsou možnosti v urbánních oblastech omezenější, mělo by se hledět na několik základních 

aspektů. Prvním je vytvoření co největší prostupnosti pro vodní organismy. Je žádoucí vytvořit dostatek 

potenciálních úkrytů nebo útvarů rozbíjející proud, vytvářející tišiny. Břehy by měly být co nejčlenitější, 

je-li to možné, Nežádoucí je uniformnost toku v jakémkoliv směru, neboť takové podmínky se v přírodě 

nevyskytují a nebudou proto podporovat oživení toku. Příčné stavby (stupně ve dně) by se měly 

eliminovat Optimální je stabilizované dno s maximální členitostí, rychlost proudění by neměla být moc 

velká, měla by být zajištěna minimální hloubka, střídání hlubších a mělčích míst. Migrace by měla být 

zajištěna v obou směrech. Kyneta by měla být i za běžných průtoků zaplněna vodou, hloubky a rychlosti 

dostatečně různé. V ploché kynetě se mohou následně rozvíjet ekologicky žádoucí členité struktury, 

rychlosti však nesmí být příliš vysoké a za nízkých průtoků nesmí hladina příliš zaklesnout.  

Když prostorové podmínky neumožňují řešit členitěji hlavní koryto, měla by být členitá alespoň kyneta 

(inspirovat se přirozenými meandrujícími koryty se sledy nesouvislých tůní a stabilizovanými brodovými 

úseky kamenitými pásy) a volit proměnlivé sklony břehů.  

Zavzdutí může být dosaženo, místo stupňů, sledem nižších a prostupných kamenitých pásů, ramp, 

skluzů; také konstrukcemi z mrtvé dřevní hmoty; skupinami menších kamenů roztroušených v kynetě.  
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Úpravy dna souvisí s charakterem revitalizovaného úseku. V případě samostatné nestability břehů se 

přikročí k přestavbě s novými samonosnými stěnami, dno pak lze upravovat. Pokud je nutné tuhé dno 

zachovat, lze zvolit techničtější přístup zvýšení členitosti povrchu společně s migračním zpřístupněním. 

Lze použít kamenitou strukturu, přírodně působící (kameny zapuštěné do betonového lože, dlažba s 

velmi hrubým povrchem), nebo je variantou použít konstrukci, která přírodní vzhled jen napodobuje. 

Takovým příkladem je použití soustavy betonových přepážek, které budou tvořit sestavu pravoúhlých 

bazénků, což je z hlediska migračního také vhodný přístup. 

Druhým aspektem by měla být více funkčnost území – spojení co nejvíce přírodě blízkého vzezření s 

využitím prostoru pro lidi. Návrh by měl sledovat, do té míry, co to jde, zásady návrhu přirozeného toku 

(prodloužení trasy, zvětšení členitosti povrchu omočeného koryta, zadržení vody, zvětšení členitosti 

podélného profilu, heterogenita hloubek a rychlostí, nemělo by docházet k většímu zahlubování), ale 

zároveň být v souladu s užíváním prostoru lidmi.  

Prostor pro lidi musí splňovat estetické i praktické požadavky – měl by být přístupný a prostupný, měl 

by nabízet přístup k vodní hladině, příležitosti k posezení s vyhlídkou na vodu. Měl by být klidný, 

bezpečný a udržovaný. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní prostředí, i když v městské zástavbě, 

mělo by být území rozčleněno na místa pro (alespoň částečný) rozvoj přírody a místa pro lidi, stejně tak 

jako shlukovat místa rušnější (např. hřiště) a klidnější plochy. K tomu je vhodné uzpůsobit i cesty a 

přístupy k hladině, případně také zvýšit prostupnost linie toku (může se jednat např. o stupákové 

přechody přes vodní hladinu). 

Důležitou součástí celého návrhu je také otázka následné údržby vodního toku i jeho okolí, neboť je 

zásadní pro kvalitu prostředí i pro estetické vnímání. 

Pro správnou funkci každého vodního toku jsou vhodně a kapacitně řešené příčné objekty – zejména 

mosty, mostky, lávky, propustky. Tyto objekty mohou hrát důležitou roli v případě zvýšených průtoků, 

neboť jsou-li nekapacitní, dochází ke vzdouvání hladiny před objekty a toto vzdutí může někdy 

propagovat poměrně daleko před ně.  

Důležitá je otázka zeleně a péče o ni – břehový porost je nutné upravovat, zvýšit jeho druhovou i 

věkovou diverzitu, případně vysadit keřové patro.  

Významnou složkou je kontinuální úklid v korytě toku i kolem něj a údržba zeleně. Obecně by se měl 

klást důraz na zvyšování množství zelených ploch a péči o ně. 

V rámci projektu Voda v krajině (http://www.vodavkrajine.cz) byly vytvořeny analýzy, které popisují 

návrhy opatření na zemědělské půdě. Odkaz na tuto mapovou kompozici je: 

https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=583cef98258f45099d503b0ff8590c8f 

Lze připojit jako mapovou službu WMS: 

https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/navrhy_opatreni_toky_nivy/MapServer/WmsServer 

V této mapové kompozici jsou zobrazeny návrhy nových významnějších nádrží a základní typy opatření 

v území – na vodních tocích podle Metodiky přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP na 

páteřních tocích povodí IV. řádu. 

V místech, kde je to možné, je podporována retence v nivách, případně její ochrana (tam kde funguje) 

– modrá a zelená čára. Ochranu fungující retence záplavových území by bylo vhodné zakomponovat 

https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=583cef98258f45099d503b0ff8590c8f
https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/navrhy_opatreni_toky_nivy/MapServer/WmsServer
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do ÚP, jako místo, kde by nemělo docházet k zastavování a vytváření bariér, tedy zhoršování 

odtokových poměrů.  

V zástavbě není příliš prostoru pro ponechání rozlivu, proto jsou použitelné spíše protipovodňová 

opatření techničtějšího typu (PPO hráze, rozšíření příčného profilu koryta, prohrábka dna atp. - žlutá 

čára). Místy, tam kde není příliš hustá zástavba, je možné použít přírodě blízká protipovodňová opatření 

(rozvlnění koryta, ponechání přirozenějšímu rozlivu atp.), ochránit stávající fungující retenci a případně 

kombinovat s technickými protipovodňovými opatřeními. 
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Obrázek 38 navrhovaná opatření na významnějších vodních tocích na území Plzně. 
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(zdroj: 

https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=583cef98258f45099d503b0ff8590c8f) 

2.3 Definice základních pravidel kladených na systém odvodnění, a to 

včetně ekonomických dopadů 

Obecně, pokud bude tvořeno nějaké opatření, která nejsou na území města, budou náklady na odkup, 

případně na výměnu pozemku. Další nákladové položky budou přeložky inženýrských sítí, projektovou 

dokumentaci a průzkumné práce na konkrétní lokalitě (geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum 

atp.).  

Další skupinou nákladů jsou náklady na následnou údržbu a kontrolu – sekání trávy, kontrola objektů, 

čištění, výměna zanesených částí systému HDV. 

Údržba může být různá pro různé zvolené systémy, například v případě podzemního infiltračního 

zařízení, je doporučená 2 x ročně kontrola a odstranění sedimentu, 1 x ročně kontrola zanášení, 

podobné doporučení je také u retence s řízeným odtokem (často podzemní objekty umožňující retenci 

povrchového odtoku a jeho zpožděné vypouštění) - 2 x ročně kontrola a odstranění sedimentu dle 

potřeby. 

Informace ohledně finanční náročnosti opatření byly čerpány z několika zdrojů, nicméně jsou to pouze 

orientační hodnoty. Stejně tak různé systémy mohou mít různou předepsanou potřebu na údržbu a 

pravidelnou údržbu. Každý realizovaný prvek HDV má mít svého správce (soukromá osoba nebo město) 

a měl by být veden v centrální evidenci (stejně jako je veden GIS vodohospodářské infrastruktury). 

Součástí evidence by měl být i průvodní list, ve kterém budou nároky a termíny údržby definovány a 

zaznamenáván jejich výsledek. 

2.3.1 Zadržení vody v intravilánu/stávající zástavbě 

2.3.1.1 Zvýšení množství zeleně v intravilánu 

Analýza nákladů stavebních prací: 

• Náklady jsou velmi různé – některé mohou být prakticky zadarmo (ponechání 

spontánní zeleně), náklady jsou nižší 

• Například dešťové zahrady: záleží na velikosti, ale při svépomocném budování se 

náklady pohybují kolem 100-150 Kč/m2, specializovanou firmou – o řád výš 

Nároky na následnou údržbu: 

• Různé s ohledem na druh opatření – některé jsou bezúdržbové 

• Pravidelná kontrola, pravidelné kosení travního porostu, včetně 

- odstranění pokosené trávy 

- další péče o travní porost (hnojení, závlaha) 

• Odstraňování spadaného listí, naplavených sedimentů a dalších nečistot 

• Například:  

https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=583cef98258f45099d503b0ff8590c8f
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- Mobilní zeleň v přenosných květináčích – chybí kontakt se zemí, vyžadují 

intenzivní péči a závlahu 

- Zelené střechy – první dva roky nutné pravidelné zavlažování, aby se nová 

vegetace uchytila, 2x ročně kontrola a dosetí holých míst a odstranění odpadků 

a listí 

2.3.1.2 Zpevněné plochy propustné pro vodu 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Náklady jsou různé, dle zvoleného povrchu, například 

- Štěrkový trávník – stavební náklady včetně pokládky cca 110-150 Kč za m2 

- Dřevěná dlažba – stavební náklady včetně pokládky cca 400-1500 Kč za m2 dle 

druhu dřeva 

- Porézní dlažba – stavební náklady včetně pokládky cca 500-1600 Kč za m2 

Nároky na následnou údržbu: 

• Záleží na zvoleném typu povrchu, například: 

- Štěrkový trávník – občasný pokos (při nízké frekvenci užívání – jinak případné 

opravy) 

- Dřevěná dlažba – údržba není nutná 

- Porézní dlažba – občasné zametení nečistot, aby se zachovala prostupnost 

• Údržba – 1 x měsíčně inspekce ucpání, 2 x ročně čištění 

2.3.1.3 Plošné vsakování přes půdní profil 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 25–40 Kč/m2 při vhodném podloží (podloží se ponechá bez úprav a 

provede se pouze urovnání a zatravnění povrchu) až 350 Kč/m2 při nevhodném 

podloží, které se odstraní a nahradí „polštářem“ z vhodného materiálu (cena je závislá 

na tloušťce nahrazované vrstvy a může být vyšší než udávané rozmezí). 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná péče o travní porost: 

- kosení travního porostu (při dosažení výšky 100-150 mm), 

- odstranění pokosené trávy,  

- hnojení, závlahy, provzdušnění vertikutátorem, odstraňování odumřelé trávy, 

odstraňování plevelů. 

• odstraňování spadaného listí, naplavených sedimentů a dalších nečistot z plochy 

zasakování. 
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2.3.1.4 Plošné vsakování přes technické prvky  

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 800 – 1 500 Kč/m2 (pro opevnění tvárnicemi podle hodnoty 

návrhového zatížení povrchu – plochy pro pěší/pro vozidla, dle typu a nosnosti 

tvárnic). 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná kontrola technického stavu prvků, včetně nezbytného: 

- odstranění plevelů (např. postřikem),  

- posekání travního porostu,  

- doplnění prosedlých míst u sypkých materiálů,  

- výměna jednotlivých prefabrikovaných prvků v případě jejich porušení. 

• Odstraňování spadaného listí, naplavených sedimentů a dalších nečistot z plochy 

zasakování. 

2.3.1.5 Vsakovací průleh, nádrž  

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 1 100 - 1850 Kč/m3 retenčního prostoru.  

• Jednotková cena 340–550 Kč/m2 plošného rozsahu opatření. 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná kontrola nátoku a případně i výtoku (bezpečnostního přelivu),  

• kontrola dalších objektů pro přívod a odvádění vody 

• Pravidelné kosení travního porostu (při dosažení výšky 100-150 mm), včetně 

• odstranění pokosené trávy 

• další péče o travní porost (hnojení, závlaha). ·  

• Odstraňování spadaného listí, naplavených sedimentů a dalších nečistot 

• Bioretence (mělké prolákliny s drenáží s vyšší vegetací) – 1x měsíčně inspekce, 1x 

ročně odstranění odpadků, listí, odstranění plevele, výměna horní mulčovací vrstvy, 

výměna poškozené vegetace, 1 x za 2 roky prořezání vegetace, 1 x za 3 roky 

provzdušnění/kypření půdy 

• Zasakovací průlehy, zdrže – 1 x měsíčně kontrola, odstranění odpadků a listí, sekání 

trávy, dle potřeby provzdušnění a kypření půdy, odstranění usazenin a výměna 

poškozené vegetace 

• Retenční nádrže, rybníky - 1 x měsíčně kontrola, odstranění odpadků a listí, sekání 

nízké břehové vegetace, 1 x ročně údržba břehů a břehového pásma, 1 x za 3-7 let 

vytěžení sedimentu ze sedimentační části nádrže, 1 x za 25 let či více vytěžení 

sedimentu z celé nádrže, dle potřeby obnova břehové vegetace 
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2.3.1.6 Vsakovací rýha vyplněná štěrkem 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena za m3 obestavěného prostoru 2 500-4 100 Kč/m3  

• Jednotková cena 7100 – 11 500 Kč/ m3 objemu retenčního prostoru (při uvažované 

pórovitosti 35 %) 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná kontrola nátoku a případně i výtoku 

• kontrola dalších objektů pro přívod vody, zejména pravidelné čištění usazovacích 

objektů. 

• Vsakovací rýha - 1 x měsíčně kontrola, odstranění odpadků a listí, 2 x ročně sekání, 

dle potřeby provzdušňování a kypření, odstranění usazenin a obnova vegetace 

2.3.1.7 Vsakovací rýha vyplněná vsakovacími bloky 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 5 100 – 15 000 Kč/m3 obestavěného prostoru.  

• Jednotková cena 5 500 – 15 800 Kč/m3 objemu retenčního prostoru 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná kontrola nátoku a případně i výtoku,  

• kontrola dalších objektů pro přívod vody, zejména pravidelné čištění usazovacích 

objektů.  

• Čištění a revize podzemních prvků, pokud to zvolený systém umožňuje. 

2.3.1.8 Vsakovací šachty 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 7000 – 35 000 Kč/m3 retenčního objemu šachty (dle typu šachty a 

způsobu provádění). 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná kontrola nátoku a případně i výtoku 

• kontrola dalších objektů pro přívod vody, zejména pravidelné čištění usazovacích 

objektů. 

• Pravidelná kontrola technického stavu skruží. 

• Kontrola usazovacího prostoru, dle potřeby čistění akumulačního prostoru 
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2.3.1.9 Vsakovací průleh-rýha (rýha tvořená štěrkem nebo zasakovacími bloky) 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 4 400–12 400 Kč/m3 celkového retenčního objemu (dle použitého 

typu podzemního prvku). 

Nároky na následnou údržbu: 

• Pravidelná kontrola objektů pro přívod vody a odvod vody. ·  

• pravidelné kosení travního porostu (při dosažení výšky 100-150 mm) 

• odstranění pokosené trávy a spadaných nečistot nebo splavenin·  

• Případné čištění a revize podzemních prvků, pokud to zvolený systém umožňuje. 

2.3.1.10 Retenční nádrže, umělé mokřady 

Analýza nákladů stavebních prací (v Kč bez DPH):  

• Jednotková cena 350–1500 Kč/m3 retenčního objemu vody v nádrži (dle morfologie 

terénu – sypaná hráz/hloubená nádrž apod.).  

• V případě velkých suchých nádrží může být cena významně nižší, jejich výstavba se 

však vzhledem k potřebnému prostoru v urbanizovaných územích již nepředpokládá. 

Nároky na následnou údržbu: 

• kontrola stability hráze a bezpečnostního objektu,  

• kontrola dalších objektů nádrže (periodicky i po významných srážkových událostech) 

• Odstraňování zachycených plavenin a splavenin z nádrže. ·  

• Pravidelné kosení travního porostu (při dosažení výšky 100-150 mm) 

• odstranění pokosené trávy, prořezávka dřevin v okolí nádrže, případně jiná údržba 

nebo péče o povrch zátopy nádrže 

• Mokřad - 1 x měsíčně kontrola, odstranění odpadků a listí, sekání břehového pásma, 

1 x ročně údržba břehů a břehového pásma, kontrola vodní vegetace, 1 x za 3-7 let 

vytěžení sedimentu ze sedimentační části nádrže, 1 x za 25 let či více vytěžení 

sedimentu z celé nádrže, dle potřeby obnova břehové a vodní vegetace, oprava 

erodovaných částí 

2.3.1.11 Toky v zastavěném území 

• Přiblížení přírodě blízkým podmínkám, podpoření přirozeného splaveninového 

režimu, podpořit biologickou rozmanitost 

• Většinou není možné zcela přírodní opatření – požadavky na průtočnou kapacitu, 

ochrana zástavby 

Možné problémy: 

• řešení majetkoprávních vztahů a finančně náročný zábor pozemků, popř. dlouhodobý 

pronájem.  

• schvalovací proces projektové dokumentace.  

• náklady 

• Mohlo by dojít ke střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle 

zákona č.114/1992 Sb. 
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Náklady: 

• Dle typu a množství použitých prvků. 

- Náklady údržby jsou větší než v případě revitalizací ve volné krajině.  

- Náklady jsou zejména na zemní práce, odstranění nebo úpravu opevnění, 

zvýšení migrační prostupnosti aj.  

- Při realizaci opatření se používají převážně přírodní materiály, tvorba některých 

prvků je časově náročnější.  

- Jedná se o náklady na stavbu kamenné rovnaniny, záhozu, gabionů, 

haťoštěrkových válců, prahů a na umístění a úpravu kmenů, větví, pařezů, 

zápletových plůtků, travních drnů atd.  

- Obvykle se nejprve odstraní zbytky původního opevnění (cizorodý prvek), aby se 

neomezoval přírodní vývoj toku.  

- Předpokládá se běžná údržba, odpovídající tomu, že se tok nachází v 

zastavěném území.  

- V případě nutnosti se provádí opravy, odebrání nebo přidávání prvků.  

- Mrtvé dřevo se kotví.  

- V případě vzniku hloubkové eroze je potřeba dodatečná stabilizace a v případě 

velkého snížení kapacity zanesením koryta se přistoupí k odtěžení nánosů. 

2.3.2 Monitoring 

• Měrný profil na vodním toku 

- Stavební část   100 000 – 300 000,- 

- HW    150 000,- 

• Srážkoměrná stanice 

- Stavební úprava  100 000,- 

- HW    60 000,- 

• Hladinoměr na stokové síti 

- Stavební část  50 000,- 

- HW    60 000,- 
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2.3.3 Zadržení vody v krajině 

2.3.3.1 Organizační opatření 
• Nutné je respektovat charakter stávající krajiny (polní cesty, liniová opatření k ochraně 

krajiny, prvky ÚSES).  

• Změny tvaru a velikosti pozemků lze realizovat pouze v rámci realizačních projektů 

pozemkových úprav.  

• Účinnost organizačních opatření může být podmíněna např. vhodným výběrem 

skladby plodin. 

• V prvních letech může narušit agronomické střídání plodin a hospodářský záměr 

vlastníka a uživatele pozemků.  

• Změna tvaru a velikosti pozemků má možný střet s LPIS (Land Parcel Identification 

Systém) a s hranicemi pozemků jednotlivých vlastníků. 

Možné problémy 

• V prvních letech může narušit agronomické střídání plodin a hospodářský záměr 

vlastníka a uživatele pozemků. 

• Problémy s případným odkupem 

• Změna tvaru a velikosti pozemků má možný střet s LPIS (Land Parcel Identification 

Systém) a s hranicemi pozemků jednotlivých vlastníků. 

Náklady organizačních opatření: 

• Zvýšení nákladů při obdělávání – cca zvýšení 40-50 % (záleží však na konkrétní 

lokalitě, na které je potřeba udělat rozbor) 

Návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku 

• Obdělávání je v případě tohoto opatření nákladnější – pořízení vybraných typů 

zemědělské techniky. Vyšší náklady pro uživatele půdy. 
Trvalé zatravnění a zalesnění 

• Nevýhodou jsou: 

- omezení zemědělského využití,  

- zvýšené náklady na osetí  

- nutnost sežínání trávy při následující údržbě.  

• V rámci tohoto typu opatření dochází ke stálému navýšení ekonomických nákladů pro 

uživatele půdy. 

Protierozní osevní postupy a protierozní rozmisťování plodin 

• nákladnější způsob obdělávání,  

• pořízení vybraných typů zemědělské techniky 

Pásové střídání plodin 

• nákladnější způsob obdělávání, pořízení vybraných typů zemědělské techniky.  

• dochází ke stálému navýšení ekonomických nákladů pro uživatele půdy. 
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2.3.3.2 Agrotechnická opatření 

• Zkrácení v maximální míře času, kdy je půda bez vegetačního pokryvu  

• lze využívat posklizňové zbytky plodin a biomasu meziplodin 

• ochranné zpracování půdy + hrázkování, důlkování, mulčování apod. 

Možné problémy: 

• V prvních letech může narušit agronomické střídání plodin a hospodářský záměr 

vlastníka a uživatele pozemků.  

Náklady agrotechnických opatření: 

• Náklady mohou být v případě přímého setí (tj. umísťování osiva do nezpracované 

půdy se zbytky předchozí plodiny) nižší než v případě plného obdělávání (cca o 7 %). 

Je ale nezbytné zvýšit výsevek o 10–15 %, ale ani toto navýšení nepřevýší náklad na 

přímé setí nad náklad na klasické obdělávání. 

Technologie ochranného zpracování půdy 

• Možná nutnost pořízení vybraných typů zemědělské techniky 

• zvýšení množství výsevku 

Hrázkování/důlkování 

• možná nutnost pořízení vybraných typů zemědělské techniky,  

• částečné omezení zemědělského využití a zvýšení množství výsevu. 

Mulčování 

• složitější obdělávání – možná nutnost pořízení vybraných typů zemědělské techniky 

a zvýšení množství výsevu. 

Setí do krycí plodiny 

• investice do ochranné podplodiny 

• zvýšení množství výsevu 

• zvýšená potřeba vody a živin 

• možná nutnost pořízení vybraných typů zemědělské techniky. 

2.3.3.3 Opatření na speciálních kulturách 

• Výsev travního porostu mezi řádky 

• Zatravnění na celé ploše na pozemcích: 

-  se sklonem do 7°,  

- na pozemcích se sklonem do 4°jsou-li na hůře propustných, snadno 

erodovatelných půdách 

Náklady opatření: 

• Náklady významně závisí na zvolené travní směsi. Náklady na zatravnění se pohybují 

okolo cca 6 500 Kč/ha. 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 72 z 109 
 

 

Zatravnění meziřadí 

• nutné vynaložit náklady na osetí vhodnými travinami.  

• Údržba pak spočívá v nutnosti sečení trávy a zvýšené potřebě vody a živin. 

Hrázkování/důlkování v meziřadí 

• nutné investovat do strojů,  

• částečně omezuje zemědělské využití. 

Mulčování 

• složitější obdělávání, 

• možná nutnost pořízení vybraných typů zemědělské techniky 

• zvýšení množství osiva. 

Vrstevnicový směr výsadby 

• složitější způsob obdělávání  

• možná nutnost pořízení vybraných typů zemědělské technik.  

• aplikovatelné pouze při zakládání nových kultur. 

2.3.3.4 Průleh 

• Mělký, široký příkop, mírný sklon svahů, malý podélná sklon 

• Průleh bez hrázky nebo meze – nutné, aby byl přejezdný (mechanizace) 

• Dimenzování na N-leté průtoky – výpočty pro danou lokalitu a požadovanou funkci 

Možné problémy: 

• zábor zemědělské půdy,  

• řešení majetkoprávních vztahů 

• zpracování projektové dokumentace. 

Náklady: 

• Průměrné náklady na průleh se zatravněným profilem bez doprovodné výsadby – cca 

1 500 Kč/bm. 

Záchytný 

• vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků,  

• náklady na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• následná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

u průlehů s vyššími sklony údržba a opravy opevnění). 

Svodný 

• vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků,  

• náklady na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  
• následná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

u průlehů s vyššími sklony údržba a opravy opevnění).  
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Zasakovací 

• vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků,  

• náklady na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• následná údržba (časté odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné 

výsadby) 

2.3.3.5 Příkop 

• Prudší svahy než průleh, vsakování či odvod vody – menší zábor půdy 

• Není přejezdný – budování propustků, mostků 

• Hloubka od 1 m, podélný sklon do 3 %, či dle sklonu terénu (svodný příkop) 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy, řešení majetkoprávních vztahů a 

zpracování projektové dokumentace. 

Náklady: 

• Průměrné náklady na příkop se zatravněným profilem – cca 1 500 Kč/bm. 

Záchytný 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků,  

• náklady na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• následná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

u průlehů s vyššími sklony údržba a opravy opevnění). 

Svodný 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků,  

• náklady na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• následná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

u průlehů s vyššími sklony údržba a opravy opevnění). 

Zasakovací 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu případně výkup pozemků,  

• náklady na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• následná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

u průlehů s vyššími sklony údržba a opravy opevnění). 
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2.3.3.6 Zasakovací pás 

• po vrstevnici vedené travnaté pásy s možností dosadby stromů 

• travní, křovinné, popř. lesní 

• na svažitých pozemcích podél vrstevnic, kde se střídají s plodinami nedostatečně 

chránícími půdu před erozí, nebo se budují podél nádrží nebo vodotečí k zabránění 

vnikání erozních smyvů do recipientů 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. 

Náklady: 

Náklady na zatravnění významně závisí na zvolené travní směsi. Náklady se pohybují okolo cca 6 500 

Kč/ha. 

• Nutnost vynětí pozemku z půdního fondu,  

• náklady na úpravu terénu a realizaci výsadeb,  

• údržba travního porostu  

• případné další doplňující výsadby. 

2.3.3.7 Stabilizace dráhy soustředěného odtoku 

• zpevněny nejčastěji zatravněním nebo stabilizovány ve dně např. kamenivem  

• buď stávající, nebo parabola s malou hloubkou 

Možné problémy: 

• zábor zemědělské půdy,  

• řešení majetkoprávních vztahů 

• zpracování projektové dokumentace. 

Náklady: 

Náklady významně závisí na zvolené travní směsi při realizaci údolnice a na nutnosti terénních úprav. 

Náklady na zatravnění se pohybují okolo cca 6 500 Kč/ha. 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu,  

• náklady na úpravu terénu a realizaci výsadeb,  

• následná údržba bylinného patra a případné výsadby. 

2.3.3.8 Hrázka 

• ve směru vrstevnic a na úpatí svahů (s nulovým podélným sklonem ve směru 

vrstevnic) zemědělských pozemků v běžně suchých údolnicích 

• prostor před hrázkou a výška hrázky musí vyhovovat potřebě retence vody, včetně 

objemu usazených erozních smyvů  

• zemní, nejčastěji opevněné zatravněním 

• Ochranné hrázky je vhodné navrhovat tam, kde by v důsledku malého sklonu 

docházelo k zanášení příkopů a průlehů 

  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 75 z 109 
 

 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. 

• řešení majetkoprávních vztahů 

• zpracování projektové dokumentace.  

• Mohlo by dojít ke střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle 

zákona č.114/1992 Sb. (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 

2000) 

Náklady: 

• Průměrné náklady na hrázku – cca 1 500 Kč/bm. 

Záchytné 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu,  

• projektová dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• pravidelná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

opravy opevnění). 

Zasakovací 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu,  

• projektová dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• pravidelná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

opravy opevnění). 

2.3.3.9 Mez 
• často navrhované s průlehy ve své spodní části 

• vedené většinou po vrstevnici 

• trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku 

• nejvyšší účinnost má mez se zasakovacím sedimentačním pásem nad mezí a 

průlehem pod ní 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. 

• řešení majetkoprávních vztahů 

• zpracování projektové dokumentace.  

• opatření na zemědělské půdě, ne na vodních tocích či stržích. Mohlo by dojít ke 

střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle zákona č.114/1992 Sb. 

(VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 2000) 

Náklady: 

Průměrné náklady na mez – cca 1 500 Kč/bm 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu,  

• projektová dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• údržba travního porostu a případné výsadby. 
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2.3.3.10 Přehrážka 

• prahy, pásy či stupně  

• známé především jako opatření k hrazení bystřin a strží 

• možná i jejich realizace v drahách soustředěného odtoku na zemědělsky 

obdělávaných pozemcích  

• bez spodních výpustí 

• stabilizaci údolnice, snižují podélný sklon, slouží k akumulaci soustředěného odtoku 

a napomáhají bezpečnému odvedení odtoku při zvýšených srážkových událostech 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. 

• řešení majetkoprávních vztahů 

• zpracování projektové dokumentace.  

• opatření na zemědělské půdě, ne na vodních tocích či stržích. Mohlo by dojít ke 

střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle zákona č.114/1992 Sb. 

(VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 2000) 

Ekonomická otázka 

• nutné vynětí pozemku z půdního fondu,  

• projektová dokumentace pro stavební povolení,  

• realizace stavby,  

• pravidelná údržba (odtěžení sedimentu, údržba travního porostu a případné výsadby, 

opravy objektu). 

2.3.3.11 Větrolam 
• různě široké pásy stromů a keřů orientované kolmo na převládající směr větru  

• ochranné lesní pásy (OLP)  

• patří k nejúčinnějším opatřením proti větrné erozi  

• snížení rychlosti větru v určité vzdálenosti před a za větrolamem a snížení turbulentní 

výměny vzdušných mas v přízemních vrstvách 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy 

Ekonomická otázka 

• Pozemek pod větrolamem je třeba vyjmout z půdního fondu, dále je třeba 

• počítat s náklady na realizaci a údržbu (dosazení, pravidelné výchovné zásahy 

zaručující funkčnost).  

• V prvních 3 až 5 letech je nutná ochrana sadby hlavně proti biotickým činitelům (buřeň, 

zvěř). 
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2.3.3.12 Malé vodní nádrže 

• zachycují povodňové průtoky v rozsahu disponibilního retenčního prostoru, 

transformují povodňové vlny a chrání území nebo objekty před negativními účinky 

velkých vod nebo transportem půdních částic z erozních procesů apod. 

• Max hloubka nádrže - 9 m 

• Max. objem ovladatelného prostoru - 2 000 000 m3 

Možné problémy: 

• Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. 

• řešení majetkoprávních vztahů 

• zpracování projektové dokumentace 

• stavební povolení i náročnou realizaci 

• opatření na zemědělské půdě, ne na vodních tocích či stržích. Mohlo by dojít ke 

střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle zákona č.114/1992 Sb. 

(VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 2000) 

• je migrační překážkou pro vodně žijící živočichy, realizací MVN může dojít k záboru a 

zničení cenných stanovišť. 

Pro všechny typy nádrží je nutné: 

• Plochy pod konstrukčními prvky nádrže a zátopou je třeba vyjmout z půdního fondu.  

• Realizace MVN vyžaduje vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení.  

• Stěžejní náklady jsou náklady na realizaci stavby, výstavbu doprovodných objektů a 

následnou údržbu celé MVN. 

2.3.3.13 Opatření v lesích 

• les, kde jsou všechny funkce lesů integrovány lze využívat posklizňové zbytky plodin 

a biomasu meziplodin 

• není dominantně preferována žádná z funkcí 

• charakterizován rozmanitou texturou – porosty všech věkových stupňů a různých 

struktur a druhů dřevin 

Možné problémy: 

• kolize představy polyfunkčního fragmentovaného lesa a klasického produkčního lesa 

Náklady: 

• Dle typu a množství použitých prvků. 

- Realizace je v zásadě organizačním rozhodnutím, bez nákladů,  

- údržba pak plyne z charakteru lesů. 

2.3.3.14 Hospodářské způsoby s trvalým půdním krytem 

• způsob obnovy lesních porostů 

• Násečný HZ – obnova lesních porostů na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře 

nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popř. probíhá i pod ochranou 

přilehlého porostu.  

• Podrostní HZ – obnova lesních porostů pod ochranou těženého porostu.  
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• Výběrný HZ – obnova lesních porostů pod ochranou těženého porostu, není časově, 

ani prostorově omezená. 

Možné problémy: 

• technologická náročnost  

Náklady: 

Dle typu a množství použitých prvků. 

Podrostní hospodářský způsob 

• Při porovnání nákladů na údržbu a výnosů z lesa vychází podrostní HZ lépe než 

holosečný HZ, zejména z důvodu úspory nákladů na obnovu. 

Násečný hospodářský způsob 

• Při porovnání nákladů na údržbu a výnosů z lesa vychází násečný HZ lépe než 

holosečný HZ, zejména z důvodu úspory nákladů na obnovu. 

Výběrný hospodářský způsob 

• Při porovnání nákladů na údržbu a výnosů z lesa vychází výběrný HZ lépe než 

násečný a holosečný HZ, zejména z důvodu úspory nákladů na obnovu. 

2.3.3.15 Ochranné lesní pásy 

• Ochranné lesní pásy kolem vodohospodářsky významných vodních toků 

Možné problémy: 

• Střety zájmů mohou zejména z pohledu vlastníků lesů nastat v nadřazení 

vodoochranné funkce LZU nad funkcí produkční u lesů hospodářských. 

Náklady: 

• Dle typu a množství použitých prvků. 

- Realizace je v zásadě organizačním rozhodnutím, bez nákladů,  

- údržba plyne z charakteru lesů v OLP. 

2.3.3.16 Ochrana lesních pramenů 

• zajištění trvalých vhodných podmínek pro jakost a vydatnost pramene 

• úpravy pramenů formou jímacích zařízení, studánek atp 

Možné problémy: 

• Omezení hospodaření v lesích,  

• zábor produkční půdy 

Náklady: 
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• Dle typu realizace, ale většinou v řádu stovek tisíců až jednotek (desítek) milionů. 

2.3.3.17 Toky v nezastavěném území 
• Přiblížení přírodě blízkým podmínkám, zvýšení retenční kapacity údolní nivy, 

podpoření přirozeného splaveninového režimu, podpořit biologickou rozmanitost 

•  revitalizace a renaturace nevhodně upravených toků, nevhodně odvodněných ploch 

v jejich okolí, opatření pro podporu vsakování vody a tvorbu zásob podzemní vody a 

opatření pro podporu samovolných renaturačních procesů. 

Možné problémy: 

• řešení majetkoprávních vztahů a finančně náročný zábor pozemků, popř. dlouhodobý 

pronájem.  

• schvalovací proces projektové dokumentace.  

• zamokření části okolních pozemků, což si vyžádá jiný způsob managementu 

(žádoucím efektem) 

• Nevhodný návrh může podpořit akcelerovanou erozi způsobit nepřirozené zahloubení 

koryta.  

• Mohlo by dojít ke střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle 

zákona č.114/1992 Sb. (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 

2000). 

Náklady: 

• Dle rozsahu vykupovaných pozemků, délky revitalizovaného toku, typu a množství 

použitých prvků. 

- Náklady jsou zejména na výkup pozemků, zemní práce a také na odstranění 

nebo úpravu opevnění, zvýšení migrační prostupnosti. P 

- při realizaci opatření se používají převážně přírodní materiály.  

- Při použití většího množství opevňovacích prvků z proutí narůstá podíl lidské 

manuální práce.  

- Předpokládá se běžná nebo minimální údržba, ideálně vývoj k potenciálně 

přirozenému stavu bez nutnosti dalších zásahů.  

- V případě realizace v prostoru zátopy suché nádrže údržba spočívající v sečení 

vegetace a odtěžování nánosů v případě zanesení.  

- U ramen a tůní se jedná zejména o zemní práce, zprůtočnění nebo odbahnění 

stávajícího ramene.  

- Mrtvé dřevo se kotví, aby nezpůsobilo problémy ucpáním mostů a lávek. V 

případě vzniku hloubkové eroze je potřeba dodatečná stabilizace. 

2.3.3.18 Opatření v údolních nivách toků 

• využít transformačních a akumulačních vlastností inundací, niv a lužních lesů podél 

koryt vodních toků mimo zastavěné územ – snížení kapacity koryta a zvýšením 

retenční kapacity údolní nivy 

• iniciace přirozeného splaveninového režimu, napomáhat biologické rozmanitosti, 

příznivému uspořádání vodních poměrů a přirozenější dynamice průtoku během roku 

• snížení břehů, odsazení protipovodňových hrází, další opatření, která způsobí 

zaplavování nivy v období zvýšených průtoků, a realizace doprovodných vodních 

prvků (tůní, mokřadních ploch atd.). 
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Možné problémy: 

• Zhoršená kvalita vody během povodní může ohrozit podzemní vody, zejména studny 

a vrty nebo dokonce jímací území.  

• Může dojít ke zhoršenému obdělávání území z důvodu přetrvávajícího podmáčení po 

povodni a újmě na úrodě.  

• Lze očekávat zanesení pozemků sedimenty a dlouhodobější zhoršené užívání 

zaplaveného nebo podmáčeného pozemku.  

• Mohlo by dojít se střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle 

zákona č.114/1992 Sb. (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 

2000). 

Náklady: 

Zejména na výkup pozemků, řešení bodového nebo liniového nátoku do nivy a na kompenzace za 

omezení využívání pozemků. 

• Náklady jsou zejména na výkup a úpravu pozemků, bourací práce a úpravu nátoku 

do nivy nebo hrázových systémů. 

• Provádí se běžné úkony jako před revitalizací - tj. běžná nebo minimální údržba, 

sekání trávy nebo ideálně ponechání vývoje k potenciálně přirozenému stavu bez 

nutnosti údržby. 

2.3.3.19 Mokřadní biotopy 

• sezonně nebo trvale podmáčená nebo mělce zatopená plocha 

• neovladatelný prostor s akumulovanou vodou, např. močál, prameniště, rašeliniště, 

podmáčenou louku, jezírko, tůň, dno dlouhodobě vypuštěného rybníka atd  

• akumulace vod na plochách vhodných k zamokření a pomalé vsakování vod do půd 

anebo vytvoření vhodných stanovišť (biotopů) 

Možné problémy: 

• Omezené finanční možnosti na výkup pozemků,  

• ochota majitelů prodat pozemky,  

• možnost zamokření okolních pozemků,  

• střet s územním plánem.  

• Mohlo by dojít ke střetům s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny podle 

zákona č.114/1992 Sb. (VKP, ÚSES, zvláště chráněné druhy, ZCHÚ a NATURA 

2000). 

Náklady: 

Dle objemu výkopových prací a s tím souvisejících nákladů na výkup pozemků nebo přemístění 

materiálu a dále dle náročnosti přivedení vody na pozemek. 

• Náklady jsou zejména na výkup pozemků a zemní práce.  

• Stavba může zahrnovat napojení na zdroj vody a výsadbu vegetace.  

• Údržba je minimální, ideálně vývoj k potenciálně přirozenému stavu bez nutnosti 

údržby.  

• Údržba spočívá v případném pročištění nebo úpravě nátoku. 
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3 Výpočet a analýza výhledového stavu odtokových 
poměrů 

3.1 Srážkoodtokový model 

3.1.1 Metodika zpracování 

Metodika zpracování využívá moderní softwarové aplikace, které umožňují kvalitní, přehledné a 

srozumitelné zpracování řešené problematiky. Pro výpočet odtoku z povodí Hrádeckého potoka je využit 

srážko-odtokový hydrologický model HEC RAS, který je schopen počítat odtok vody z krajiny dle 

zadaných parametrů.  

V této studii byly použity pro povodí Hrádeckého potoka následující metody: 

K určení objemu přímého odtoku byla použita metoda SCS Curve Number s parametry Initial Abstraction 

(mm), Curve Number a Impervious (%).  

K určení transformace přímého odtoku byla použita metoda Clark Unit Hydrograph s parametry Time of 

Concentration (h) a Storage Coefficient (h). Jednotlivé parametry byly vypočítány v geografické 

programu ESRI – ArcGIS pomocí aplikace ArcHydro Tools nad mapovým podkladem ZABAGED®. 

Použité podklady a prostředky: 

6. Podkladové mapy ZABAGED® 

7. DES_RAIN program fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v 

Praze 

8. Hydraulic Referenc Manual of HEC – HMS 

9. User’s Manual of HEC – HMS 

10. ArcHydro Tools 

11. ESRI - ArcGIS 

3.1.2 Geografie povodí Hrádeckého potoka 

Hrádecký potok leží na západním okraji Plzně. Plocha povodí je 7,4 km2. Zastavěná plocha je přímo 

dováděná do kanalizace a její poměr na celkové ploše činní 32 %. Většina nezastavěné plochy je 

zemědělsky využívána plocha – pole a louky. Z těchto ploch dochází k poměrně rychlému odtoku vody 

v případě srážek. V modelu se tento poměr uvádí CN křivkami, které u těchto ploch v povodí Hrádeckého 

potoka dosahují hodnot okolo 80. Nejvíce vody v krajině zadrží les, který má v povodí Hrádeckého 

potoka zastoupení 15 % celkové plochy a hodnota CN křivky se u lesa pohybuje okolo 57.  

Nevyšší bod povodí Hrádeckého potoka je 440 m n. m., je na kraji povodí v jihozápadním cípu. Nejnižší 

bod je na kótě 298 m n. m.  

 

Povodí Hrádeckého potoka 

 jednotky hodnota 

plocha km2 7,4 

nejvyšší bod m n. m. 440 

nejnižší bod m n. m. 298 

zastavěné území % 32 

lesní plochy % 15 
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Tabulka 3 Geografie povodí Hrádeckého potoka. 

Pro potřeby srážkoodtokového modelu HEC-HMS bylo z povodí Hrádeckého potoka vyjmuto zastavěné 

území, z kterého srážky odtékají do kanalizace a nezapojují se do přirozeného odtoku.  

Dále bylo nad digitálním modelem terénu území rozděleno na 20 subpovodí a 4 převody vody (Obr. 39).  

3.1.3 Výstupy ze srážkoodtokového modelu 

Hydrologický model HESC-HMS vypočítal po zadání příslušných parametrů a srážek odtok z 

jednotlivých subpovodí do Hrádeckého potoka nebo do kanalizace za návrhového stavu opatření.  

Natékající voda do kanalizace byla odvedena přímo do koryta Hrádeckého potoka nebo některého z 

jeho přítoků (viz. Obr. 39). Dále byla navržena retenční nádrž, která je umístěna v místě bývalé nádrže 

na konci subpovodí 7. Nádrž byla navržena s objemem 1,9 tis m3 a výškou hráze 2 m. Tyto parametry 

vycházejí z prostorových možností v místě uvažované nádrže.  

Proudění vody v korytě Hrádeckého potoka bylo dále zpracována modelem HEC-RAS. Objem odtoku 

z jednotlivých subpovodí a maximální průtok pro oba scénáře jsou uvedeny v Tab. 4.  

 

povodí 100 N 20 N 

 
rozloha průtok 

čas 

kulminace 

objem 

odtoku 
průtok 

čas 

kulminace 

objem 

odtoku 

km2 m3/s hod 1000 m3 m3/s hod 1000 m3 

Subbasin-0 0,326 1.4 03:22 27,9 0.9 03:23 24,1 

Subbasin-1 0,337 1,7 03:11 11,5 1,1 03:12 7,5 

Subbasin-2 0,238 1,0 03:22 7,6 0,6 03:23 4,9 

Subbasin-3 0,346 1,6 03:21 11,4 1,1 03:22 7,3 

Subbasin-4 0,036 0,2 03:11 1,2 0,1 03:12 0,8 

Reach-12 0,382 1,8 03:21 12,6 1,2 03:22 8,1 

Subbasin-5 0,139 0,5 03:22 3,3 0,3 03:23 2,0 

Reach-15 0,139 0,4 03:32 3,3 0,3 03:33 2,0 

Subbasin-6 0,181 0,8 03:24 5,9 0,5 03:25 3,8 

Subbasin-7 0,275 0,6 03:39 5,3 0,3 03:42 3,0 

Subbasin-8 0,216 0,5 03:29 3,6 0,3 03:31 1,9 

Reach-10 0,491 0,9 04:09 8,9 0,4 04:43 4,9 

Subbasin-9 0,356 0,2 04:15 1,6 0,0 04:24 0,5 

Subbasin-

10 
0,211 0,7 03:25 7,1 0,5 03:26 4,6 

Subbasin-

11 
0,436 1,7 03:30 13,5 1,1 03:32 8,6 

Subbasin-

12 
0,066 0,3 03:25 2,1 0,2 03:27 1,4 

Subbasin-

13 
0,275 0,8 03:23 4,5 0,4 03:24 2,4 

Subbasin-

14 
0,402 1,1 03:23 6,5 0,6 03:25 3,5 

Subbasin-

15 
0,366 0,7 03:31 5,9 0,4 03:33 3,1 

Subbasin-

16 
0,685 2,6 03:30 20,4 1,6 03:31 12,8 
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povodí 100 N 20 N 

 
rozloha průtok 

čas 

kulminace 

objem 

odtoku 
průtok 

čas 

kulminace 

objem 

odtoku 

km2 m3/s hod 1000 m3 m3/s hod 1000 m3 

Subbasin-

17 
0,061 0,2 03:35 1,8 0,1 03:36 1,1 

Subbasin-

18 
0,061 0,2 03:22 1,8 0,1 03:23 1,2 

Reach-14 0,061 0,2 03:24 1,8 0,1 03:25 1,2 

Subbasin-

19 
0,079 0,1 03:17 0,6 0,0 03:20 0,3 

 
Tabulka 4 Hydrologie subpovodí vtékajících do Hrádeckého potoka za návrhového stavu. 
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Obrázek 39 Rozdělení přirozeného povodí na jednotlivé přispívající plochy. 
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3.2 Hydrodynamický model 

3.2.1 Stručný popis použitého softwaru 

Pro výpočet byl použit programový prostředek HEC-RAS River Analysis System Version 5.0.1. HEC-

RAS je matematický program vyvinutý americkým hydrologickým centrem (Hydrologic Engineering 

Center - HEC), které spadá pod tým inženýrů institutu vodních zdrojů (Institute for Water Resources - 

IWR) americké armády. Slouží k matematickému modelování říčních systémů (River Analysis System 

- RAS). První verze HEC-RAS 1.0 byla uvedena v červenci roku 1995. Nejnovější verze je v současnosti 

HEC-RAS 5.0.6, která již umožňuje jednorozměrné a dvourozměrné výpočty proudění včetně jejich 

kombinace. Software je volně použitelný, pro podrobnější informace jsou licenční ustanovení dostupná 

na adrese: http://www.hec.usace.army.mil/ 

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.  

Model poskytuje řešení proudění vody ve vodním toku i v případě přítomnosti mostů, propustků, prahů, 

jezů a dalších překážek proudění, kteréžto mohou průběh proudění ovlivnit. 

Hydraulický model je schopen počítat ustálené (v čase konstantní), neustálené (v čase proměnné), 

nerovnoměrné (v prostoru proměnné) proudění vody s volnou hladinou a dostatečně přesně stanovit 

jednotlivé hydrografy průtoků pro zvolené profily v území, konzumpční křivky, průběhy hladin a další 

proměnné. 

3.2.2 Schematizace 

Hydrodynamický model byl sestaven použitím geodetického zaměření koryt toků a digitálního modelu 

reliéfu 5. generace (DMR 5g). Použitím těchto podkladů byl vytvořen digitální model terénu zájmového 

území. 

Volena byla 1D schematizace zájmového území. Volba 1D sítě v korytech toků a inundačním území 

umožnila vložení a řešení příčných objektů na toku (propustky, lávky, mostky, mosty, stupně ve dně). 

Takto byl modelován Hrádecký potok i jeho levostranný bezejmenný přítok – schematizovány byly 

všechny tři větve vodních toků – Hrádecký potok nad soutokem, levostranný bezejmenný přítok a 

Hrádecký potok pod soutokem.  

Výsledný model (otevřeno v editoru geometrie v programu HEC-RAS) je zobrazen níže. 

Vzhledem k většímu sklonu v zájmové oblasti a místy změnám sklonu, byl volen výpočet za předpokladu 

smíšeného proudění (tzv. „mix flow“ – tedy proudění, kdy může docházet k přechodům mezi říčním 

prouděním do bystřinného, resp. naopak).  

   

 

http://www.hec.usace.army.mil/
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Obrázek 40 Rozsah zpracování hydraulického modelu Hrádeckého potoka a levostranného bezejmenného přítoku. 

Zaústění do 

Berounky 

Hrádecký potok  

větev pod soutokem 

Hrádecký potok 

větev nad soutokem 

Zatrubnění 

Bezejmenný 

levostranný přítok 
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3.2.3 Manningův součinitel drsnosti 

Důležitým 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, 

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

jednotlivé typy povrchů a průzkumu terénu. 

Na základě sestavené mapy povrchů v zájmové oblasti (viz níže) byly stanoveny Manningovi součinitelé 

drsnosti v jednotlivých příčných profilech. 

Hodnoty součinitele drsnosti v korytě byly voleny 0.045 až 0.065.  

 

charakter území Manningův drsnostní součinitel n 

budova, blok budov 10 

půda se stromy 0.08 

půda s křovinatým porostem 0.1 

orná půda a ostatní neurčené plochy 0.05 

trvaly travní porost 0.05 

vodní plocha 0.035 

ovocný sad, zahrada 0.06 

 
Tabulka 5 Manningův součinitel drsnosti. 

 

Obrázek 41 Rozdělení ploch dle součinitele drsnosti n dle typu povrchu. 
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3.3 Horní okrajové podmínky 

Horní okrajové podmínky definují přítok do modelu. Pro řešenou lokalitu byla horní okrajová podmínka 

v podobě: 

• přítoků ze srážkoodtokového modelu (20letá a 100letá srážka), bez odezvy stokové 

sítě 

• odezva kanalizačního systému na návrhové srážky (2letý a 10letý déšť), základní 

odtok ze srážkoodtokového modelu  

Zatímco menší srážky se na přirozeném povodí (zejména mimo zástavbu) z velké části zasáknou a 

odezvou jsou malé průtoky, malá srážka dopadající na zastavěné území se stokovou sítí způsobí 

odezvu i z menší srážky. Z časového hlediska je odezva z kanalizační sítě rychlejší než doba 

koncentrace na přirozeném povodí (než dojde ke kulminaci za velkých srážkových události).  

Vložením odtoků z kanalizační sítě do vodního toku v definovaných bodech (např. odlehčení z 

odlehčovací komory, voda z bezpečnostního přelivu čerpací stanice nebo výtok z dešťové kanalizace) 

se propojil model stokové sítě s modelem hydrodynamickým, tedy přes okrajové podmínky. Základní 

odtoky z přirozeného povodí byly stanoveny ze srážkoodtokového modelu. 

Důležitou otázkou pro simulace průběhu povodně v hydrodynamickém modelu je volba dolní okrajové 

podmínky (tedy hladiny na konci modelu, která může ovlivnit průběh proudění v dolní části modelu). 

Průtoky byly voleny v kombinaci s dolní okrajovou podmínkou následovně:  

• Q5 v Berounce + N20, N100 ze srážkoodtokového modelu (odezva přirozeného 

povodí na návrhový déšť) 

• Qa (průměrný roční průtok) v Berounce + N2 (odezva kanalizační sítě na návrhový 

déšť) 

3.3.1 Varianta 1: modelování odezvy přirozeného povodí na návrhový déšť – 
dvacetiletý, stoletý se zakomponováním návrhových opatření 

Celé povodí bylo rozděleno ve srážkoodtokovém modelu na jednotlivé přispívající plochy a 

zakomponovány byly převody vody.  

Průtoky byly vkládány postupně do modelu po délce Hrádeckého potoka i levostranného bezejmenného 

přítoku. Počítány byly dva návrhové průtoky – odezva povodí na dvacetiletou (20N) a stoletou (100N) 

srážku. V Tab. 6 jsou zapsány přítoky z jednotlivých subpovodí do vodních toků.  

 

označení povodí průtok (m3/s) 

100N 

průtok (m3/s) 

20N 

Subbasin-0 1.4 0.9 

Subbasin-1 1,7 1,1 

Subbasin-2 1,0 0,6 

Subbasin-3 1,6 1,1 

Subbasin-4 0,2 0,1 

Reach-12 1,8 1,2 

Subbasin-5 0,5 0,3 

Reach-15 0,4 0,3 

Subbasin-6 0,8 0,5 

Subbasin-7 0,6 0,3 

Subbasin-8 0,5 0,3 
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označení povodí průtok (m3/s) 

100N 

průtok (m3/s) 

20N 

Reach-10 0,9 0,4 

Subbasin-9 0,2 0,0 

Subbasin-10 0,7 0,5 

Subbasin-11 1,7 1,1 

Subbasin-12 0,3 0,2 

Subbasin-13 0,8 0,4 

Subbasin-14 1,1 0,6 

Subbasin-15 0,7 0,4 

Subbasin-16 2,6 1,6 

Subbasin-17 0,2 0,1 

Subbasin-18 0,2 0,1 

Reach-14 0,2 0,1 

Subbasin-19 0,1 0,0 

 
Tabulka 6 Volené okrajové podmínky – odezva přirozeného povodí. 

Pozn.: Barevně označená subpovodí nejsou odvodňována do vodního toku, ale do kanalizační sítě. 

 

Obrázek 42 Vstupní profily z modelu pro průtoky z přirozeného povodí. 

Vstupní profily do modelu jsou zobrazeny na mapě níže a hodnoty průtoků do definovaných profilů 

Hrádeckého potoka i přítoku v Tab. 7. 

Do hydrodynamického modelu byly zadány průtoky, jako reakce na přirozené povodí v zájmové oblasti. 

Profily, ve kterých se zvyšují průtoky – Hrádecký potok, levostranný přítok. Jedná se o přítok z povodí, 

bez kanalizační sítě. 
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vodní tok 
označení profilu 

v modelu (ř. km) 

průtok (m3/s) 

20N 

průtok (m3/s) 

100N 

Hrádecký potok 4.6225 0.9 1.4 

Hrádecký potok 4.5785 2.0 3.1 

Hrádecký potok 4.0900 2.6 4.1 

Hrádecký potok 3.8182 3.8 5.9 

Hrádecký potok 3.5665 4.2 6.8 

Hrádecký potok 2.6923 5.0 8.0 

Hrádecký potok 2.5753 5.5 8.7 

Hrádecký potok 2.1086 6.6 10.4 

Hrádecký potok 1.6903 7.0 11.2 

Hrádecký potok 0.9313 7.6 12.3 

přítok 2.1683 0.4 0.8 

přítok 1.8097 2.1 3.6 

přítok 1.1470 2.2 3.8 

Hrádecký potok 0.6864 9.8 16.1 

 
Tabulka 7 Volené okrajové podmínky – odezva přirozeného povodí – hodnoty průtoků v 

definovaných profilech modelu. 

3.3.2 Varianta 2: modelování odezvy kanalizační sítě na návrhový déšť – dvouletý, 

desetiletý se zakomponováním návrhových opatření 

Do simulace vstupuje několik horních okrajových podmínek. V horní části Hrádeckého potoky, kde není 

kanalizační síť, byly do modelu vloženy stanovené základní odtoky z povodí do vodního toku. Vloženy 

byly s (ve srážkoodtokovém modelu) definovanými zpožděnými kulminacemi. Odtoky z povodí byly v 

modelu nadefinovány tak, že mají v porovnání se stokovou sítí zpoždění, které bylo dáno výpočtem na 

srážkoodtokovém modelu. 

V několika profilech (viz Obr. 43), byly pomocí modelu stokové sítě definovány odtoky do vodního toku.  

Průběh vstupních vln do modelu ze stokové sítě je v Tab. 9 pro N2 a v Tab. 8 pro N10.  
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Obrázek 43 Přítoky do modelu v mapě – odezva kanalizační sítě. 

 

Obrázek 44 Průtokové vlny z kanalizační sítě – desetiletý déšť, návrhový stav. 
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čas (min) 

vstupní profil (ř. km) 

3.9025 3.8091 3.7656 2.6923 2.1609 1.8313 1.6903 1.0873 0.6505 

průtoková řada (m3/s) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0.004 0.001 0.008 0.004 0 0.001 0 0 0.002 

6 0.081 0.023 0.052 0.081 0.031 0.001 0 0 0.042 

8 0.193 0.066 0.144 0.323 0.221 0.007 0.251 0 0.086 

10 0.25 0.087 0.192 0.956 0.381 0.017 0.901 0.326 0.105 

12 0.246 0.094 0.158 1.328 0.402 0.02 1.342 0.588 0.098 

14 0.185 0.087 0.109 1.311 0.304 0.021 1.322 0.521 0.066 

16 0.121 0.077 0.068 1.233 0.219 0.026 1.199 0.294 0.148 

18 0.085 0.071 0.041 1.138 0.165 0.032 1.06 0.139 0.095 

20 0.06 0.066 0.022 1.028 0.101 0.034 0.794 0.017 0.058 

22 0.042 0.063 0.01 0.924 0.061 0.034 0.582 0.001 0.033 

24 0.031 0.061 0.004 0.801 0.037 0.034 0.411 0 0.019 

26 0.028 0.06 0.002 0.617 0.024 0.034 0.315 0 0.011 

28 0.027 0.06 0.001 0.532 0.018 0.034 0.258 0 0.008 

30 0.027 0.06 0.001 0.486 0.016 0.034 0.219 0 0.007 

32 0.027 0.06 0 0.45 0.015 0.034 0.18 0 0.006 

34 0.027 0.06 0 0.419 0.015 0.034 0.13 0 0.006 

36 0.027 0.06 0 0.392 0.015 0.034 0.091 0 0.006 

38 0.027 0.06 0 0.366 0.015 0.034 0.064 0 0.006 

40 0.027 0.06 0 0.342 0.015 0.034 0.044 0 0.006 

42 0.027 0.06 0 0.319 0.015 0.034 0.03 0 0.006 

44 0.027 0.06 0 0.299 0.015 0.034 0.022 0 0.006 

46 0.027 0.06 0 0.285 0.015 0.034 0.017 0 0.006 

48 0.027 0.06 0 0.27 0.015 0.034 0.014 0 0.005 

50 0.027 0.06 0 0.249 0.015 0.034 0.012 0 0.005 

52 0.027 0.06 0 0.225 0.015 0.034 0.011 0 0.005 

54 0.027 0.06 0 0.201 0.015 0.034 0.01 0 0.005 

56 0.027 0.06 0 0.178 0.015 0.034 0.01 0 0.005 

58 0.027 0.06 0 0.156 0.015 0.034 0.009 0 0.005 

60 0.027 0.06 0 0.129 0.015 0.034 0.009 0 0.005 

 
Tabulka 8 Volené okrajové podmínky – průtokové vlny (m3/s) z kanalizační sítě, desetiletý déšť. 
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Obrázek 45 Průtokové vlny z kanalizační sítě – dvouletý déšť, návrhový stav. 

 

čas (min) 

vstupní profil (ř. km) 

3.9025 3.8091 3.7656 2.6923 2.1609 1.8313 1.6903 1.0873 0.6505 

průtoková řada (m3/s) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0.001 0 0.004 0 0 0.001 0 0 0 

6 0.043 0.011 0.022 0.046 0.001 0.001 0 0 0.023 

8 0.125 0.051 0.087 0.122 0.122 0.004 0.019 0 0.054 

10 0.168 0.069 0.119 0.529 0.224 0.015 0.444 0 0.067 

12 0.17 0.075 0.11 0.827 0.253 0.019 0.835 0.206 0.064 

14 0.133 0.071 0.073 0.94 0.224 0.02 0.913 0.19 0.045 

16 0.091 0.064 0.045 0.879 0.17 0.024 0.82 0.068 0.027 

18 0.067 0.06 0.028 0.8 0.11 0.03 0.663 0.003 0.018 

20 0.05 0.057 0.016 0.702 0.073 0.032 0.501 0 0.011 

22 0.037 0.055 0.007 0.577 0.048 0.033 0.38 0 0.017 

24 0.03 0.054 0.004 0.478 0.031 0.033 0.287 0 0.01 

26 0.027 0.053 0.002 0.406 0.022 0.033 0.213 0 0.008 

28 0.027 0.053 0.001 0.358 0.018 0.033 0.146 0 0.007 
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čas (min) 

vstupní profil (ř. km) 

3.9025 3.8091 3.7656 2.6923 2.1609 1.8313 1.6903 1.0873 0.6505 

průtoková řada (m3/s) 

30 0.027 0.053 0.001 0.316 0.016 0.033 0.095 0 0.006 

32 0.027 0.053 0 0.283 0.015 0.033 0.062 0 0.006 

34 0.027 0.053 0 0.264 0.015 0.033 0.04 0 0.006 

36 0.027 0.053 0 0.244 0.015 0.033 0.026 0 0.006 

38 0.027 0.053 0 0.22 0.015 0.033 0.018 0 0.006 

40 0.027 0.053 0 0.195 0.015 0.033 0.012 0 0.006 

42 0.027 0.053 0 0.172 0.015 0.033 0.009 0 0.005 

44 0.027 0.053 0 0.15 0.015 0.033 0.006 0 0.005 

46 0.027 0.053 0 0.127 0.015 0.033 0.005 0 0.005 

48 0.027 0.053 0 0.097 0.015 0.033 0.004 0 0.005 

50 0.027 0.053 0 0.073 0.015 0.033 0.003 0 0.005 

52 0.027 0.053 0 0.06 0.015 0.033 0.002 0 0.005 

54 0.027 0.053 0 0.057 0.015 0.033 0.002 0 0.005 

56 0.027 0.053 0 0.057 0.015 0.033 0.002 0 0.005 

58 0.027 0.053 0 0.056 0.015 0.033 0.002 0 0.005 

60 0.027 0.053 0 0.056 0.015 0.033 0.001 0 0.005 

 
Tabulka 9 Volené okrajové podmínky – průtokové vlny (m3/s) z kanalizační sítě, dvouletý déšť. 

3.4 Dolní okrajová podmínka 

Dolní okrajová podmínka byla volena v obou variantách různá. V případě modelování odezvy 

přirozeného povodí na návrhové deště N20 a N100, byla kombinace s Q5 v Berounce. V případě 

modelování odezvy kanalizační sítě na návrhový déšť N2, byla dolní okrajová podmínka dána běžným 

stavem v Berounce, tedy hladina při Qa (dlouhodobý průměrný průtok). 

Nejbližší vodoměrná stanice na Berounce se nachází v profilu Plzeň – Bílá Hora. Zde je nula vodočtu 

297.89 m n. m. Průměrný roční průtok v tomto profilu je 19.9 m3/s, čemuž odpovídá hloubka cca 1.3 m 

nad nulou vodočtu. Nejníže zaměřený bod před zaústěním do Berounky je 298.26 m n. m. Dolní 

okrajová podmínky (tedy hloubka v profilu zaústění Hrádeckého potoka do Berounky) je 299.56 m n. m. 

Při velkých průtokových událostech se standardně kombinuje velký průtok na přítoku s Q5 na velkém 

vodním toce. Q5 v profilu na Berounce Bílá Hora – Libín je průtok 295 m3/s. Hladina v Berounce při 

pětileté povodni byla odečtena z oficiálního záplavového území (DIBAVOD). 
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3.5 Výsledky simulací 

Z modelování vyplynuly průběhy rozlivů – reakce vodního toku na jednotlivé okrajové podmínky.  

Dále byly vytvořeny mapy popisující relativní výšku plnění koryta (tzn. dosažená hloubka vody během 

simulace vzhledem k maximální hloubce koryta). Volena byla následující stupnice: 

• < 60 % - kapacitní koryto, událost je převedena do dolního toku bez větších potíží, 

označení v mapě zelenou barvou 

• 60 – 80 % - koryto na limitu své kapacity, událost je převedena do dolního toku, 

nedochází k vybřežení, nicméně kapacita koryta je vyčerpána, označení v mapě 

žlutou barvou 

• 80 - 100 %: nekapacitní koryto, v těchto úsecích lze očekávat vybřežení vody z 

koryta, označení v mapě oranžovou barvou 

• >100 %: kritické úseky, kde dochází k vybřežení koryta, označení v mapě červenou 

barvou 

Stanovena byla také kapacita vodních toků s popisem kritických a problematických úseků. 
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Obrázek 46 přehledná situace zájmového území se staničením. 
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3.5.1 Varianta 1: modelování odezvy přirozeného povodí na návrhový déšť – 
dvacetiletý, stoletý, návrhový stav 

Modelována byla odezva na stoletou a dvacetiletou srážku na přirozeném povodí. Uvažovala se varianta 

na straně bezpečnosti – tedy, že se průtokové vlny (odezvy z jednotlivých subpovodí) střetly ve své 

kulminaci. Tedy do modelu vstupovaly plné průtoky na délce vodních toků – tedy postupně narůstal 

průtok v definovaných profilech. Odezva kanalizační sítě v těchto případech do simulací nevstupovala, 

jedná se tedy o odezvu pouze přirozeného povodí.  

Výpočet probíhal jako ustálené nerovnoměrné proudění s uvažováním možných změna typu proudění 

(přechod z bystřinného do říčního a naopak) – tedy zadána byla podmínka tzv. smíšeného proudění. 

Na obrázcích níže jsou výsledky ze simulací na modelu pro obě srážky – dvacet, sto. 

• mapy relativní výšky plnění 

• záplavová území 
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Obrázek 47 Kapacita koryta pro srážku N20– Hrádecký potok, přítok (Návrhový stav). 
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Obrázek 48 Kapacita koryta pro srážku N100– Hrádecký potok, přítok (Návrhový stav). 
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Obrázek 49 Rozlivy záplavového území pro srážku N20– Hrádecký potok, přítok (Návrhový stav). 
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Obrázek 50 Rozlivy záplavového území pro srážku N100– Hrádecký potok, přítok (Návrhový stav). 
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3.5.2 Varianta 2: modelování odezvy kanalizační sítě na návrhový déšť – N2, N10 – 
návrhový stav 

Do hydrodynamického modelu byly zadány průtokové volby, jako reakce na kanalizační síť v zájmové 

oblasti, které jsou popsány výše. Odezva kanalizační sítě je různá, jejich časový průběh je na obrázku 

níže. Největší odezva je v profilu 2.6923. Dále do modelu vstupují základní průtoky jako odezva 

přirozeného povodí s časovou prodlevou (čas dotoku do definovaného profilu). 

Výpočet probíhal jako neustálené nerovnoměrné proudění s uvažováním možných změna typu 

proudění (přechod z bystřinného do říčního a naopak) – tedy zadána byla podmínka tzv. smíšeného 

proudění.  

Na obrázcích níže jsou výsledky ze simulací na modelu pro obě srážky – dvouletá, desetiletá – mapy 

relativní výšky plnění.  
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Obrázek 51 Kapacita koryta pro srážku N2– Hrádecký potok, přítok (Návrhový stav). 
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Obrázek 52 Kapacita koryta pro srážku N10– Hrádecký potok, přítok (Návrhový stav). 
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3.5.3 Porovnání průběhu hladin za stávajícího a návrhového stavu 

V následující tabulce jsou porovnány průběhy hladin na Hrádeckém potoce (v oblasti zástavby) za 

stávajícího a návrhového stavu. 

staničení 

(ř. km) 

h dna 

[m. n. m.] 

q100 q20 q10 q2 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

3.9373 378.20 380.15 380.15 380.09 380.09 379.33 378.71 378.72 378.71 

3.9300 377.68 380.15 380.15 380.09 380.09 378.80 378.71 378.56 378.71 

3.9228 377.68 378.73 378.73 378.52 378.52 378.09 377.95 377.96 377.95 

3.9025 377.00 377.91 377.91 377.71 377.71 377.27 377.18 377.19 377.18 

3.8676 375.22 376.34 376.34 376.02 376.02 375.57 375.54 375.47 375.52 

3.8493 374.86 376.23 376.24 375.86 375.86 375.19 375.27 375.14 375.25 

3.8400 374.30 375.84 376.24 375.56 375.86 375.20 375.27 375.14 375.25 

3.8273 374.30 375.31 375.43 375.13 375.23 375.19 375.26 375.14 375.24 

3.8182 373.98 374.67 374.79 374.54 374.64 374.20 374.19 374.14 374.18 

3.8091 373.66 374.34 374.48 374.20 374.32 373.94 373.96 373.86 373.93 

3.8000 373.35 374.02 374.14 373.90 374.00 373.57 373.59 373.51 373.57 

3.7909 373.03 373.86 373.98 373.72 373.84 373.35 373.38 373.26 373.34 

3.7818 372.71 373.72 373.84 373.59 373.70 373.19 373.26 373.09 373.17 

3.7778 372.57 373.63 373.70 373.54 373.61 373.10 373.24 372.80 373.11 

3.7737 372.43 373.62 373.70 373.53 373.61 373.09 373.24 372.69 373.11 

3.7696 372.29 373.62 373.69 373.53 373.60 373.09 373.24 372.52 373.11 

3.7656 372.15 373.61 373.69 373.53 373.60 373.09 373.24 372.42 373.11 

3.7628 371.92 373.62 373.69 373.53 373.60 373.09 373.24 372.43 373.11 

3.7600 317.92 373.62 373.69 373.53 373.60 373.90 373.24 372.27 373.11 

3.7486 371.22 373.52 373.57 373.47 373.52 372.24 372.75 371.76 372.25 

3.7457 371.22 373.52 373.57 373.47 373.52 372.24 372.75 371.76 372.25 

3.7400 371.22 373.52 373.57 373.47 373.52 372.02 372.75 371.72 372.25 

3.6950 370.19 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6900 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6851 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6802 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6728 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6653 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6579 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6505 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6431 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6357 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6268 371.00 371.67 371.71 371.62 371.66 371.53 371.53 371.51 371.53 

3.6222 370.16 371.59 371.71 371.55 371.66 370.73 370.80 370.56 370.72 

3.6222 370.16 371.59 371.63 371.55 371.58 370.73 370.80 370.56 370.72 

3.6190 370.16 371.59 371.63 371.54 371.58 370.73 370.80 370.56 370.72 

3.6125 368.29 369.77 369.85 369.68 369.75 369.19 369.26 369.00 369.18 

3.6055 368.13 369.75 369.82 369.68 369.74 369.18 369.26 369.00 369.18 

3.5985 367.97 369.75 369.81 369.67 369.73 369.18 369.26 369.00 369.18 
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staničení 

(ř. km) 

h dna 

[m. n. m.] 

q100 q20 q10 q2 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

3.5915 367.81 369.75 369.81 369.67 369.73 369.18 369.26 369.00 369.18 

3.5910 367.81 369.74 369.81 369.67 369.73 369.18 369.26 369.00 369.18 

3.5905 367.79 369.69 369.77 369.60 369.68 368.52 368.58 368.35 368.51 

3.5904 367.79 369.68 369.75 369.59 369.67 368.50 368.56 368.34 368.49 

3.5900 367.79 369.68 369.75 369.59 369.67 368.50 368.56 368.34 368.49 

3.5795 367.54 369.16 369.24 369.08 369.14 367.90 367.93 367.80 367.89 

3.5730 367.39 369.15 369.22 369.08 369.13 367.74 367.79 367.63 367.74 

3.5665 367.25 369.13 369.19 369.07 369.12 367.66 367.72 367.50 367.66 

3.5601 367.10 369.13 369.20 369.06 369.11 367.63 367.70 367.46 367.62 

3.0000 367.10 369.13 369.20 369.06 369.11 354.60 367.70 354.45 367.62 

2.8209 354.19 355.89 355.95 355.79 355.87 354.60 354.69 354.41 354.60 

2.8199 353.99 355.93 356.03 355.80 355.89 354.61 354.69 354.41 354.60 

2.8000 353.99 355.93 356.03 355.80 355.89 350.56 354.69 350.45 354.60 

2.6973 350.14 351.27 351.34 351.19 351.23 350.48 350.66 350.42 350.54 

2.6923 349.98 351.01 351.02 350.87 350.99 350.46 350.64 350.39 350.52 

2.5753 347.99 349.27 349.36 349.00 349.18 348.57 348.67 348.49 348.58 

2.5160 347.06 348.13 348.13 348.13 348.32 347.74 348.15 347.68 347.75 

2.5150 347.06 348.12 348.13 348.13 348.32 347.87 348.11 347.44 347.75 

2.5110 347.19 348.08 348.08 347.91 348.04 347.45 347.49 347.41 347.45 

2.5041 346.58 347.44 347.66 347.20 347.33 347.13 347.24 347.05 347.14 

2.4430 345.60 346.87 346.92 346.55 346.85 346.28 346.37 346.20 346.28 

2.3818 344.40 345.52 345.61 345.52 345.50 345.20 345.29 345.11 345.21 

2.3207 343.18 344.57 344.91 344.24 344.49 343.79 343.93 343.69 343.80 

2.2595 342.14 343.51 343.59 343.40 343.47 343.25 343.37 342.89 343.27 

2.2519 342.00 343.50 343.58 343.39 343.46 343.25 343.37 342.88 343.26 

2.2500 342.00 343.50 343.58 343.39 343.46 342.77 343.37 342.40 343.26 

2.2429 341.85 343.22 343.35 342.98 343.15 342.36 342.51 342.32 342.36 

2.1609 340.48 341.72 341.96 341.44 341.65 341.11 341.26 341.08 341.12 

2.1086 339.92 341.36 341.37 341.18 341.32 340.81 340.94 340.79 340.84 

2.0721 339.60 340.90 341.04 340.73 340.84 340.07 340.25 340.04 340.10 

2.0356 338.74 340.06 340.19 339.73 339.92 339.49 339.76 339.42 339.53 

1.9991 337.86 339.06 339.06 339.06 339.06 338.35 338.48 338.32 338.37 

1.9626 336.49 337.31 337.52 337.08 337.21 337.54 337.62 337.53 337.54 

1.9534 336.15 337.84 337.88 337.76 337.81 337.54 337.62 337.53 337.54 

1.9500 336.15 337.84 337.88 337.76 337.81 337.10 337.62 337.02 337.54 

1.9424 336.12 337.46 337.50 337.19 337.34 336.65 336.78 336.61 336.67 

1.9054 335.74 336.90 336.94 336.88 336.88 336.28 336.41 336.25 336.30 

1.8684 335.35 336.48 336.53 336.23 336.34 335.94 336.07 335.90 335.96 

1.7943 334.58 336.06 336.28 335.88 336.02 335.18 335.35 335.14 335.21 

1.7645 334.32 336.07 336.28 335.88 336.01 335.02 335.23 334.98 335.06 

1.7546 334.23 336.07 336.28 335.82 335.95 334.97 335.17 334.93 335.01 

1.7446 334.28 336.03 336.27 335.70 335.88 334.85 335.05 334.80 334.89 

1.7347 334.05 335.57 335.73 335.21 335.48 334.68 334.87 334.63 334.72 

1.7213 334.05 335.56 335.79 335.42 335.42 334.61 334.82 334.55 334.66 

1.7203 334.05 335.48 335.68 335.38 335.38 334.60 334.81 334.55 334.65 
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staničení 

(ř. km) 

h dna 

[m. n. m.] 

q100 q20 q10 q2 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

1.7100 334.05 335.32 335.68 335.32 335.32 334.60 334.81 334.55 334.65 

1.7041 334.05 334.83 334.99 335.31 335.31 334.56 334.78 334.51 334.62 

1.6903 333.88 334.96 334.96 334.86 334.96 334.48 334.70 334.39 334.52 

1.6534 333.46 334.47 334.47 334.47 334.47 334.20 334.26 334.06 334.21 

1.6164 333.14 333.97 333.97 333.98 333.98 333.90 333.98 333.72 333.90 

1.5795 332.65 333.49 333.49 333.48 333.48 333.30 333.47 333.22 333.32 

1.5425 332.34 333.13 333.13 333.29 333.29 333.00 333.13 332.97 333.03 

1.5376 332.27 333.13 333.13 333.29 333.29 333.00 333.13 332.97 333.03 

1.5300 332.27 333.13 333.13 333.29 333.29 332.79 333.13 332.77 333.03 

1.5290 331.99 333.12 333.12 332.99 332.99 332.37 332.66 332.36 332.38 

1.4804 330.87 331.77 331.77 332.06 332.06 331.20 331.48 331.19 331.22 

1.4318 329.84 331.18 331.18 330.88 330.88 330.42 330.66 330.36 330.36 

1.3832 329.37 330.16 330.16 330.19 330.19 329.76 330.00 329.74 329.77 

1.3346 328.50 329.20 329.20 329.01 329.01 328.88 329.05 328.84 328.86 

1.2946 327.78 328.62 328.62 328.58 328.58 328.18 328.45 328.17 328.20 

1.2359 326.72 327.22 327.22 327.19 327.19 327.10 327.14 327.07 327.09 

1.1866 325.84 326.58 326.71 326.48 326.48 326.31 326.48 326.29 326.33 

1.1372 324.95 326.57 326.70 325.79 326.43 325.33 325.43 325.30 325.32 

1.1268 324.92 326.57 326.70 325.62 326.42 325.18 325.29 325.15 325.17 

1.1268 324.92 326.57 326.70 325.62 326.42 325.18 325.29 325.15 325.17 

1.1264 324.56 326.56 326.69 325.66 326.42 324.80 324.96 324.76 324.79 

1.1242 324.43 326.41 326.49 325.34 326.30 324.72 324.84 324.68 324.71 

1.1200 324.05 326.41 326.49 325.31 326.30 324.68 324.84 324.65 324.71 

1.1107 324.05 325.15 325.35 324.86 325.01 324.39 324.56 324.34 324.38 

1.1064 323.78 324.70 324.81 324.54 324.63 323.99 324.08 323.96 323.98 

1.0972 323.22 324.15 324.26 323.95 324.05 323.64 323.81 323.59 323.63 

1.0950 323.22 324.15 324.26 323.95 324.05 323.64 323.81 323.59 323.63 

1.0924 322.26 323.65 323.82 323.35 323.51 322.63 322.90 322.59 322.75 

1.0821 322.06 323.60 323.78 323.28 323.45 322.50 322.68 322.45 322.49 

1.0820 322.06 323.60 323.78 323.28 323.45 322.50 322.68 322.45 322.49 

1.0811 321.77 323.18 323.29 323.07 323.21 322.42 322.60 322.36 322.40 

1.0312 321.12 322.66 322.73 322.23 322.40 321.51 321.68 321.48 321.50 

0.9812 319.71 320.58 320.74 320.57 320.62 320.08 320.21 320.05 320.07 

0.9313 317.98 318.96 319.00 318.79 318.86 318.30 318.40 318.27 318.29 

0.8813 316.60 317.89 318.00 317.70 317.79 317.27 317.41 317.23 317.26 

0.8568 316.21 317.50 317.58 317.35 317.42 316.56 316.70 316.53 316.55 

0.8324 315.37 316.63 316.69 316.47 316.56 315.99 316.19 315.93 315.97 

0.8079 314.98 316.24 316.31 316.12 316.17 315.34 315.48 315.31 315.33 

0.7834 314.38 315.57 315.66 315.06 315.07 314.88 315.06 314.83 314.87 

0.7830 314.38 315.57 315.66 315.17 315.17 314.85 315.06 314.80 314.87 

0.7824 314.35 315.45 315.55 315.15 315.16 314.79 314.93 314.75 314.79 

0.7585 313.98 315.28 315.43 315.01 315.11 314.49 314.60 314.45 314.46 

0.7346 313.66 315.25 315.40 314.79 315.07 314.37 314.43 314.33 314.31 

0.7106 313.46 315.23 315.38 314.73 315.05 313.76 313.90 313.74 313.77 

0.6864 312.98 315.19 315.34 314.69 315.02 313.36 313.60 313.32 313.41 
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staničení 

(ř. km) 

h dna 

[m. n. m.] 

q100 q20 q10 q2 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

stav. 

[m. n. 

m.] 

hladina 

návrh. 

[m. n. 

m.] 

0.6854 312.98 315.02 315.28 314.61 314.93 313.34 313.57 313.30 313.39 

0.6800 312.60 314.13 315.34 313.96 315.02 313.36 313.60 313.31 313.41 

0.6644 312.60 314.11 314.11 313.96 314.11 313.02 313.15 312.97 313.03 

0.6505 312.21 313.16 313.25 312.93 313.00 312.49 312.61 312.46 312.51 

0.5846 310.22 311.59 311.65 311.28 311.49 310.71 310.81 310.66 310.72 

0.5516 309.71 310.68 310.80 310.49 310.50 309.99 310.10 309.95 310.00 

0.5186 308.46 309.83 309.95 309.49 309.61 308.89 309.04 308.84 308.91 

0.4857 308.24 309.67 309.83 309.33 309.45 308.62 308.74 308.57 308.63 

0.4781 308.06 309.59 309.77 309.23 309.37 308.54 308.66 308.51 308.54 

0.4780 308.06 309.35 309.77 309.06 309.37 308.50 308.66 308.48 308.54 

0.4746 308.08 309.30 309.42 308.91 309.12 308.42 308.53 308.38 308.43 

0.4273 307.17 308.34 308.32 308.16 308.22 307.55 307.67 307.51 307.57 

0.3949 306.59 307.94 308.01 307.79 307.85 306.98 307.18 306.93 307.02 

0.3825 306.47 307.84 307.94 307.61 307.62 306.89 307.13 306.84 306.95 

0.3820 306.47 307.82 307.94 307.61 307.62 306.89 307.13 306.84 306.95 

0.3814 306.49 307.72 307.80 307.47 307.51 306.89 307.13 306.84 306.94 

0.3630 306.15 307.58 307.68 307.37 307.44 306.60 306.80 306.55 306.64 

0.3464 305.94 307.42 307.53 307.25 307.24 306.34 306.58 306.30 306.38 

0.3450 305.94 307.25 307.53 307.25 307.24 306.35 306.58 306.31 306.38 

0.3446 305.94 307.17 307.24 307.00 307.06 306.25 306.49 306.21 306.30 

0.3425 305.79 307.13 307.26 306.69 306.73 306.24 306.48 306.19 306.30 

0.3128 305.31 307.17 307.29 306.86 306.98 306.06 306.37 305.99 306.14 

0.2831 304.84 306.78 306.85 306.44 306.54 305.32 305.57 305.27 305.38 

 
Tabulka 10 Porovnání hladin stav – návrh. 

 


