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1 Stanovení dlouhodobé koncepce rozvoje města 

Otázka trvale udržitelného rozvoje je jedním z centrálních aspektů vodního hospodářství 

urbanizovaných povodí. Významné změny ve způsobu a intenzitě užívání vody, a především jejich 

rychlost v posledních několika desetiletích, vedou k obavám, zda společnost dokáže dlouhodobě 

zabezpečit následující oblasti: 

• zásobování obyvatelstva a průmyslu pitnou a užitkovou vodou v dostatečném množství a 

vyhovující kvalitě, 

• hygienicky, esteticky a hydraulicky vyhovujícího odvedení odpadních vod z míst jejich 

vzniku a jejich odpovídajícího čištění před navrácením do hydrologického cyklu, 

• kvantitativní a kvalitativní ochrany podzemní vody, 

• životní podmínky organismů ve vodních tocích a nádržích, jakož i společenských 

požadavků na užívání povrchové vody, 

• financování provozu, obnovy a případného rozšiřování stávající infrastruktury. 

Předpokladem dlouhodobého zabezpečení výše uvedených požadavků je integrace antropogenních a 

ekologických zájmů do všech stupňů plánování a řízení. 

Nová koncepce městského odvodnění, jejímž cílem je zmírnění vlivu urbanizace na hydrologický režim 

krajiny a na akvatický ekosystém, vychází ze zkušeností a poznatků dosavadního způsobu městského 

odvodnění. Tato koncepce podporuje takový způsob, který se přibližuje způsobu odvodnění v 

nezastavěných povodích. 

Cílem dlouhodobé koncepce odvodnění města Plzně je minimalizovat podíl srážkových vod v systému 

odvodnění. Zaváděním decentralizovaných systémů odvodnění u nových a stávajících staveb toho lze 

postupně dosáhnout. Na základě tohoto přístupu se postupně sníží náklady na provoz stokové sítě a 

ČOV, zmenší se látkové a hydraulické zatížení vodních toků, voda se do koryt dostane v obdobích 

sucha, a nikoliv za přívalových srážek. 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí, že jedním z opatření pro řešení 

problematiky vodního režimu v krajině a vodního hospodářství je zpracování a schválení koncepce 

hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích. Na potřebu jiného přístupu ke srážkové 

vodě v urbanizovaných územích reaguje i v dalších svých částech: 

• Podpořit účinnými nástroji (legislativními, finančními, regulačními) vsakování dešťových 

srážek systémy zachycování a opětovného využívání dešťových srážek ze zpevněných 

ploch v urbanizovaných územích s cílem zvýšit retenci vody v krajině a posílit vodní zdroje. 

• Zvážit možnosti alternativních způsobů hospodaření s vodními zdroji např. formou řízené 

umělé infiltrace. 

• Nenapojovat nové srážkové vody na stávající odvodňovací systémy (zejména jednotnou 

kanalizaci) a snižovat množství v současnosti již napojených nepropustných ploch. 

• Očekávanému poklesu disponibilních vodních zdrojů je možno předcházet zaváděním a 

podporou systémů pro opětovné užití vod (tzv. „re-use“) jako vody užitkové a systémů pro 

recyklaci vod, zejména opětovného využití málo znečištěných nebo částečně vyčištěných 

odpadních vod a vod srážkových. 

• Za účelem snížení objemů a četnosti přepadů odlehčovacích komor a ochrany stokové 

sítě před hydraulickým přetížením během přívalových srážek je třeba redukovat množství 

odváděných srážkových vod jednotnou kanalizací prostřednictvím plánování odvodnění 

urbanizovaných lokalit s důrazem na vsakování a retenci srážkových vod v městském 

povodí. 
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Opatření k minimalizaci povrchového odtoku zahrnuje celou řadu dílčích opatření jako je zachování 

vodních ploch a obnova přírodě blízkých vodních ploch (vodních toků, mokřadů, jezírek, tůní aj.), 

ochrana cenných vodních a mokřadních ekosystémů, realizace členitých přírodních ploch a ploch s 

prvky vegetace. Mezi další opatření patří zvyšování podílu ploch s propustným povrchem v sídlech 

(přeměnou vhodných ploch s dosud nepropustným povrchem). Dále upřednostnění realizace 

propustných povrchů na nových zpevněných plochách, což vede k zachování propustnosti povrchu (lze 

využít zatravňovacích dlaždic, štěrkových trávníků, propustných nebo částečně propustných dlažeb 

apod.). Realizace retenčních objektů na vhodných místech (průlehy, zasakovací rýhy, vegetační 

zasakovací pásy, poldry a retenční nádrže), infiltrační systémy v rámci stávajících a budoucích ploch 

městské zeleně, konstrukce vegetačních střech a stěn, jakož i retence dešťové vody s možností jejího 

přímého využití. 

Základním předpokladem realizace nové koncepce městského odvodnění je důsledná koordinace mezi 

odvodněním jednotlivých nemovitostí a koncepcí celého městského odvodnění. K důsledné koordinaci 

mohou přispět jen vhodná administrativní opatření a důsledná kontrola jejich dodržování. 

Dlouhodobá koncepce rozvoje města sleduje základní cíl – ochránit město, případně místa „po proudu“ 

před nepříznivými účinky nevhodného odvádění srážkových vod.  

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je: 

1. Nenapojovat nové srážkové vody z urbanizovaných ploch do systému odvodnění 

města (stokových systémů i systému vodních toků a svodnic) napřímo. 

2. Odpojovat od jednotného stokového systému srážkové vody z ploch, u kterých byl 

identifikován dostupný potenciál HDV, a tím vytvářet volné kapacity stokového 

systému pro zmírnění dopadů klimatické změny (tj. zvýšení extrémů přívalových 

dešťů). 

3. Koncepci odvodnění řešit včas. Vyžadovat již v počátečních fázích každé projektové 

dokumentace koncepci odvodnění podle pravidel KOP. 

4. Dlouhodobě rozvíjet a udržovat funkčnost systému odvodnění, jeho jednotlivých prvků 

a vzájemných propojení. Zejména průtočnost, systematičnost, dobrý technický stav, 

míru bezpečnosti apod.  

Obnovení přirozeného způsobu odvodnění, který umožní lokalitám dlouhodobý rozvoj je proces, o němž 

máme základní povědomost odpovídající současné úrovni poznání o klimatu, urbanizaci a vývoji 

společnosti. Všechny parametry, kterými posuzujeme vodní režim v urbanizovaném povodí, nasvědčují 

tomu, že je potřeba začít systematicky s realizací principů HDV. 

1.1 Strategické cíle 

V rámci České republiky a bylo identifikováno šest hlavních strategických cílů, které směřují vodní 

hospodářství v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích. Tyto cíle jsou 

následující: 

Dosažení přirozené vodní bilance 

Obnovení přirozené vodní bilance ve stávající zástavbě a zachování přirozené vodní bilance v nové 

zástavbě (minimalizace povrchového odtoku, maximalizace vsaku a výparu). Prevence povodní a 

sucha. 
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Ochrana urbanizovaného území před zaplavením v důsledku přívalových srážek 

Ochrana urbanizovaného území před lokálním zaplavením způsobeným kanalizací (při překročení 

hltnosti uličních vpustí či při výskytu tlakového proudění a výtoku odpadní vody na terén), soustředěným 

povrchovým odtokem v intravilánu či přívalovými povodněmi z místních vodních toků v důsledku 

odkanalizování území. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

Snížení vnosu znečištění a hydraulického zatížení povrchových vod přepady z odlehčovacích komor 

jednotné kanalizace a odtoky z oddílné dešťové kanalizace. Zlepšení morfologického stavu 

povrchových vod, zvýšení biodiverzity s nimi spjatých ekosystémů. Předcházení vnosu znečištění do 

podzemních vod. 

Snížení spotřeby pitné vody užíváním srážkové vody 

Využití srážkové vody jako zdroje užitkové vody a tím snížení nároků na výrobu, dopravu a spotřebu 

pitné vody. Zvýšení ochrany vodních zdrojů, prevence nedostatku vody. 

Zlepšení mikroklimatu ve městech 

Zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení teploty vzduchu a tepelných ostrovů, snížení prašnosti. 

Podpora využití vody pro zajištění estetických, rekreačních a dalších služeb v urbanizovaných 

územích 

Podpora revitalizace vodních toků a vodních ploch jako součástí urbánního prostředí a jejich začlenění 

do struktury veřejných prostranství měst a obcí. Podpora vzniku nových vodních prvků ve veřejném 

prostoru. Podpora funkční sídelní zeleně. Posílení vnímání vody v urbanizovaném prostředí jako 

prostředku pro zvýšení kvality života. 

1.2 Potenciál stávající zástavby 

Zásadním legislativním dokumentem, který zavádí povinnost uplatňovat principy HDV je zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách, který obsahuje (od své novelizace v roce 2010) definici srážkových vod a 

stanovuje i podmínky obecného nakládání s nimi. Vodní zákon nepožaduje aplikaci principů HDV pouze 

u novostaveb, ale též při provádění změn staveb a změn jejich užívání, čímž se snaží nejenom 

nezvyšovat množství srážkových vod odváděných jednotnou kanalizací, ale aktivně toto množství 

snižovat. Odkaz zákona o vodách na stavební zákon je naplněn ve Vyhlášce č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, ve které jsou uvedeny požadavky na řešení srážkových 

vod. 

Zatímco u novostaveb/přestaveb jsou pravidla pro jejich odvodnění daná legislativou, předpis požadující 

omezení odtoku srážkových vod ze stávajících staveb chybí. Majitelé těchto staveb mohou konvenční 

odvodnění přestavět na decentralizované a začít s dešťovou vodou hospodařit příp. ji využívat k provozu 

nemovitosti, ale nemusí. K tomu, aby tak učinili, musí mít důvod. 

Důvodem může být společenská uvědomělost, ale účinnější motivací bývá ekonomická výhodnost. 

Proto je nutné podporovat environmentální cítění osvětovou a vzdělávací činností a paralelně je nutné 

vytvořit podmínky, které zajistí finanční motivaci majitelů (např. „časovým“ prominutím poplatků za 

odvádění dešťových vod). 
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Nejvíce srážkových vod odtéká do jednotné kanalizace ze stávajících staveb. Majitelé těchto staveb 

jsou soukromníci nebo obec, město, kraj, stát. Podstatou analýzy bylo objevit u stávající zástavby 

potenciál s dešťovou vodou hospodařit a u staveb a pozemků okolo nich stanovit vliv na stokovou síť, 

pokud by se odvodnění přebudovalo. 

Smyslem určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě je zaměřit omezené finanční prostředky města 

na oblasti, které mají z hlediska potenciálu největší možnosti na snížení podílu srážkových vod ve 

stokové síti a povrchových vodotečích za přívalových srážek. 

1.2.1 Metodický postup 

Jako podklad pro určení potenciálu stávající zástavby jsou použity základní vrstvy urbanizovaného 

povodí z generelu kanalizace doplněné o informace o velikosti zelených ploch v jednotlivých 

podpovodích. Velikost zelených ploch byla globálně redukována na 70 % z důvodu prostorových pro 

možnosti umístění prvků HDV. Na základě jejich vyhodnocení (typ zástavby a prostředí, prostorové 

předpoklady, překážky v aplikaci HDV, atd.) je možné podpovodí rozdělit do následujících čtyř kategorií: 

• plochy s dostupným potenciálem 

• plochy s obtížně dostupným potenciálem 

• plochy s nedostupným potenciálem 

• plochy bez potenciálu 

K vyjádření jednotlivých kategorií byly v KOP limitované informace na úrovni studie bez podrobností 

potřebných ke konečné aplikaci HDV. V popisu potenciálu HDV ve stávající zástavbě nebyly proto 

zohledněny polohy inženýrských sítí, vyhodnocení podrobných hydrogeologických průzkumů a 

podmínky vyplývající např. ochrany městské zeleně. 

Pro určení potenciálu HDV se, v rozsáhlých povodích jako je Plzeň, využívá matematických modelů. S 

ohledem na skutečnost, že prvky HDV jsou v software DHI implementovány pouze v modulu 

povrchového odtoku B (Kinematic wave) nebyl potenciál stávající zástavby vyhodnocován, neboť 

globální model pro Plzeň je převzatý ze stávajícího generelu kanalizace, kde byl povrchový odtok 

postaven v modulu A (Time of concentration). Jelikož jsou oba koncepty velmi odlišné (vstupní data), 

neexistuje jednoznačná metodika na převod z jednoho konceptu do druhého. Z toho důvodu je 

doporučeno tuto analýzu provést až v další fázi koncepce odvodnění města Plzně. 

1.2.2 Vyhodnocení a doporučení 

Na základě zkušeností z jiných měst podobné velikosti je možné odhadnout, že potenciál na odpojení 

srážkových vod od stávající jednotné kanalizace bude realizovatelný, při akceptovatelných nákladech, 

na cca 10 % z celkové zpevněné plochy napojené v současnosti na jednotný stokový systém. 

Akceptovatelné náklady zahrnují jak technické, tak majetkoprávní možnosti odpojení od stokové sítě. 

Odpojení těchto ploch lze realizovat postupně během následujících třiceti let. 

V horizontu 30 let je navrženo odpojení 10 % nepropustných ploch od jednotného stokového 

systému města, tedy 0,3 % ročně. Těchto 0,3 % představuje odpojení řádově 1 ha ročně. 

Kritéria pro návrh objektů DSO, na něž budou přestavěna odvodnění stávající zástavby, jsou 

shodná s limity předepsanými pro novostavby. 
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Stavebně-technická řešení pro převod srážkových vod do navržených objektů DSO na jednotlivých 

lokalitách s dostupným potenciálem HDV mohou být následující: 

• odstranění nebo zapuštění stávajících obrubníků, 

• snížení nebo úprava terénu, 

• převedení srážkových vod z míst uličních vpustí (UV) do objektů DSO, 

• zrušení odvodňovacích žlábků a uličních vpustí uprostřed zelených ploch, resp. jejich 

využití jako bezpečnostního prvku DSO, 

• zrušení chodníku v oddělovacím ostrůvku.  

Kromě odpojování ploch s dostupným potenciálem HDV lze ke splnění cíle přispět i důsledným 

vyžadováním aplikace principů HDV při rekonstrukcích objektů a změn jejich využívání tak, jak to 

vyžaduje vodní a stavební zákon. U stavebního zákona doporučujeme důsledné vyžadování zavádění 

HDV. 

V další fázi, navazující na studii KOP, je potřebné se zaměřit a podrobně analyzovat pouze lokality s 

dostupným a obtížně dostupným potenciálem HDV. Možnost „odpojit“ srážkové vody v těchto vybraných 

lokalitách je nutné detailně prověřit a stanovit pro domy, parkoviště (včetně přilehlých komunikací), 

chodníky a zpevněné plochy veřejných prostranství v majetku města (příp. kraje a státu). 
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1.3 Limity využití rozvojových ploch 

Z platné legislativy ČR vyplývají pro stavebníka obecně formulované požadavky na vymezování a 

využívání staveb, resp. jejich odvodnění. Bez jejich konkretizace by bylo velice složité tyto požadavky 

naplnit. Účelem KOP bylo krom jiného vytvořit v Plzni podmínky vhodné pro účinné využití 

celospolečenského potenciálu HDV a zároveň takové podmínky, které by byly pro všechny stavebníky 

jednoduché a rovnocenné. 

Limity využití rozvojových ploch popisují to, za jakých podmínek je možné území vybrané pro rozvoj 

města zastavovat a současně zdali je to z hlediska jeho dalšího udržitelného rozvoje vůbec vhodné. 

Limity tak můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

a. Limity vyplívající z konkrétních poměrů v dané lokalitě 

- vodohospodářské omezení rozvoje území 

- hydrogeologické podmínky v území – volba recipientu 

b. Obecně platné limity pro všechny odvodňované nemovitosti dané 

- klíčovými ukazateli 

- požadavky na technické řešení 

Limity platí pro jakoukoliv výstavbu na celém území Statutárního města Plzně. Limity jsou platné jak pro 

novou výstavbu, tak i pro přestavby a rekonstrukce. 

Koncepční zásady a pravidla pro odvodnění jednotlivých rozvojových ploch definovaných stávajícím ÚP 

jsou uvedeny ve formě kartotéčních listů. 

1.3.1 Volba recipientu 

Volba recipientu je prováděna vylučovacím postupem v pořadí dle priorit uvedených ve vyhlášce č. 

501/2006 Sb.  

Při návrhu odvodnění nové zástavby je nutné postupovat důsledně podle současné legislativy, do které 

je zakomponován kvalitativní rozdíl mezi napojením srážkové vody do podzemí (priorita č. 1), do 

vodního toku (priorita č. 2) nebo do jednotné kanalizace (nejméně vhodné řešení). 

Pro výběr toho, kam budou vody svedeny, existuje jasná hierarchie, jejíž posloupnost nelze 

samovolně měnit, protože je zákonně dána požadovaným účinkem na životní prostředí.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. jednoznačně formuluje zásadní kritéria, která nepřímo předurčují náplň 

projektové přípravy staveb. Je nutné, aby v každé fázi přípravy stavby byly dostatečně zodpovědně 

prověřeny možnosti odvodnění v pořadí podle priorit uvedených ve vyhlášce.  

Prvky odvodnění, včetně HDV musí být projekčně řešeny až do konečného recipientu, případně 

přirozené svodnice (vodní nádrže, vodního toku), řešení odvedení vody musí být již ve fázi projekční 

přípravy schváleno příslušným správcem vodního díla. 

Tím, že se nelze rozhodovat pro jednotlivé recipienty (podzemí, resp. podzemní vody, povrchové vody, 

jednotná kanalizace) bez analýzy prostředí a možností, jsou průzkumy podloží, spádových poměrů a 

dostupnosti jednotlivých recipientů těmi nejdůležitějšími podklady pro rozhodování. V rámci KOP vnikl 
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podkladový materiál pro určení vhodnosti lokality pro zasakování, nicméně každé výstavbě na větších 

plochách by měl předcházet podrobný hydrogeologický průzkum, který tyto „globální“ podmínky potvrdí, 

upřesní nebo v některých případech vyvrátí (podkladový materiál vznikal pro měřítko 1:50 000). Dalším 

podkladovým materiálem, který v rámci zpracování KOP vznikl je vymezení „svodnic“ na rozvojových 

plochách, což je území, které by mělo být v územním plánu města Plzně vymezené jako veřejně 

prospěšná stavba. Toto území by mělo být nezastavitelné, jeho primárním účelem je přirozený odtok 

srážkových vod, které nelze v povodí zasakovat – v podstatě se jedná o jeden z přirozených 

bezpečnostních prvků HDV v rozvojových lokalitách. 

Rozvojové plochy jsou, s limitem odtoku 4 l/s/ha, do povrchových vodních toků napojeny bez ohledu na 

jejich hydraulickou kapacitu. Plochy, které se mají zastavět, již nyní leží v povodí těchto vodotečí a 

urbanizací těchto území podle pravidel KOP se současný stav odvodnění (resp. současný odtok) 

nezhorší. V místech, kde je již v současném stavu kapacita vodního toku vyčerpaná jsou navrženy 

retenční plochy (optimálně přirozeného charakteru), které dokáží odtokovou špičku ještě více zploštit a 

posunout v čase. Odtok srážkové vody prostřednictvím decentralizovaného systému odvodnění do 

přilehlého povrchového toku je řízený a pod kontrolou. Výrazné zlepšení se projeví jednak zpomaleným 

odtokem přívalových srážek, a pokud budou v zástavbě aplikovány objekty DSO s předčištěním skrz 

zemní filtr (např. zasakovací průleh), pak i kvalitou vody. I přívalová srážka, která eroduje přirozený 

terén, se z těchto objektů do vodních toků dostane předčištěná a bez splachů z vlastní erozní činnosti. 

To se pozitivně promítne v povodí i v samotném korytě vodního toku nebo svodnice. 

Jsou-li rozvojová území napojena do jednotné kanalizace, je jejich vliv na vytížení kanalizace 

minimalizován, protože odtok srážkových vod je řízený (odpovídá přirozenému stavu povodí). Vyrovnání 

přírůstku odtoku je v těchto případech možné jen odpojením srážkových vod ze stávající zástavby nebo 

rekonstrukcí těchto nekapacitních stok. 

V kartotéčních listech jsou uvedeny specifikace odvodnění vztažené k jednotlivým rozvojovým územím, 

i když pro detailnější popis nejvhodnějšího řešení nejsou vždy k dispozici údaje odpovídající podrobnosti 

na základě, kterých by bylo možné optimální řešení definovat. 
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1.3.2 Návrhové ukazatele objektů DSO 

Pro návrh objektů DSO platí návrhové ukazatele, které lze rozdělit do dvou skupin. Klíčové ukazatele 

zásadní pro rozměry objektů DSO. Závazné požadavky na technické řešení zajistí budoucím majitelům 

nemovitostí přiměřenou provozní spolehlivost a ekonomickou nezávislost. Smysl a význam návrhových 

ukazatelů je podrobněji popsán kapitole „Metodické pokyny pro stanovení podmínek pro novou 

výstavbu“. 

 
Tabulka 1 Přehled návrhových ukazatelů odvodnění staveb na území Statutárního města Plzně. 

1.3.3 Územní studie 

V rámci rozvojových ploch podle územního plánu existují plochy takové velikosti nebo konfigurace, u 

nichž je reálné, že se tato území budou zastavovat postupně. Při zastavování po malých plochách bude 

obtížné posouzení plošného vlivu odvádění srážkových vod v návaznosti na systematické řešení na 

stavebnících vymáhat. Z toho důvodu je doporučeno odvodnění území vyřešit před započetím jeho 

urbanizace a zapracovat možnosti aplikace HDV do územního plánu případně zastavovacích studií. 

Způsob řešení odvedení srážkových vod s ohledem na nejvhodnější recipient podle vzdálenosti, 

spádové dostupnosti a kapacity vodoteče u větších území závisí na tom, jak se bude území zastavovat 

– odkud kam. Spontánním postupným zastavováním území může dojít k založení nesprávného systému 

odvodnění celého území a plochy, které se budou zastavovat v území poslední, již nemusí být možné 

vhodně odvodnit. 

Tam, kde nelze na úrovni KOP stanovit definitivně koncepci odvodnění (tzn. například existence více 

recipientů vhodných k odvodnění, či různorodé spádové poměry a konfigurace území), doporučujeme 

vypracovat územní studii, která s využitím geodetického zaměření, podrobného hydrogeologického 

průzkum a případné analýzy vlastnických vztahů, vybere nejvhodnější řešení. 

Rozkrytí problematiky optimálního odvodnění do všech důsledků poskytne městu informace a možnost 

mít koncepci rozvoje města pod kontrolou. Znalost důsledků pro město nejlepšího řešení odvodnění 

návrhový ukazatel popis návrhového ukazatele 
předepsaný (doporučený) 

parametr 

KLÍČOVÝ 

UKAZATEL 

specifický odtok max. 4 l/s/ha 

četnost překročení kapacity retenčního 

objektu 
max. 1x za 5 roků 

doba, za kterou se musí retenční objekt od 

konce poslední přívalové srážky vyprázdnit 
24 h (8h) 

ZÁVAZNÝ 

POŽADAVEK NA 

TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

bezpečnostní přelivy DSO 
každý DSO musí chránit stavbu 

bezpečnostním přelivem 

vlastnický princip k DSO 
nedílnou součástí odvodňované stavby 

je objekt DSO na jejím pozemku 

bezpečnostní koeficient 1,1 až 1,2 (1,2) 
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může znamenat, že město bude muset přistoupit aktivněji k zajištění této koncepce odvodnění, protože 

by postupným zastavováním většího rozvojového území nebylo možné koncepci dodržet. 

1.3.4 Podrobný hydrogeologický průzkum  

Koncepce odvodnění je velice závislá na informacích o podloží - prioritním recipientu. Pro stavebníka 

developera, kterého provozní spolehlivost nebo dlouhodobá životnost systému odvodnění nezajímá, je 

zajištění kvalitního HGP povinností a jeho pořízení většinou není motivováno zájmem získat seriózní 

informace pro návrh kvalitního odvodnění. 

Město, které zodpovídá za svůj bezpečný rozvoj i z dlouhodobého hlediska, by mělo zvážit, jestli 

zejména u odvodnění staveb, u kterých je nutné posoudit vliv plošného zasakování, by nemělo podrobný 

HGP se zaměřením právě na vliv plošného zasakování zajistit samo a investorům informace o podloží 

poskytnout (zdarma nebo za úplatu). Touto cestou by si město zároveň pohlídalo kvalitu průzkumu a 

zřízení hydrogeologických dokumentačních bodů vystrojených k monitorování podzemní vody. Tyto vrty 

by byly podle potřeby vyhodnocovány před zástavbou a také po ní, aby bylo možné v průběhu let vliv 

zasakování na podloží vyhodnotit. 

Spolu s osvětou patří pořizování těchto dokumentací k neinvestičním výdajům, které se městu 

v dlouhodobém horizontu vyplatí. 
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1.4 Stanovení okrajových podmínek pro funkci a provoz objektů 

HDV 

Retence a infiltrace dešťové vody v urbanizovaných povodích je jedním z nejrozšířenějších opatření, 

kterých se používá od nepaměti. Téměř na celém světě je v současné době realizováno nesčetné 

množství těchto projektů. Velká část však nesplňuje všechny tři základní požadavky současně: 

navržené řešení musí být funkční, snadno provozovatelné a musí mít určitou estetickou hodnotu, aby 

bylo obyvatelstvem akceptováno. 

Přes rozšíření retenčních a infiltračních objektů v urbanizovaných povodích dochází k chybám, které 

jsou způsobovány především podceňováním odborných nároků při plánování a provozu těchto zařízení 

a podceňováním estetického aspektu těchto zařízení. 

Koncepční zásady pro návrh systémů decentralizovaného odvodnění je možné shrnou do následujících 

bodů: 

• od počátečních fází územního plánování počítat s tím, že objekty DSO musí být na 

pozemku majitele odvodňované nemovitosti;  

• vlastnický princip – při návrhu koncepce odvodnění je nutné zvážit, jaké budou platit 

vlastnické vztahy k budoucím nemovitostem (budovy, komunikace, doprava atd.); 

• je nutné rozlišovat srážkové vody ze staveb budoucích majitelů nemovitostí, zvláště 

„obecní vody“ a „soukromé vody“;  

• využití svažitosti a členitosti terénu; 

• využití různorodé dispoziční uspořádání zástavby.  

1.4.1 Zásady hydrotechnického výpočtu DSO 

Výpočet musí respektovat následující zásady: 

• retenční objem vychází z rozdílu přítoku a odtoku;  

• přítokem je množství, které z příslušného povodí do objektu DSO přiteče zejména ze 

zpevněných ploch 

• odtokem je množství max. povoleného odtoku spočítané ze specifického odtoku a 

množství, které zasákne do podzemí, pokud je to možné;  

• retence musí být dostatečná pro návrhový pětiletý déšť, 

1.4.1.1 Návrhové srážky 
Pro výpočet množství dešťových vod je třeba uvažovat s následující charakteristikou deště (dle údajů 

profesionální meteorologické – ombrografické stanice v profilu Plzeň – Mikulka). Okamžitý odtok 

dešťových vod z řešeného území se určí dle následující tabulky (tuto je nutno pro některé úlohy rozšířit 

o hodnoty trvání deště do 72h – viz stanice Plzeň – Doudlevce). 
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Dimenze objektů na stokové síti, které slouží k redukci odtoku, se navrhuje na nejnepříznivější déšť z 

dob trvání v příslušné periodicitě n. Stoková síť v Generelu kanalizace je posuzovaná na periodicitu 0,5 

(uliční stoky) a 0,1 (kmenové sběrače).  

Norma CSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod pak pro objekty 

umístěné mimo stokovou síť umožňuje pro odvodňované plochy do 3 ha stanovit retenční objem Vvz [m3] 

stanovit podle vztahu: 

 

kde 

hd je úhrn srážky [mm] dané periodicity a doby trvání (viz tabulka 1), 

Ared - redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2], 

Avsak - plocha propustného dna vsakovacího zařízení [m2] (zjednodušeně), 

Avz - plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] (uvažuje se jen u povrchových vsakovacích zařízení), 

f - součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2), 

kv - koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického průzkumu, 

tc - doba trvání srážky [min] dané periodicity. 
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Výpočet retenčního objemu se provede pro všechny návrhové úhrny srážek (viz tabulka 1) s periodicitou 

podle tabulky 2 (ČSN 75 9010) a dobou trvání od 5 min do 4 320 min (72 h) a navrhne se největší 

retenční objem vsakovacího zařízení. 

 

Pro oblast Plzně doporučujeme v rámci zpracování standardů města doplnit data ze stanice Mikulka i 

pro dobu trvání delší než 120 minut. 

K dispozici jsou parametry ze stanice Plzeň – Doudlevce 

Doba trvání (min) 5 10 15 20 30 40 60 120 

Srážkový úhrn (mm) 10.2 15.0 17.6 19.2 21.4 22.8 24.9 28.6 

 

Doba trvání (min) 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320 

Srážkový úhrn (mm) 33.0 35.3 36.9 38.2 39.0 41.2 42.6 53.6 60.1 

 

1.4.2 Konstrukční zásady pro návrh DSO 

Jednou z nejdůležitějších okrajových podmínek pro správnou funkci a provoz objektů HDV je otázka 

kvality a množství srážkové vody. Při kategorizaci vody podle kvality se užívá rozdělení podle toho, z 

jakých povrchů srážková voda přitéká. Srážkové vody podle toho můžeme dělit do tří skupin: 

• čisté – s nízkým zatížením, 

• lehce znečištěné – se středním zatížením, 

• špinavé – s vysokým zatížením. 

Při posuzování množství se zkoumá: 

• jaká je vsakovací schopnost podloží, 
• jaký může mít zasakování vliv na stavbu atd.  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 18 z 159 
 

 

 

Tabulka 2 Zasakování srážkových vod podle typu odvodňované plochy (převzato z DWA-138). 
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1.4.2.1 Základní zásady pro návrh objektů DSO: 
• výška vody v průlehu by neměla přesahovat 0,30 m; 

• povrch průlehu by měl mít vrstvu půdy alespoň 0,30 m silnou s propustností kf  ≥ 1.10-5 

m/s, aby se voda relativně rychle zasákla do rýhy pod průlehem; 

• při zpevňování ploch povodí používat v co největší míře propustné materiály; 

• jak v soukromém, tak i veřejném sektoru je třeba pamatovat na plochy vhodné pro 

zasakování – obecně platí, že přirozené terénní prohlubně by se neměly zastavovat; 

• u decentralizovaného zasakování je zpravidla potřeba na průlehy 5 až 20 % z napojené 

redukované plochy. U zemin s malou propustností, a zvlášť pokud není průleh dostatečně 

hluboký, se nároky na plochu zvyšují až na 40 %; 

• plochy zasakovacích prvků v obytných oblastech nejsou vhodné pro pohybové hry, 

intenzivní pohyb snižuje jejich vsakovací schopnost; 

• ve svažitém terénu se musí průlehy uspořádat rovnoběžně s vrstevnicemi; 

• mezi zasakovacími objekty a podsklepenými budovami je nutné podle místních podmínek 

dodržovat odstup (hranice je dána tvarem stavební jámy základů budov). 

1.4.3 Provozní opatření pro zasakovací zařízení 

Provozní společnosti by si měly vypracovat provozní řády na objekty HDV. Za podklad může sloužit 

např. Provozní opatření pro zasakovací zařízení (Dohman, M., Hamacher, R. (1998): Provoz a údržba 

zařízení pro vsakování dešťových vod. Zemský výzkumný záměr NRW-MURL IVB6-042 202. dle 

Dohmann/ Hamachera): 
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Tabulka 3 Provozní opatření pro zasakovací zařízení – část 1. 
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Tabulka 4 Provozní opatření pro zasakovací zařízení – část 2. 

O jednotlivých prvcích HDV je město povinno vést registraci ve svém Informačním systému města (ISM). 

Každý prvek HDV bude v ISM napojen na provozní evidenci prvku, kde budou zaznamenány všechny 

potřebné parametry prvku (datum kolaudace, doporučené období pro výměnu zemního filtru, datum 

kontroly atd. 
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Majitelé staveb nebo stavebních pozemků, které jsou odvodněny prostřednictvím objektů DSO, jsou 

povinni o správné funkci objektů DSO informovat MMP nebo jím pověřený subjekt prostřednictvím 

pravidelných revizních zpráv. Zprávy si nechá majitel vypracovat 1x za 5 let u kompetentní osoby 

schválené MMP revizi daného objektu. Majitelé staveb umístěných na ploše do 400 m2 mohou být od 

této povinnosti osvobozeni nebo jim může být lhůta prodloužena. 

1.5 Finanční ocenění, náklady investičních a neinvestičních 

opatření  

Aplikace principů HDV vyžadovaná naší legislativou není podmíněná finanční efektivitou na jednotlivých 

stavbách, ale celospolečenskou prospěšností nového systému odvodnění urbanizovaných území. To 

charakterizuje podstatu principů HDV. Jedná se o komplex systémových opatření s velkým 

mezioborovým přesahem a společenským významem, jejichž výsledný finanční efekt nelze na půdorysu 

jednoho města vyčíslit. 

Kvalitě návrhů DSO by pomohlo, kdyby měli projektanti na území statutárního města Plzně k dispozici 

kvalitní dešťoměrné údaje, které by byly společné pro všechny stavby a byly by jednoduše dostupné. 

Město v současné době provozuje 3 srážkoměrné stanice, které měří intenzitu srážky s minutovým 

krokem po dobu více jak 15 let. S ohledem na prostorové rozložení srážek by bylo vhodné tuto síť do 

budoucna rozšířit, případně uzavřít dohodu s ČHMÚ o vzájemném poskytování dešťoměrných dat. 

Na základě takto detailních dat by pro Plzeň vznikaly s jasně specifikovanou časovou aktualizací 

srážkové řady (periodicity 1 – 0,5 – 0,2 – 0,1) platné pro celé území Plzně. Tyto řady by následně mohly 

být použity jako aktuální data pro návrh prvků HDV. 

Dalším důležitým krokem ke zkvalitnění DSO je vytvoření obecně závazných pravidel pro navrhování 

zejména pozemních a dopravní staveb a tvorbu terénních úprav. 

Standardy pro odvodnění veřejných komunikací a prostranství by řešily: 

• prostorové uspořádání komunikací a technické infrastruktury v nových nebo 

rekonstruovaných ulicích; 

• pokyny pro pozemní a dopravní stavby ve formě obdobných standardů, do nichž by byly 

zakotveny požadavky na konstrukce těchto staveb a jejich dispoziční uspořádání, bez 

kterých není možné principy HDV realizovat. 

Na větších nebo členitějších rozvojových územích je nutné nechat udělat dříve, než přijde první 

stavebník, územní studie ke stanovení koncepce odvodnění konkrétních rozvojových ploch. 

V neposlední řadě je důležité provádět účinnou osvětu občanů (pro majitele nemovitostí, ve školách, 

pro firmy) o principech HDV. Součástí této osvěty jsou následující informace:  

• jakou funkci prvky HDV zastávají, jak by s k nim občané měli/neměli chovat;  

• prvky HDV pro odvodnění rodinných domů nepředstavují nebezpečí pro sousední objekty, 

každé řešení má svůj bezpečnostní prvek;  

• prvky HDV mohou snížit provozní náklady při využívání dešťové vody k provozu 

nemovitosti (pro závlahu, k WC, jako užitková voda k úklidu, praní atd.).  
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2 Technická opatření k aplikaci HDV ve stávající 
zástavbě 

2.1 Určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě  

Způsob odvádění srážkové vody je dán dostupností recipientu a mírou znečištění. Recipientem by měla 

být primárně volena podzemní voda (tj. vsakování), na druhém místě povrchová voda (případně dešťová 

kanalizace) a poslední možností by měla být stoková síť. Tato zásada platí jak v okrajových částech, 

tak v centrální. Nicméně je evidentní, že v husté zástavbě jsou možnosti omezenější. 

Jednotlivé plochy v území mají různá specifika a možnosti, plochy: 

• rekreace: mají dostatek zelených ploch kolem a je možné ve velké míře zadržovat vodu na pozemku, 

zasakovat, zadržovat a využívat, tvořit jezírka, podporovat biotu, zvyšování hladiny podzemní vody – tyto 

plochy jsou velmi vhodné pro decentrální hospodaření s dešťovou vodou 

• občanského vybavení – školní kampusy, zdravotnických zařízení a podobné plochy – poskytují možnosti 

využití zelených plochy kolem nich, využívání vody na pozemku, svádění vody ze střech, aplikace zelených 

střech a fasád. Velmi zajímavá může být retence vody na povrchu ve formě jezírek, rybníčků, které svým 

výparem budou ochlazovat vzduch a též zvyšovat estetickou hodnotu místa 

• smíšené obytné – záleží na tom, zda se jedná o hustou zástavbu či okrajovou část, jde-li o rodinné domy, je 

vhodné podporovat hospodaření s dešťovou vodou na pozemku, i v případě hustější zástavby je možné 

svádění vody do okolních zelených plocha a zasakovat (nutné dle konkrétní lokality stanovit míru znečištění 

vody) nebo využívat, veřejná prostranství je potřeba co nejvíce ozelenit, i stavby dopravní infrastruktury lze 

využít – aplikovat zpevněné povrchy propustné pro vodu, zelené zastávky MHD apod. 

• obchodu, služeb a výroby – vodu je možné zachytávat a využívat pro provoz nebo odvádět a zasakovat 

(nutný rozbor potřeby předčištění – specifikovat pro danou konkrétní lokalitu, zda je voda vhodná pro 

zasakování) 

• výroby a skladování – vodu je možné zachytávat a využívat pro provoz nebo odvádět a zasakovat (nutný 

rozbor potřeby předčištění – specifikovat pro danou konkrétní lokalitu, zda je voda vhodná pro zasakování) 

• dopravní infrastruktury – železnice – vodu je možné zachytávat, odvádět – může být problém se znečištěním 

vody, nutné specifikovat pro konkrétní lokalitu 

• technické infrastruktury – v případě pěších komunikací lze použít povrchy propustné pro vodu, v případě 

parkovacích ploch, manipulačních apod je nutné zvážit pro konkrétní lokalitu potřebu předčištění, vhodnost 

pro zasakování 

• vodní a hospodářské – je potřeba jejich pečlivá údržba, kontrola, v případě potřeby rekonstrukce, vodní toky 

je žádoucí v mnoha případech zrevitalizovat – navrátit co nejvíce do přirozeného stavu, v případě intravilánu 

mohou být možnosti menší, ale vždy je možná alespoň částečná náprava – zejména žádoucí je odtrubnění 

vodních toků a dostatečná kapacit objektů na toku (propustky, mosty) 

• zemědělské – aplikace přírodě blízkých opatření, které mají napomáhat ozdravení krajiny, zadržování vody 

v krajině, bránit erozi, degradaci půdy – postupy jsou popsány výše 

• lesní – správná funkce lesa pomáhá zadržování vody v krajině – postupy jsou popsány výše 

• přírodní – udržování správné funkce systému, jeho podpora, revitalizace, stavby malých vodních nádrží a na 

vodních tocích je třeba udržovat, kontrolovat a v případě potřeby rekonstruovat 

• parků – lze vytvářet řada různých opatření v závislosti na ploše a možnostech zájmového území – postupy 

jsou popsány výše 

• těžby – v případě ukončené těžby je možná revitalizace prostředí – místo pro retenci vody, vytvoření 

přírodního prostředí 

• specifické – obrana a bezpečnost státu – lze zachytávat a využívat vodu na ploše 
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Okrajová část zástavby 

V okrajových částech zástavby by v co největší míře mělo být využívána přírodě blízká opatření a co 

největší návrat k přirozenému (krátkému) oběhu vody v krajině, který byl bohužel do značné míry 

narušen. Neřeší se pouze množství vody, ale také její kvalita, důležitá jsou tedy: 

• protierozní opatření,  

• zadržování vody v krajině,  

• zvýšení podzemní vody a zásob,  

• zvýšení úrodnosti krajiny a její ozdravení. 

V krajině lze aplikovat různá přírodě blízká opatření (organizační, agrotechnická, průlehy, příkopy, 

meze, větrolamy, tvorba malých vodních nádrží). Vodní toky by měly být navráceny do přírodního stavu 

– ponechat možnost rozlivů, meandrování, podpoření přirozeného splaveninového režimu, podpoření 

biologické rozmanitosti. 

V okrajových částech hustota zástavby řídne, nastupují vilové čtvrti a zástavba tvořená více rodinnými 

domky, kolem kterých je více zeleně. Voda je z těchto ploch potenciálně čistá a měla by být snaha 

podporovat co nejvíce využívání této vody na pozemcích.  

Voda odtékající z průmyslových nebo zemědělských ploch může být problematická a je nutné vždy 

stanovit její čistotu vždy pro konkrétní lokalitu a v případě zájmu jejího využívání použít nějaký systém 

jejího čištění. Napomoci zadržování vody může také správná funkce remízků, lesního porostu atd… 

Centrální část 

V případě velmi husté zástavby je možné využívat i malé plochy zeleně – například zelené střechy, 

zelené tramvajové pásy apod. Důležité je vnést zeleň do města v co největší míře. Zejména větší 

soubory budov – jako budovy škol, administrativní budovy, nákupní centra skýtají zajímavé možnosti 

využití prvků zelených střech a fasád. 

Centrální ochrana (velké nádrže na konci systému městského odvodnění) řeší jen ochranu povrchových 

vod, vhodnějším řešením je tedy decentrální řešení – co nejblíže místu, kde srážková voda dopadá, kde 

je snaha napodobit co nejvíce přirozené odtokové charakteristiky, tedy výpar, vsakování a pomalý odtok. 

I řada drobnějších opatření napomůže zlepšení podmínek v husté zástavbě. Ve středu města, kde jsou 

podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou na první pohled minimální, je možné využívat podzemních 

prostor pro nádrže, ve kterých se bude zachytávat voda a dále využívat pro závlahy. Voda však vyžaduje 

předčištění.  

Na jednu stranu je nutné řešit rozvoj města a tím například potřebu pro budování nových parkovišť apod, 

nicméně i tento fakt lze řešit udržitelným rozvojem – například použitím zpevněných ploch propustných 

pro vodu nebo odváděním vody ze zpevněných ploch do zelených pásů a jejich zasakování. 

Jsou-li k dispozici větší zelené plochy, lze využívat plošné vsakování, vsakovací průlehy a nádrže či 

retenční nádrže a umělé mokřady. V případě omezenějších prostorových možností v úvahu připadají 

spíše vsakovací rýhy a šachty.  

V případě sídlišť s vysokou panelovou zástavbou (například sídliště, Bolevec, Lochotín, Doubravka, 

Lobzy) může být voda značně znečištěna smyvy z fasád a střech (zejména pevnými částicemi). 

Nicméně je možné využít travnaté plochy, do kterých bude voda sváděna - do nově utvořených 

dešťových zahrad – voda ze zpevněných ploch, komunikací (chodníky, cyklostezky, vedlejší silnice, 

malá parkoviště, sportovní hřiště apod.) 
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Nevyužitá místa (zelené ostrovy silnic, popř. postranní zelené pásy) by mohla sloužit jako  

• dešťové zahrady či zasakovací průlehy 

• využití středového nebo krajního pásu jako dešťové zahrady. 

• stromořadí jako dešťové zahrady 

Využití vody ze silnic, které jsou v zimě solené, může být poněkud náročnější, nicméně i takové systémy 

existují, jedná se například uzamykatelné těsnící vpusti, které je před začátkem solení nutno uzavřít a 

v zimě je tak voda svedena do kanalizace, zatímco v létě se zasakuje. Soleny jsou většinou 

frekventované komunikace, v případě zasakování je pak vhodné (až nezbytné) doplnit systém o 

separační zařízení – odlučovač olejů. 

Větší průmyslové areály často mají méně nezpevněných ploch, ale možností je vybudování umělých 

nádrží na dešťovou vodu a její využívání v těchto areálech. To s sebou pro majitele areálů přináší 

výraznou úsporu financí na poplatcích za stočné, případně za vodné (pokud je voda znovu používána 

např. na splachování záchodů). 

Vodní toky by také měly být v co nejvyšší míře navráceny do přírodního stavu, je-li to možné v 

omezeném prostoru zástavby. Měla by být vedena snaha ve směru revitalizace zakrytých úseků. Pro 

kapacitu vodních toků je podstatná dostatečná kapacita příčných překážek (mosty, propustky apod.). 
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2.2 Návrh odpojení dešťových vod z povodí přetížených 

odlehčovacích komor 

Z posouzení funkčnosti stokové sítě za srážkových událostí vyplynulo několik území s odlehčovacími 

komorami, které nesplňují, nebo jsou na hraně, limitů dle nové ČSN 75 6262. Na obrázku níže je výřez 

z grafické přílohy č.11 – červenou barvou jsou vyznačena povodí nevyhovujících odlehčovacích komor. 

Pro tato povodí byly navrženy možnosti opatření. Pokud bude chtít město realizovat HDV v zastavěné 

části, jsou to území, kde by měla realizace „odpojování“ dešťových vod od jednotné kanalizace přinést 

největší efekt z hlediska vlivu lokální recipienty. 

 

Obrázek 1 vyhodnocení povodí k objektům OK. 

2.2.1 Skrvňany – OK SH4 

Svod vody ze střech bytových domů do dešťových zahrad, které jsou navrženy propojené a zakončené 

v kanalizaci. Dešťové zahrady velmi zpomalí odtok vody do kanalizace a částečně vodu zadrží pro její 

postupnou retenci přímo v místě spadu srážek viz Obr. 2 a Obr. 3. Přesné rozměry ploch a celkový 

charakter zahrad je závislý na ploše střech. Do dešťových zahrad lze zaústit i svody z komunikací, je 

však nutné dodržovat výškové uspořádání - zahrady musí být položeny níže oproti povrchu komunikace. 

Jako další opatření je možné vybudovat retenční prostor pro srážky, které jsou odváděné ze střech SOU 

elektrotechnické. Takto zadrženou vodu lze v letních měsících využít pro zavlažování atletického 

stadionu a venkovních prostor školy.  
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Obrázek 2 Využití dešťových zahrad pro svedení srážek z komunikací.  

(Zdroj: http://cz.natur-im-garten.at/start.asp?ID=45129 (2020). 

  

http://cz.natur-im-garten.at/start.asp?ID=45129
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2.2.2 Doubravka – OK7 

Velký poměr nezpevněných ploch vedoucích na odlehčovací komoru OK7 představuje odvodnění 

komunikace Rokycanská. Protože se jedná o hlavní komunikaci, je její odvodnění prioritní. S ohledem 

na okolní zástavbu a spád komunikace lze doporučit trubní retenci, která by snížila kulminační nátok na 

danou odlehčovací komoru. Další možností je svedení vody z chodníků do zelených pásů podél 

komunikace, je však nutné posoudit unášecí síly, aby nedocházelo k vyplavování substrátu. Obdobně 

lze řešit srážky odváděné z komunikace v ulici Dlouhá.  

Další možnost, jak snížit množství dešťové vody zatěžující kanalizační systém, je zadržet vodu pro 

závlahy. Například z areálu ZŠ a MŠ pro sluchově postižené a v domově pro seniory, kde lze zalévat 

zeleň v areálu. V rámci 28. ZŠ Plzeň lze využít retenci pro závlahu přilehlého fotbalového hřiště.  

 

Obrázek 3 Příklad dešťové zahrady v parku, která slouží i jako občasná tůň.  

(Zdroj: http://cz.natur-im-garten.at/start.asp?ID=45129 (2020). 

2.2.3 Hlavní nádraží – OK34-2 a OK6 

Tyto komory jsou přetížené z velkého množství dešťové vod, která je sváděna do kanalizace před těmito 

odlehčovacími komorami. Retencí a řízeným odváděním srážkových vod přímo do toků lze snížit 

přetížení kanalizačního systému.  

Vody do těchto komor jsou odváděné také z hlavního nádraží, kde by bylo možné svádět srážkovou 

vodu přímo do Radbuzy. Srážkovou vodu z pozemků nákladního nádraží a depa navrhujeme svádět do 

retenčních prostor a využívat jako závlahu přilehlých fotbalových hřišť. Vzhledem ke klimatické změně 

lze předpokládat, že voda pro závlahu bude více nedostupná ze současných zdrojů a v době sucha 

bude jedním z mála zdrojů voda zadržená při deštích. 

  

http://cz.natur-im-garten.at/start.asp?ID=45129
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3 Hospodaření s dešťovými vodami 

3.1 Hospodaření s dešťovou vodou 

Budoucnost hospodaření se srážkovými vodami by se měla ubírat ve směru komplexního, 

decentralizovaného řešení. Důležité je řešit problémy u zdroje, navracet vodu do krajiny namísto její 

odvádění a „zbavování se“ jí. Malý koloběh vody je často narušen a je potřeba přirozený cyklus opět 

napravit.  

Voda v krajině má dva oběhy: 

• malý koloběh vody – účinkem slunečního záření a jeho přeměnou na teplo se voda 

vypaří z povrchu Země (bezodtoké oblasti)/ oceánu a opět vypadává na povrch/oceán v 

podobě srážek  

• velký koloběh vody – výměna vody mezi povrchem pevnin a oceánem, opětovný návrat 

množství vody do světového oceánu 

Pozornost by se měla zaměřit na malý oběh vody a zadržovat vodu v místě dopadu srážek, v krajině. 

Pokud je voda v krajině, daří se snižovat rozdíly teplot mezi dnem a nocí a mezi různými místy, produkce 

rostlin a ekosystémů je vyšší, v půdě se zachycuje více uhlíku, čímž se snižuje koncentrace 

skleníkových plynů v atmosféře a v krajině, zlepšuje se místní klima, eliminují se extrémy počasí. 

Vždy při nové výstavbě by měla být zhodnocen potenciál vody k zasakování, retenování, proudění.  

Pohled na vodu se mění – není to již neomezený a levný zdroj, ale stává se hůře dostupným, někdy i 

destruktivním živlem, je nutné respektovat přirozené chování vody. 

Ve městech je výměna vody mezi půdou a vzduchem omezená nebo přerušená – dochází ke snížení 

provzdušnění i vlhkosti půdy (je cca. 2-10 % nižší ve městě než v krajině). Malý oběh vody je narušen 

– rostliny nemají tak příznivé podmínky pro život, což zapříčiňuje výskyt menších ploch zeleně, ze 

kterých se voda odpařuje a navrací v oběhu. 

Zvýšený odtok vody ze zpevněných ploch, neumožňuje zasakování a doplnění podzemních vod, jsou 

přetěžovány potoky, řeky a odpadní kanály. Ovlivnit množství vody, která dopadá na zemský povrch 

nelze, je tedy potřeba ovlivnit výpar do ovzduší a zasakování 

Základní principy hospodaření s dešťovou vodou jsou následující: 

• zachování přirozených odtokových podmínek v podobě před urbanizací nebo většinou 

spíše přiblížení se k nim  

• tzv. decentralizované systémy odvodnění, které se srážkovou vodou nakládají co 

nejblíže místa jejího dopadu na zemský (urbanizovaný) povrch (tzv. „u zdroje“). 

• komplexní územní řešení, rozbor: 

- vedení inženýrských sítí v území,  

- vedení a provoz komunikací,  

- hygienické hledisko zadržení dešťových vod (stanovení doby retence a vsaku, 

nebo odvedení). 
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• v případě projektování v konkrétním zájmové lokalitě je nutné vzít v potaz při volbě 

způsobu zasakování: 

- geologické a hydrogeologické podmínky (vhodnost pro zasakování) – nutný 

regulérní hydrogeologický průzkum.  

- množství srážkové vody, které je třeba vsáknout (závisí na velikosti a 

charakteru odvodňované plochy a hydrologických podmínkách);  

- kvalita vody, která má být vsakována; 

- lokální podmínky a prostorové uspořádání staveniště i širšího okolí stavby;  

- architektonické začlenění do urbanizovaného území;  

- nároky na budoucí provoz a údržbu, dlouhodobou udržitelnost opatření;  

- ekonomické nároky na realizaci opatření 

Bohužel v městské zástavbě je ne vždy možné bez jiných opatření vodu využívat, často je potřeba její 

přečištění. Znečištění dešťového odtoku a přípustný způsob zasakování dle pracovního listu DWA-A 

138 – Plánování, konstrukce a provoz infiltračních systémů dešťové vody (německý originál (Arbeitsblatt 

DWA-A 138 - Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – April 

2005; Stand: korrigierte Fassung März 2006) je na obrázku níže a je příkladem možných úvah nad 

vhodností zasakování. Tato tabulka popisuje přípustnost zasakování dešťové vody v souvislosti s 

plochou, ze které voda odtéká. 
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Obrázek 4 Znečištění dešťového odtoku a přípustný způsob vsakování dle DWA-Arbeitsblatt A138 (2005). 
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V Plzni je OŽP (odborem životního prostředí) připuštěno zasakování pouze neznečištěných 

povrchových vod, a to až po předčištění v horním půdním horizontu. Na trhu je v současné době již 

několik filtračních materiálů, které svými vlastnostmi dovolují provádět filtraci přímo ve vsakovacích 

šachtách nebo rýhách v případě, že filtrace v půdním horizontu není z technických/prostorových důvodů 

možná. Většinou se jedná o prvky, které je možné jednoduše vyměnit v případě vyčerpání jejich sorbční 

kapacity. 

3.1.1 Obecné nakládání se srážkovými vodami 

V ploše povodí je velkým problémem ztráta zemědělské půdy a zvyšování nepropustných ploch v 

urbanizovaných oblastech. Pokud se obecně porovná zhruba bilance na různých površích – zalesněné 

území vs. urbanizované, vychází poměr: 

Zalesněné plochy:  

• 40 % evapotranspirace,  

• 10 % povrchový odtok,  

• 50 % infiltrace. 

•  

Nepropustné plochy (urbanizované území): 

 

• 30 % evapotranspirace, 

• 55 % povrchový odtok,  

• 15 % infiltrace. 

V urbanizovaném území výše zmíněná bilance znamená pro stokovou sít vyšší zátěž. Tato zátěž má 

přímou souvislost s odlehčovacími komorami na stokové síti, přes které znečištěná voda (smíchaná se 

splašky) směřuje do vod povrchových, což má za následek jak hydraulický stres, tak látkové znečištění 

vodních toků. Pro podzemní vodu to následně znamená v dlouhodobějším časovém horizontu snižování 

hladiny, menší minimální průtoky ve vodních tocích, nepříznivé poměry ředění. Pro ovzduší pak vyšší 

teploty, sušší vzduch a tím spojená zdravotní rizika. 

Centrální ochrana (velké nádrže na konci systému městského odvodnění) řeší jen ochranu povrchových 

vod, vhodnějším řešením je tedy decentrální řešení – co nejblíže místu, kde srážková voda dopadá, kde 

je snaha napodobit co nejvíce přirozené odtokové charakteristiky, tedy výpar, vsakování a pomalý odtok. 

V případě odvádění a využívání vody ze střech a z komunikací je nutné řešit v konkrétních případech 

hygienické zabezpečení, neboť obzvláště vody odváděné z frekventovaných komunikací mohou být 

kontaminované. Obecně lze možné konstatovat, že pro vody z frekventovaných komunikací se 

doporučuje před zasakováním upřednostňovat jejich retenování a zpomalení/regulaci odtoku na ČOV. 

V zájmovém území jsou v rámci KOP stanoveny významnější svodnice s větší odvodňovanou plochou, 

které jsou důležitým prvkem v území a měly by být součástí územního plánu, stejně tak jako vetší plochy, 

které mohou v povodí sloužit k přirozené retenci povrchových/dešťových vod.  

Ne na všech rozvojových lokalitách, zejména s ohledem na majetkoprávní vztahy, je možné definovat 

„přirozené“ svodnice na pozemcích města. Dalším problémem je, že v některých oblastech nelze 

povrchově odvedené vody napojit na stávající odvodnění území tak, aby se srážková voda dostala do 

vodních toků. Na těchto lokalitách bude z hlediska odvodnění nutné vymezit retenční plochy a 

regulovaně odpouštět přebytečné vody do stávající, většinou jednotné kanalizace. 

Technická norma TNV 75 9011 uvádí následující možné způsoby nakládání se srážkovými vodami a 

určuje vhodnost jejich užití pro dané situace závisející především na míře a druhu znečištění srážkových 

vod.  
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Prvotně dělí způsoby HDV (hospodaření s dešťovými vodami) na: 

• vsakování (povrchové, nebo podzemní) 

• odvod do povrchových vod 

• odvod do jednotné kanalizace. 

Pro stanovení vhodnosti/efektivity zvoleného způsobu nakládání se srážkovými vodami jsou důležité 

dva ukazatele: 

• Ared – plocha, ze které je voda odváděna 

• Avsak – plocha, na níž se voda vsakuje (cca 5-20 % Ared). 

3.1.2 Koncepce měst a obcí včetně aplikace prvků HDV  

V koncepčních materiálech je třeba jasně formulovat konkrétní pravidla a postupy, na základě platné 

legislativy a technických norem), pro dodržování principů HDV. Zavedením pravidel a jejich 

vymahatelností lze urychlit přechod i novému způsobu odvodnění. Města a obce by měla preferovat 

opatření, přibližující způsob odvodnění rozvojových i stávajících ploch města způsobu odvodnění v 

nezastavěných povodích, tj. řešení aplikované přímo u zdroje. 

Hospodaření dešťových vod se navrhuje s preferencí vedení dešťových vod povrchově v otevřených 

odvodňovacích zařízeních. Návrh odvodňovacích zařízení musí být přizpůsoben stávajícím možnostem 

území a požadovanému trendu minimalizace dešťových kanalizací.  

Cílem koncepce je minimalizovat podíl srážkových vod v systému odvodnění. Zaváděním decentrálních 

systémů odvodnění u nových staveb se mohou snížit náklady na provoz stokové sítě ČOV, také se 

zmenší látkové a hydraulické zatížení vodních toků a vodní toky budou dotovány podzemní vodou v 

obdobích sucha, čímž se zkvalitní život ve městech. Voda by měla být vnímána jako součást krajiny, a 

proto by měla být zahrnuta do územního plánu od počátku – od plánování využití ploch a jejich povrchů, 

po aplikaci technik k zachycení, zadržení a infiltraci povrchového odtoku. Je třeba tedy zavádět principy 

a zásady HDV do způsobu odvodnění a začlenit je do územně plánovacích podkladů a dokumentací 

(ÚPP, ÚPD). Provázání metodiky HDV s územně analytickými podklady je klíčová. 

Součástí koncepce měst by mělo být vypracování generelu odvodnění založeném na decentrálním 

systému odvodnění (generel kanalizace z roku a jeho následné aktualizace tyto principy ne 

zjednodušené formě zahrnují) a začlenění objektů HDV do územního plánu. Města a obce by systémově 

mohla aplikovat modro-zelenou infrastrukturu s decentrálním přístupem odvodnění pomocí tří 

koncepčních dokumentů – Koncepcí odtokových poměrů, Městských stavebních standardů a Metodické 

příručce pro aplikaci HDV, resp. MZI (Vítek, 2018). Hlavními součásti generelu odvodnění a územního 

plánu by měly být:  

a. vyhodnocení rizika záplav,  

b. vymezení podmínek odvodnění nové zástavby a analýza potenciálu přiblížení 

srážkovo-odtokových poměrů přirozeným podmínkám, který má za cíl snížit odtok 

srážkových vod ze zpevněných ploch přímo do stokové sítě a vodotečí za 

přívalových srážek. 

Územní plán obsahující koncepční zásady a pravidla pro HDV přispěje k: 

a. vyváženému udržitelnému rozvoji území 

b. sjednocení přístupu ke srážkovým vodám z hlediska většího územního celku 

c. mezioborová koordinace 
d. upřednostnění přírodě blízkých opatření ve stávající a výhledové zástavbě města  
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Předpoklady odvodnění města dle principů udržitelného rozvoje: 

a. harmonizace přístupu k legislativě – sjednocení postupů krajské a místní správy 

b. koordinace zásad HDV – zakotvení přístupu k HDV v městských standardech pro 

vznik pozemních a dopravních staveb 

c. vymáhání pravidel HDV – schválení pravidel pro odvádění srážkových vod platných 

na celém území 

d. aktivní přístup prosazování vodohospodářské koncepce 

3.1.2.1 Role a povinnosti účastníků v hospodaření s dešťovou vodou 

Stavebník 
Stavebník řeší v maximální možné míře dešťovou vodu na svém pozemku – dešťovou vodu ze střechy 

a odvodňovacích ploch je třeba zachytit a zadržet na svém pozemku tak, aby neotékala najednou. 

Pokud je to možné, je vhodné ji nechat vsáknout.  

Nevsáknutá voda se pak vypouští regulovaným odtokem optimálně do povrchového vedení, případně 

do dešťové kanalizace, aby odtékala postupně. Zde tak tečou malé průtoky vody po delší časové 

období. Tím pádem by nebyly potřeba velké kapacity těchto zařízení, nicméně stále nedošlo k začlenění 

MZI do norem pro návrh stokových sítí. 

Náklady spojené se zadržením dešťové vody platí stavebník. S rostoucím množstvím odvodňovacích 

ploch (střechy, příjezdové cesty, terasy, betonové dvorky…) vzrůstá cena zařízení. Je zde tedy nepřímá 

motivace k zřizování propustných povrchů a zeleně na pozemcích důležité pro fungování krajiny. 

V posledních letech je trendem tzv. „REUSE“ vody, tj. omezit potřebu pitné vody znovu používáním 

vody dešťové nebo např. vody ze sprch. S metodou REUSE je dokonce v legislativních návrzích 

uvažováno jako s metodou prioritní, až poté by byla jako druhá varianta uvažováno se zasakováním 

srážkových vod. 

Obec a města 
Obec a města by měly vytvořit vhodné podmínky pro dodržování systému odvodnění. Začlenit 

hospodaření s dešťovou vodou do strategických dokumentů obce, znát geologické a vsakovací poměry 

města, obce a budovat dešťovou kanalizaci v místech nevhodných pro zasakování. 

Město by mělo jít příkladem a principy hospodaření s dešťovou vodou uplatňovat na svých 

nemovitostech a ve veřejném prostoru. Při plánování uplatňovat propustné povrchy a zeleň před 

betonem a dlažbou a zmenšit tak poměr propustných a nepropustných ploch.  

Úpravy vodních toků regulovat jen v korytech ve městě, pokud je to nutné a mimo zástavbu navracet 

řeky do přírodě blízkých stavů (nechat řeku meandrovat). V okolí vodních toků mimo města budovat 

poldry jako místa zachycení vysokých povodňových průtoků. 

1. Z hlediska ekonomických jsou principy hospodaření s dešťovou vodou levnější než 

výstavba kanalizace s větší kapacitou. 

2. Preventivní zřízení suchých poldrů je levnější než sanace povodňových škod. 

Hospodaření s dešťovou vodou by město mělo řešit na svém území systémově, ne pouze jednostranně 

vyžadovat od stavebníků dodržení vyhlášky č. 268/2009 Sb. Město by primárně mělo znát geologické 

poměry a vodní režim na svém území. V plánech rozvoje je nutno tuto znalost zohlednit tak, aby se 

další výstavbou neporušily odtokové poměry a určit, kde by v rozvojových plochách měla vybudovat 

dešťová kanalizace a kde naopak není nutná z důvodů vhodných zasakovacích poměrů.  
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3.1.2.2 Aktivní přístup města k prosazování HDV 

Pro úspěšnou realizaci navržených cílů dle 1.2.2 je nezbytný aktivní přístup města a zajištění 

následujících opatření umožňující postupné naplňování koncepce“. 

1. Vytvoření standardů vodohospodářských, pozemních a dopravních staveb na území 

města – aplikování zásad umožňující realizaci HDV. 

2. Vypracování studie odvodnění s využitím geodetického zaměření, podrobný 

hydrogeologický průzkum, analýzy vlastnických vztahů – výsledkem budou investice 

dodržující zásady nové koncepce hospodaření s vodou. 

3. V návaznosti na podrobnější studie vytvoření vrstvy významných prvků přirozeného 

odvodnění a MZI v rámci územně plánovací dokumentace a jejich ochrana v úrovni 

klíčové infrastruktury a zahrnutí do ÚP. 

4. Financování hydrogeologických průzkumů – vytipování vhodných míst k zasakování 

srážkové vody. 

5. Realizace systému monitoringu – zařízení monitorovacích hydrogeologických sond a 

srážkoměrných stanic, monitoringu na tocích a kanalizacích. 

6. Organizace programů osvěty občanů o principech HDV. 

7. Evidence všech staveb s objekty HDV – údaje o stavbě, návrhové parametry 

retenčních, vsakovacích objektů.  

8. Stanovení správce objektů HDV – mělo by být jasné již v době přípravy plánovací 

dokumentace. 

Z pohledu koncepčního řešení hospodaření s dešťovými vodami lze řešení území rozdělit na dvě části. 

Do první části spadají stávající zastavěné plochy, do druhé všechny plochy, na kterých se počítá s 

výhledovou zástavbou. 

3.1.2.3 HDV ve stávajících zastavěných plochách města 

Zastavění nových ploch se řeší decentrálními systémy, ale u zastavěných ploch jsou srážkové vody 

odváděny konvenčním způsobem. Změna by mohla přijít pouze se zrušením udělování výjimek z 

povinnosti hradit poplatky (zákon č. 274/2011) za odváděné dešťové vody. 

U stávající zástavby jsou odtokové plochy s výškovými poměry a spádování pevně dané a často je nelze 

měnit. Navíc odvodnění budov dešťovými svody a kanalizačními přípojkami je již zhotovené. Je tedy 

třeba alespoň na úrovni celých oblasti odpojit od kanalizace určité zpevněné plochy. Pokud nejsou 

státem vytvořené ekonomické podmínky pro rozvoj HDV například prostřednictvím dotačních titulů či 

zpoplatněním za odvod srážkových vod, je třeba motivovat obyvatele k snaze o změnu. Věnovat 

pozornost nejprve stavbám v majetku města. Přebudování odvodnění městských nemovitostí může mít 

pozitivní vliv i na majitele ostatních nemovitostí. V případě komerčních objektů pak může být motivací 

právě ušetření za poplatky za odvádění srážkových vod v případě, že jejich realizace HDV bude 

upřednostňovat opětovné využívání vody případně zasakování. 

Aplikace HDV v zastavěných územích: 

1. aplikovat do generelů odvodnění a studií odtokových poměrů 

2. využívat nástroje územního plánování, aby bylo možno vymáhat požadavky spjaté 

se zaváděním HDV. 
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Metodika potenciálu přiblížení srážkovo-odtokových poměrů přirozeným podmínkám: 

1. kategorizace stávajícího území – vlastnické vztahy 

2. rekognoskace terénu – shromáždění doplňujících podkladů o stávající zástavbě z 

hlediska zavedení HDV, předem vybrané lokality 

3. určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě – posouzení vlivu odpojení 

nepropustných zpevněných ploch od stokové sítě dle matematického modelu. 

Množství odvodnění ploch se netýká pouze měst, ale téměř každé obce, jelikož se v nich nachází 

odvodněná plocha: střechy domů, chodníky, betonové dvorky, nepropustné plochy náměstí... Je třeba 

vyžadovat realizaci principů HDV při rekonstrukci zpevněných ploch – důslednost veřejné správy při 

rekonstrukcích zpevněných ploch ve vlastnictví města a dodržování požadavků daných legislativou. 

3.1.2.4 HDV v rozvojových lokalitách 

Návrh odvodnění z rozvojových ploch je podřízen vodohospodářskými limity (TNV 75 9011). Pokud jsou 

rozvojové plochy bez omezení, musí při návrhu odvodnění dle současné legislativy postupovat: 

1. napojením srážkové vody do podzemí (priorita č. 1) 

2. do vodního toku 

3. do jednotné kanalizace (nejméně vhodné řešení). 

Volba recipientu by měla být provedena dle pořadí priorit uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 k tomu je 

však nutný podrobný hydrogeologický průzkum zjišťující hydrogeologické parametry podloží. 

Odvodnění v rozvojových plochách je třeba řešit celistvě – systém odvodnění pro každou nemovitost. 

Vypracovat podrobné studie odvodnění, založené na detailních informacích o území – geodetická 

zaměření, podrobný hydrogeologický průzkum, analýza vlastnických vztahů.  U starších studií město či 

obec musí prověřit, jestli návrhy respektují obecné požadavky HDV a jestli jsou ve shodě a aktuální 

koncepcí odvodnění města/obce. 

Obsah studie odvodnění území: 

1. detailní posouzení rozvojových záměrů v kontextu koncepce odvodnění města 

2. horninové a půdní vlastnosti prostředí pro posouzení vhodnosti vsakování 

srážkových vod 

3. návrh zajištění odvodnění území při postupném a nepravidelném zastavování. 

Cesta vede lepším využitím stávající infrastruktury, neboť přestože se kanalizace budovala relativně 

nedávno a počítalo se s nárůstem populace, neustále se připojují nové pozemky a dochází k přetížení 

páteřních stok. Důsledkem přetížení dešťovou vodou na okrajích města může docházet k přehlcení 

kanalizace v centru města a jeho vyplavení. Tento princip platí i u vodních toků.  

3.1.3 Odvodnění dle principů a zásad HDV, obecná kritéria HDV 

Z platné legislativy ČR vyplývají pro stavebníka obecně formulované požadavky na vymezování a 

využívání staveb, resp. jejich odvodnění. Bez jejich konkretizace by bylo velice složité tyto požadavky 

naplnit. Účelem KOP je vytvořit v Plzni podmínky vhodné pro účinné využití celospolečenského 

potenciálu HDV a zároveň takové podmínky, které by byly pro všechny stavebníky jednoduché a 

rovnocenné. K tomuto účelu byly v KOP použity zkušenosti ze zahraničí i od nás. 

Pro dimenzování DSO je nutné dodržovat jisté návrhové parametry. V KOP jsou tyto parametry nazvány 

limity, jde o limity využití rozvojových ploch (dále jen „limity“). Limity platí pro jakoukoliv výstavbu na 

celém území Statutárního města Plzeň, což je v souladu se současnou legislativou. Limity jsou platné 
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jak pro novou výstavbu, tak i pro přestavby a rekonstrukce (tzn. provádění změn staveb nebo změn 

jejich užívání). 

Při návrhu odvodnění stavby a stavebního pozemku je nutné vedle limitů stanovených KOP taktéž 

respektovat platnou legislativu ČR a EU. Současně také musí projektant při svém návrhu zohlednit 

místní urbanistické, technické a přírodní podmínky. Takto nastavené limity mají vést k postupnému 

snižování zátěže stokové sítě srážkovými vodami a nepřímo tedy k ochraně osob a jejich majetku při 

extrémních srážkových událostech. 

Obecná kritéria HDV do územně analytických podkladů lze začlenit prostřednictvím limitů využití 

rozvojových a stávajících ploch. Určují, za jakých podmínek je v rozvojovém/stávajícím území města 

možné stavět/přestavovat a jestli je to vhodné v rámci udržitelného rozvoje. 

Typy limitů:  

Vodohospodářské  

Vymezují území nevhodná pro zástavbu dle analýz vodního režimu. Jedná se o území s dominantním 

vlivem vodního režimu, která jsou pod výrazným vlivem povrchových a podpovrchových vod, kde by 

byla ohrožena kvalita podzemní vody či přirozený koloběh vody anebo by bylo ohroženo zdraví a 

majetek stavebníka. 

Obecné  

Univerzálně platná pravidla pro jakoukoliv výstavbu tedy novou výstavbu, přestavbu či rekonstrukci. 

Limity odvodnění je třeba odsouhlasit příslušnými organizacemi vodního hospodářství tak, aby vznikl 

jednotný přístup k HDV.  

a. klíčové ukazatele – stanovení maximálního přípustného odtoku z území pro určení 

rozměrů zařízení HDV – v rámci KOP to jsou 4 l/s/ha 

b. požadavky na technické řešení – zajištění provozní spolehlivosti majitelům 

nemovitostí. 

 

Základní pravidla hospodaření s dešťovou vodou: 

a. redukce a transformace odtoku dešťové vody se děje v místě dopadu srážky tedy na 

pozemku za prostředky majitele odvodňované nemovitosti. Zařízení regulující odtok 

je nedílnou součástí odvodňované stavby. 

b. dešťové vody nejsou míchány se splaškovými, jelikož jedině tak jsou účinně 

vypařovány, vsakovány nebo využívány k provozu domu. 

c. množství odtoku dešťových vod ze zastavěné parcely by mělo být stejné jako 

množství vody odtékající z přirozeného zemského povrchu. 

Aplikací HDV do koncepcí odvodnění je vytvořen perspektivní předpoklad pro rozvoj a revitalizaci měst 

a obcí podle vodohospodářských principů udržitelného rozvoje. 

3.1.3.1 Pravidla odvodnění staveb a stavebních pozemků 

Při realizaci jakékoliv stavby ve smyslu § 5 odst. (3) vodního zákona č. 254/2001 Sb., jsou stavebníci 

povinni zajistit její odvodnění podle jasných pokynů z hlediska naplnění funkce stavby. Srážkové vody 

ze stavby ve smyslu tohoto zákona je nutné zasakovat nebo zadržovat a odvádět podle stavebního 

zákona a jeho prováděcích předpisů (vyhláška č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb.).  

KOP specifikuje specifickou hodnotu odtoku srážkových vod ze stavby jako průtok, který bude vztažen 

na velikost celkové plochy, na které probíhá výstavba. To znamená, že ze stavby bude vždy odtékat 
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maximálně povolené množství do té doby, než bude překročena kapacita zařízení k zasakování, resp. 

zadržování srážkové vody na pozemku příslušné odvodňované stavby. Po překročení kapacity 

retenčního objektu bude uveden do provozu jeho bezpečnostní přeliv, který stavbu a její okolí ochrání 

před záplavou a dešťovou vodu odvede přípojkou do přilehlého recipientu (nejlépe vodoteče, popřípadě 

dešťové nebo jednotné kanalizace).  

Veškeré stavby, které na území statutárního města Plzně budou řešeny, musí splňovat limity, které 

budou vztaženy ke stavebnímu pozemku. Stavebním pozemkem je dle stavebního zákona pozemek, 

jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo 

regulačním plánem. Z této definice vyplývá, že stavební pozemek musí být definován projektantem 

již v dokumentaci pro územní řízení, resp. již v regulačním plánu.  

Z hlediska zachování bezpečné obslužnosti a provozuschopnosti systému odvodnění je nutné, aby 

majitelé a sousedé budoucích nemovitostí měli odvodnění na stejném pozemku, na kterém je umístěna 

odvodňovaná stavba, která bude v katastru nemovitostí zapsaná se svým vlastníkem (jedním nebo více 

majiteli). 

Limity pro odvodnění jsou platné pro územně plánovací dokumentace i pro návrhy konkrétních 

odvodňovacích zařízení jednotlivých stavebních pozemků. Nejčastějším nástrojem k naplňování 

principů HDV jsou decentralizované systémy odvodnění (DSO), pro něž jsou limity nejjednodušeji 

aplikovatelné. 

Pravidla pro odvodnění staveb podle principů HDV jsou v KOP rozděleny do čtyř skupin. Legislativní 

pravidla jsou dána právními předpisy platnými na celém území ČR. Ostatní pravidla jsou cestou k 

naplnění těchto předpisů prostřednictvím stanovených návrhových parametrů, technických opatření a 

úrovně vstupních údajů:  

• legislativní podmínky – právní předpisy ČR, 

• klíčové ukazatele – vymezují základní hydrotechnické parametry odvodnění staveb, 

formulací horní hranice benevolentnosti,  

• požadavky na technické řešení – předepisují nutnou technickou vybavenost, která 

eliminuje nebezpečí zaplavení nebo destabilizace podloží stavby a bezprostředního okolí 

vlastními vodami na přijatelnou mez, 

• okrajové podmínky – předepisují provést v dostatečném předstihu soubor průzkumů a 

prohlídek, jejichž kvalifikované vyhodnocení je nezbytným předpokladem pro spolehlivý a 

bezpečný návrh odvodnění.  

Legislativní podmínky 

Zákony, které se týkají problematiky odvodnění staveb a stavebních pozemků, jsou uvedeny výše. 

Jejich podstata je vyjádřena v následujícím odstavci.  

Při provádění staveb, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek, nebo 

při provádění změn staveb nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni stavební pozemek vždy 

vymezit tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch 

nebo zpevněných ploch přednostně zasakováním, není-li možné zasakování jejich odváděním do 

povrchových vod, a pokud ani to nelze odváděním do jednotné kanalizace. 

Vymahatelnost těchto pravidel poměrně nekompromisně vyjadřuje výňatek z Vodního zákona, v němž 

jsou popsány kompetence státní správy. 

Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o 

dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, 

popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. 
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Klíčové ukazatele 

a. specifický odtok 

Specifický odtok (qmax) je limitem pro odtok srážkové vody ze stavebního pozemku nebo stavby a je 

důležitý pro ochranu území proti zaplavení vně odvodňovaného stavebního pozemku. Je definicí 

maximálního povoleného množství srážkových vod, které mohou ze stavebního pozemku odtéct, pokud 

nejsou překročeny návrhové parametry odvodnění. Je univerzální pro celé město, a pokud nebude 

nutné pro konkrétní povodí stanovit přísnější hodnotu z hlediska bezpečnosti obyvatel, zvláštní ochrany 

území nebo staveb, bude platit všude.  

Specifický odtok je vztažen k jednomu hektaru odvodňovaného stavebního pozemku a smí být 

překročen maximálně jednou za pět let.  

Hodnota max. specifického odtoku činí qmax = 4 l/s/ha. 

b. četnost překročení retenční kapacity odvodnění 

Tento limit zajišťuje přiměřenou ochranu proti překračování limitu max. povoleného odtoku daného qmax 

a proti nebezpečí zaplavení odvodňované stavby nebo stavebního pozemku, ale i okolí.  

Odvodnění stavebního pozemku prostřednictvím DSO se skládá z potrubí a žlábků, jimiž je srážková 

voda svedena přes čistící zařízení do retenčního objektu. Z retenčního objektu odtéká voda přes 

regulátor odtoku (škrcení) ze stavebního pozemku do vodoteče nebo kanalizace. Regulátor odtoku 

pouští pouze množství, které bylo vypočítáno ze specifického odtoku (qmax) a redukované plochy 

stavebního pozemku.  

Pokud jsou na stavebním pozemku nebo stavbě vhodné podmínky pro zasakování, je retenční objekt 

zároveň objektem vsakovacím nebo vedle něj, ale je s retenčním objektem propojen. Propojení je nutné 

proto, že objem retenčního objektu se dimenzuje podle toho, jaké množství do něj přiteče (návrhová 

srážka), jaký je max. povolený odtok daný specifickým odtokem a kolik je možné počítat, že se zasákne 

do podzemí. Zjednodušeně vyjádřeno – retenční objem je daný rozdílem mezi množstvím na přítoku a 

tím, co je schopno a dovoleno odtéci.  

Retenční objem se dimenzuje tak, aby nebyla jeho kapacita překročena častěji než jednou za 5 roků, 

což je limit četnosti překročení retenční kapacity odvodnění stavby. Tomuto limitu se říká bezpečnostní 

limit a platí pro všechny stavby. Majitel stavby si může zvolit z důvodu vyšší bezpečnosti s ohledem na 

lepší ochranu nemovitosti objem větší. Limitní hodnota četnosti překročení patří k evropskému 

standardu.  

Četnost překročení retenční kapacity odvodnění je max. 1x za 5 roků.  

U staveb nebo stavebních pozemků, jejichž bezpečnostní přeliv nelze odvodnit do kapacitního 

recipientu nebo v případě, kdy přetečením objektu může dojít k ohrožení okolních staveb je potřebné 

navrhovat retenční objem na srážkovou událost N10 (Dle ČSN 75 9010). 

c. doba prázdnění retenčního objemu 

Včasné vyprázdnění retenčních objektů DSO je důležitým kritériem pro bezpečnost odvodňované 

stavby ale i pro bezpečnost celého odvodňovacího systému města. Retenční objekty, ve kterých je 

částečně nebo zcela voda, nejsou včas připravené přijmout další srážku a zásadně snižují 

akceschopnost a použitelnost systému.   
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Smysl tohoto pravidla je nutné si připomenout i při posuzování odvodnění staveb, kde je spolehlivost 

systému postavená na nezřízené důvěře ve vsakovací schopnost podloží proto, aby nebylo nutné do 

zástavby přivést povrchový recipient, kam by bylo možné v bezpečné době retenční objekt vyprázdnit.  

Veškerý retenční objem příslušný odvodňované stavbě musí být vyprázdněn nejpozději do 24 h, přičemž 

doporučená doba vyprázdnění retence je do 8 h od konce poslední přívalové srážky.  

Požadavky na technické řešení 

a. bezpečnostní přeliv (BP) 

Velikost retenčního objemu objektů DSO je dána specifickým odtokem a četností překročení jeho 

retenční kapacity. Retenční kapacita těchto objektů může být překročena nejvýše jednou za pět roků. 

Pro případy, kdy je odvodnění stavby zatíženo srážkou větší intenzity, nebo kdy dojde k selhání funkce 

škrtícího zařízení na odtoku, musí být retenční objekt vybaven bezpečnostním přelivem. Jinak by nebyly 

dodrženy požadavky české legislativy o odvodnění staveb a stavebních pozemků a mohlo by dojít k 

jejich zaplavení vlastními vodami. 

Bezpečnostní přeliv je pro ochranu staveb natolik důležité zařízení, že patří k nutné technické 

vybavenosti odvodnění staveb podléhajícím limitům KOP Plzně.  

Parametry a funkce, které musí bezpečnostní přelivy DSO splňovat: 

• Bezpečnostním přelivem musí být vybaveno každé odvodnění stavby a stavebního 

pozemku, kde bude docházet k retenci srážkové vody. 

• Bezpečnostní přeliv musí být osazen za retenčním objektem a před regulátorem odtoku. 

• Bezpečnostní přeliv musí zajistit odtok srážkových vod ze stavebního pozemku a stavby 

do recipientu tak, aby nebyly stavební pozemek a stavba vystaveny nebezpečí zaplavení 

srážkou větší, než je návrhová.  

• Zajišťuje-li odvodnění stavebního pozemku objekt, který se skládá z prvku, který čistí 

srážkovou vodu prostřednictvím zemního nebo pískového filtru např. průlehu nebo poldru 

a retenčním objektem je retenční rýha pod ním, je nutné, aby byl průleh či poldr vybaven 

také bezpečnostním přelivem. Tento přeliv bude zaústěn do retenčního objektu (retenční 

rýhy) před bezpečnostním přelivem retenčního objektu. Jedná se o ochranu stavebního 

pozemku a stavby před zaplavením v důsledku snížené vsakovací schopnosti zamrzlé 

zeminy průlehu či poldru. 

Podmínky pro odvedení srážkové vody z bezpečnostních přelivů do recipientů podle podmínek Povodí 

Vltavy, s.p. a Vodárny Plzeň, a.s.: 

• Srážková voda z BP bude odvedena do vodního toku nebo jednotné kanalizace, které 

jsou kapacitní.  

• Pokud budou v dosahu odvedení srážkové vody z BP pouze nekapacitní vodní toky nebo 

nekapacitní jednotné kanalizace, budou tyto vody odvedeny jinam než do nich a zvýšení 

bezpečnosti staveb a stavebních pozemků bude 

- u méně rozsáhlé zástavby dosaženo tím, že retenční kapacita retenčních objektů 

nebude překročena častěji než 1 za 10 roků.  

- u odvodnění rozsáhlejší zástavby (většího množství staveb a stavebních 

pozemků) zajištěno tím, že odvodnění BP bude do společného zařízení pro více 

staveb či pozemků, kapacita takového systému řetězení opatření nesmí být 

překročena častěji než 1 za 10 roků.  

• Jestliže bude srážková voda z BP odvedena na povrch terénu odvodňovaného stavebního 

pozemku nebo stavby, nesmí je ohrozit nebo znehodnotit (zaplavením, podmáčením, 
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destabilizací podloží, zhoršenými provozními podmínkami) stejně jako stavební pozemky 

a stavby v okolí. 

• Pokud to bude technicky možné, bude bezpečnostní přepad vždy vyústěn na zelenou či 

jinou vhodnou plochu, kde dojde k jejímu dočasnému zaplavení 

Nedbalá aplikace výše uvedených podmínek u odvodnění BP v dosahu nekapacitních recipientů může 

v konečném důsledku vést k nesouladu s právními předpisy.  

V zákonech ČR není předpis, podle kterého je možné odtoku srážkových vod ze stavebního pozemku 

nebo stavby bránit. Smyslem legislativy je odtok snížit zasakováním a pozdržet v retencích, ale nelze 

ho neumožnit např. z důvodu nekapacitní vodoteče nebo jednotné kanalizace. 

a. objekty DSO musí být nedílnou součástí odvodňovaných staveb (tzv. vlastnický 

princip) 

Základní podmínkou pro naplnění smyslu decentralizovaných systémů odvodnění (DSO), jak ho vnímá 

současná legislativa, je důsledné dodržování pravidla, podle kterého jsou objekty DSO nedílnou 

součástí odvodňovaných staveb. To znamená, že zařízení k zasakování, resp. zadržování srážkové 

vody jsou decentralizovaně umístěny u každé stavby či stavebního pozemku, které odvodňují, tzn. na 

pozemku jejího vlastníka (majitele nemovitosti zaevidovaného v katastru nemovitostí). Pouze tak lze 

vytvořit reálný předpoklad pro naplnění základního principu HDV, že majitel nemovitosti nese 

odpovědnost za vznik a fungování tohoto zařízení. Zařízení k zasakování, resp. zadržování srážkové 

vody patří k nedílné součásti odvodňované stavby, resp. stavebního pozemku. Splnění tohoto pravidla 

se též nazývá dodržení vlastnického principu. 

Přehled závazných návrhových ukazatelů pro odvodnění staveb na území města Plzeň. 

 

  

návrhový ukazatel popis návrhového ukazatele 
předepsaný (doporučený) 

parametr 

KLÍČOVÉ 

UKAZATELE 

specifický odtok max. 4 l/s/ha 

četnost překročení kapacity retenčního 

objektu 

max. 1x za 5 roků 

max. 1x za 10 roků – pro lokality 

s nedostatečně kapacitním recipientem 

doba, za kterou se musí retenční objekt 

od konce poslední přívalové srážky 

vyprázdnit 

24 h (8 h) 

ZÁVAZNÝ 

POŽADAVEK 

NA TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

bezpečnostní přelivy DSO 
každý DSO musí chránit stavbu 

bezpečnostním přelivem 

vlastnický princip k DSO 
nedílnou součástí odvodňované stavby 

je objekt DSO na jejím pozemku 
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3.1.3.2 Základní principy způsobu odvodnění 

Zásadní změna, kterou je nutné si při hledání vhodného způsobu odvodnění uvědomit, je, že odvodnění 

urbanizovaného území není věcí pouze majitele stokové sítě, ale je to věcí všech, kteří svým majetkem 

zvyšují povrchový odtok ve městě nebo jsou za něj zodpovědní. Za aktuálně adekvátní řešení jsou 

považována ta, které odpovídá současnému stupni poznání, podporují zájem společnosti neřešit 

odvodnění jedné lokality na úkor bezpečnosti a komfortu lokality jiné, zejména té, která leží v nižším 

povodí. 

Nově urbanizovaná území musí mít takové parametry, aby dešťové vody z nich odtékající 

nepředstavovaly zvýšené množství a zvýšené znečištění oproti stavu před urbanizací tohoto území. 

Přes místně specifické podmínky konkrétního povodí (např. hydrogeologické podmínky, míra znečištění 

povrchového odtoku) je velice málo situací, kdy nelze aplikovat principy HDV. 

Základním přístupem je decentralizace odvodnění na co nejmenší jednotky povodí (ideálně jednotlivé 

pozemky či nemovitosti), případně aplikace centralizovaného systému, kde jsou objekty řešící 

zasakování a retenci společné pro více pozemků (majitelů). V obou případech je dešťová voda před 

tím, než odteče do recipientu (tj. do povrchových či podzemních vod) předčištěna přes humusovou 

vrstvu nebo ve stavebně-technickém objektu (filtrace, adsorpce, sedimentace) a svedena do retenčního 

objektu s regulovaným odtokem. Jak bude odvodnění konkrétně provedeno, se rozhoduje na základě: 

• informací o podloží (doporučen podrobný hydrogeologický průzkum), 

• faktu, jedná-li se o stávající zástavbu či novou zástavbu (dispoziční předpoklady), 

• ekonomických podmínek (návratnost vynaložených investic) 

S ohledem na uvedené okrajové podmínky je prioritně podporováno vsakování, až v případě 

nevhodných hydrogeologických podmínek se přistupuje k odvedení vody do recipientu, a to vždy po 

retenci, kdy je pomocí škrtících ventilů regulována velikost odtoku. Ve výjimečných případech, kdy ani 

jedna z předchozích variant není prokazatelně realizovatelná, se přistupuje k odvedení dešťových vod 

jednotnou stokovou sítí k čistírně odpadních vod. 

Volba způsobu odvodnění také úzce souvisí s typem povodí, kde je aplikováno. Návrh a aplikace HDV 

systému na nově budovaných či rozvojových lokalitách vychází z předem stanovených návrhových 

kritérií. 

Ve stávající zástavbě je však nutno postupovat opačně. Projektant hledá nejlepší možné řešení tak, aby 

se co nejvíce přiblížil obecným požadavkům, ale přitom nenarušil okrajové podmínky povodí. Základní 

metody, jak aplikovat HDV ve stávající zástavbě jsou: 

• přeměna či přestavba existujících objektů odvodnění, 

• konstrukce nových opatření, 

• využití existujících příkopů k odvedení povrchového odtoku, případně jejich přeměna, 

aby poskytovaly částečnou bioretenci, případně sedimentaci, 

• konstrukce místních opatření na okrajích hlavních komunikací, 

• výměna nepropustných povrchů za propustné, 

• aplikace zelených střech na budovách, které to konstrukčně umožňují, 

• aplikace decentralizovaných retencí v jednotlivých objektech. 

Nejvhodnější možnost aplikace HDV opatření do stávající zástavby je v situacích, kdy dochází k 

rekonstrukci celého systému (např. revitalizace uličních koridorů v lokalitě Zavadilka) nebo pokud 

stávající klasický systém neplní spolehlivě svoji funkci. Principy HDV nejlépe naplňují objekty tzv. 

decentralizovaného systému odvodnění (DSO). 
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3.1.3.3 Výběr příjemce srážkových vod 

Na základě platné legislativy (TNV 75 9011) je u každé nové stavby nebo při změně stavby stávající 

nutné se řídit těmito principy: 

1. přednostně srážkové vody vsakovat do půdního a horninového prostředí, při 

nedostatečné vsakovací schopnosti kombinovat vsakování s retencí a regulovaným 

odtokem. Při neproveditelnosti či nepřípustnosti vsakování přistoupit k bodu 2 

2. retenovat a regulovat odvádění srážkové vody do povrchových vod 

3. není-li možné oddělené odvádění srážkových vod do vod povrchových, pak je nutná 

retence a regulované odvádění do jednotné kanalizace. 

Alespoň 30 % ploch za zastavěného pozemku by mělo být uzpůsobeno k vhodné evaporaci či 

transpiraci. Toho lze dosáhnout např. prostřednictvím zelených fasád či vegetačních střech – nutné 

posouzení vhodnosti v rámci koordinace s územním plánováním. 

Při regulovaném odvádění srážkových vod do povrchových vod je možné opatření HDV navazovat: 

1. opatření ze zdroje (snížení odtoku v místě vzniku a snížení jeho znečištění) 

2. opatření na pozemku odvodňované nemovitosti či sousedící odvodňovanou pozemní 

komunikací 

3. opatření společná pro více pozemků (zaústění regulovaných odtoků vod z 

bezpečnostních přelivů z decentrálních objektů) 

3.1.3.4 Proveditelnost 

Proveditelnost závisí na velikosti odvodňované plochy, na množství srážkových vod, geologických 

podmínkách, dostupnosti vodního toku či kanalizace, prostorových možnostech a možnostech retence, 

stavebních, technologických a majetkoprávních vztazích. Zodpovídá otázku, jestli je zaústění technicky 

realizovatelné. 

Při vyhodnocení vhodného technického řešení pro vsakování dešťových vod je potřebné před výstavbou 

vsakovacího zařízení provést hydrogeologický průzkum. Nejdůležitějšími aspekty z geologického 

hlediska jsou: 

a. vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí – koeficient vsaku 

určující velikost vsakovací plochy 

b. mocnost špatně propustných krycích vrstev ovlivňující technické a konstrukční 

řešení 

c. vzdálenost hladiny podzemní vody limitující možnou hloubku vsakovacího 

zařízení (úroveň základové spáry by měla být alespoň 1 m nad maximální hladinou 

podzemní vody)  

Aspekty určující technické řešení: 

a. prostorové možnosti – velikost vsakovací plochy a retenčního obejmu 

b. poměr Ared/Avsak, hydraulické zatížení vsakovacího zařízení a jeho čistící účinky  

c. sklon terénu – ve velmi sklonitém terénu (nad 5 %) jsou možnosti povrchového 

vsakování často nevhodné či nemožné. 
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Z hlediska povrchových vod/ jednotné kanalizace probíhá u každé stavby zhodnocení  

a. dostupnosti povrchových vod 

b. dostupnosti stávajících svodnic nebo dešťové kanalizace – jejich prostřednictvím by 

měla být srážková voda odvedena do povrchových vod/ jednotné kanalizace. 

3.1.3.5 Přípustnost 

Přípustnost definuje, jestli jakost srážkových vod ohrožuje příjemce. Kritériem jsou aspekty ochrany 

podzemních a povrchových vod a ochrany půdy. Se srážkovými vodami se nakládá podle stupně jejich 

znečištění. Typické znečišťující látky na jednotlivých typech ploch jsou uvedeny v TNV 75 9011. 

Z hlediska přípustnosti vsakování rozlišujeme dešťové vody na: 

a. přípustné, které je možné vsakovat bez předčištění (např. ze zelených ploch, střech 

z inertních materiálů, málo frekventovaných komunikací a parkovišť pro motorová 

vozidla do 3,5 t), 

b. podmínečně přípustné, které je nutné před vsakováním předčistit (např. z 

veřejných komunikací pro motorová vozidla, frekventovaných parkovišť motorových 

vozidel do 3,5 t a autobusů, komunikací v průmyslových a zemědělských areálech), 

c. nepřípustné, které je možné vsakovat jen výjimečně po úpravě (např. z parkovišť 

nákladních aut, ploch opraven vozidel, šrotišť, ploch skládek). 

U povrchových vod závisí na: 

a. míře a druhu znečištění 

b. míře ochrany povrchových vod 

c. ohrožení vodních toků hydrobiologickým stresem 

3.1.4 Zásady pro návrh DSO 

Při přípravě staveb, jejich realizaci a provozu je nutné, aby stavby splňovaly pravidla, která zajistí 

bezproblémovou a bezpečnou funkci zařízení k zasakování, resp. zadržování srážkové vody. 

Odvádění dešťové vody se řeší ve stávající zástavbě a na pozemcích, které se zastavovat teprve budou. 

Snahou je v obou případech dešťovou vodu co nejvíce zadržet v terénu, tedy v místě dopadu. 

K zadržení dešťové vody v území vedou dva základní způsoby: 

• voda je zasakována do podzemí,  

• voda je zadržována v povrchových nebo podzemních retenčních objektech. 

O tom, který způsob se použije, se musí rozhodnout po pečlivém vyhodnocení místních podmínek 

(propustnost podloží, vlastnosti podloží, hloubka podzemní vody, směr toku podzemní vody, sklon 

terénu, ochranná pásma vod, staré ekologické zátěže, využití území).  

Zasakování dešťové vody do podzemí je spojeno s celou řadou rizik. V našich hydrogeologických 

podmínkách se dá předpokládat, že se většinou bude jednat o návrhy tzv. lokálních retencí s hlavním 

cílem oddálit a zrovnoměrnit odtok dešťových vod z daných území. Jedná se o řešení univerzálnější a 

ve spojení s využíváním dešťové vody v nemovitostech zajímavější. Významný je pozitivní vliv na 

stokové sítě a přilehlé recipienty. 
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Základní pravidla pro vodohospodáře při projektování odvodnění zastavěného území: 

• Objekty průlehů a rýh (systému decentralizovaného odvodňování) se navrhují s využitím 

pětileté, ve specifických případech (viz. ČSN 75 9010 a TNV 75 9011) desetileté srážky. 

• Návrhový specifický odtok z retenční rýhy se uvažuje qdr = 4 l/s/ha z plochy 

odvodňovaného povodí. 

• Tloušťka dna průlehu by měla být aspoň 0,10 m ornice s propustností kf= 1.10-5 m/s, aby 

se voda relativně rychle zasákla do rýhy pod průlehem. 

• Objekty decentralizovaného odvodnění zpravidla vystačí s plochou 5 až 20 % z napojené 

redukované plochy pozemku. Za nevhodných podmínek to může být až 40 %. 

• Plochy zasakovacích prvků v obytných oblastech nejsou vhodné pro pohybové hry. 

Intenzivním pohybem na povrchu průlehu se snižuje jeho zasakovací schopnost.  

• Dostatečný odstup od podsklepených budov je nutné dodržovat při umísťování DSO 

pomocí zasakování, hranice se vztahuje ke stavební jámě vykopané při stavbě základů 

budovy.  

Při řešení nové výstavby je řešení odvodnění jednodušší, protože je možné většinu věcí přizpůsobit 

jeho potřebám. Při řešení odvodnění stávající zástavby je výběr objektů HDV závislý především na 

jednotlivých omezujících podmínkách, které vyplynou z podrobného průzkumu terénu a stávající 

zástavby. 

Základní podmínky jsou stanoveny parametry území a jeho zástavby. 

3.1.4.1 Hydrogeologické vlastnosti podloží daného území 

Podstatným předpokladem pro zasakování dešťových odtoků je dostačující propustnost půdy i 

podzemních horninových vrstev. Hodnoty kf ≥ 1.10-6 m/s již předem vylučují odvodňování čistě 

prostřednictvím zasakování s dočasnou retencí, takže je potřeba od počátku počítat s možností část 

odtoku odvádět. Dále není možné zasakovat dešťové odtoky v místech, kde by to vedlo k destabilizaci 

podloží (základy konstrukcí atd.).  

V případě, že hydrogeologické podmínky daného prostředí jsou pro zasakovaní dešťových odtoků 

příznivé, je možno použít všechna výše uvedená obecná technická řešení objektů HDV. 

3.1.4.2 Dostatečně velké (zelené) plochy mezi zástavbou pro umístění objektů HDV 

Dešťové vody DV buď odtečou do zasakovacích pásů (ZP) a následně zasáknou do retenčních pásů 

(RP). V případě příznivých hydrogeologických podmínek z RP zasáknou do podzemních horninových 

vrstev. V případě nepříznivých hydrogeologických podmínek budou z RP odvedeny přes škrtící clonu 

do recipientu nebo kanalizace.  

Odtoky DV z různých ploch se dají na objekty DSO napojit dvojím způsobem. Buď přes ZP anebo přímo 

do RP. Odtoky DV z komunikací a ploch zeleně se vždy napojují na ZP, v některých případech se dají 

napojit do ZP i ze střech. V případech, kdy se nedají odtoky DV ze střech napojit do ZP se napojí přes 

dešťový svod do RP. 

V případě, kdy napojujeme odtoky DV do ZP dochází zde k čistící schopnosti ZP. Hrubé nečistoty z 

odvodňovaných ploch zůstanou na dně ZP, ze kterého je nutné je v pravidelných intervalech 

odstraňovat. Při tomto napojení odvodňovaných ploch nedochází vlivem čistící schopnosti ZP k 

zanášení RP. Tento způsob odvodnění, resp. napojení na ZP objektů DSO vyžaduje velkou plochu pro 

umístění ZP. 
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V případě, kdy napojujeme odtoky DV do RP, je nutno před vtokem do RP osadit koncovou šachtu, 

vybavenou usazovacím prostorem a hrubým předčištěním (např. kalový kbelík s jemným filtrem). I přes 

tyto opatření může dojít k možnému zanášení RP, což by mělo negativní vliv na jeho provozuschopnost. 

Tento způsob odvodnění, resp. napojení na RP objektů DSO nevyžaduje velkou plochu pro umístění 

ZP. 

3.1.4.3 Způsobu uspořádání venkovní a vnitřní kanalizace jednotlivých nemovitostí 

Technické řešení vyústění dešťových odpadů na objekty DSO resp. jejich rozmístění bude závislé na 

výškovém řešení nemovitostí (podsklepené x nepodsklepené), okolního terénu a hloubky založení 

venkovní kanalizace resp. kanalizační přípojky. 

3.1.4.4 Prostorové uspořádání inženýrských sítí 

Poloha stávajících inženýrských sítí v případě, že jdou všechny přeložit, nemá vliv na rozmístění, tvar a 

způsob napojení dešťových odpadů na DSO. V případech, kdy některé sítě přeložit nejdou nebo by 

jejich přeložení bylo ekonomicky neúnosné, musí se rozmístění, tvary a způsoby napojení dešťových 

odpadů na DSO přizpůsobit jejich stávající poloze. 

3.1.4.5 Možnost využití dešťových vod pro domácnosti a zahrady 

Jako jeden z nejefektivnějších příkladů HDV je využití DV k provozu nemovitostí. Tím se jednak zpomalí 

odtok DV během dešťových událostí do kanalizačního systému a zároveň se DV využije k provozu 

nemovitostí. Využití DV se dá vhodně zkombinovat s objekty DSO. Při tomto řešení je rozhodující, kde 

bude umístěn zásobník DV. Ten může být jak venkovní, tak vnitřní (např. ve sklepě). 

3.1.4.6 Zásady hydrotechnického výpočtu DSO 

Výpočet musí respektovat následující zásady: 

• retenční objem vychází z rozdílu přítoku a odtoku,  

• přítokem je množství, které z příslušného povodí do ZP-RP zejména ze zpevněných ploch 

přiteče 

• odtokem je množství max. povoleného odtoku spočítané ze specifického odtoku a 

množství, které zasákne do podzemí, pokud je to možné,  

• retence musí být dostatečná pro návrhový pětiletý, ve specifických případech (viz. ČSN 

75 9010 a TNV 75 9011) desetiletý déšť, přičemž určující je ta intenzita a odpovídající 

doba trvání této srážky, která vyžaduje největší retenční objem. 

3.1.4.7 Základní zásady pro návrh objektů DSO: 

• výška vody v průlehu by neměla přesahovat 0,30 m, 

• povrch průlehu by měl mít vrstvu půdy alespoň 0,30 m silnou s propustností kf ≥ 1.10-5 

m/s, aby se voda relativně rychle zasákla do rýhy pod průlehem, 

• při zpevňování ploch povodí používat v co největší míře propustné materiály, 

• jak v soukromém, tak i veřejném sektoru je třeba pamatovat na plochy vhodné pro 

zasakování – obecně platí, že přirozené terénní prohlubně by se neměly zastavovat, 
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• u decentralizovaného zasakování je zpravidla potřeba na průlehy 5 až 20 % z napojené 

redukované plochy. U zemin s malou propustností, a zvlášť pokud není průleh 

dostatečně hluboký, se nároky na plochu zvyšují až na 40 %, 

• plochy zasakovacích prvků v obytných oblastech nejsou vhodné pro pohybové hry, 

intenzivní pohyb snižuje jejich vsakovací schopnost, naopak extensivní využití ploch, 

např. k věšení prádla je neškodné, 

• ve svažitém terénu se musí průlehy uspořádat rovnoběžně s vrstevnicemi, 

• mezi zasakovacími objekty a podsklepenými budovami je nutné podle místních 

podmínek dodržovat odstup (hranice je dána tvarem stavební jámy základů budov). 

3.1.4.8 Koncepční zásady pro návrh systémů decentralizovaného odvodnění: 

• Od počátečních fází územního plánování počítat s tím, že objekty HDV musí být na 

pozemku majitele odvodňované nemovitosti.  

• Vlastnický princip - při návrhu koncepce odvodnění je nutné zvážit, jaké budou platit 

vlastnické vztahy k budoucím nemovitostem (budovy, komunikace, doprava atd.). 

• Je nutné rozlišovat srážkové vody ze staveb budoucích majitelů nemovitostí, zvláště 

„obecní vody“ a „soukromé vody“.  

• svažitost a členitost terénu, 

• dispoziční uspořádání zástavby.  

3.1.4.9 Obecné zásady HDV pro projektanty a architekty 
Základní pokyny pro projektanty dopravních a inženýrských staveb: 

• vozovky a ulice mají být položené výše než ostatní volné plochy, aby se usnadnilo 

odtékání dešťové vody, 

• napojení komunikací na zasakovací zařízení je vhodné povrchově otevřenými žlaby tak, 

aby se předešlo zahlubování retenčních a zasakovacích zařízení, 

• příčný sklon komunikací by měl být, pokud možno jednostranný, 

• na pozemek z ulice by měla vést vždy jediná příjezdová cesta, příjezdové cesty 

sousedících nemovitostí by se měly, pokud možno, zřídit vedle sebe, 

• různými konstrukčními prvky lze zabránit pojíždění a parkování na zasakovacích 

plochách, 

• přípojky inženýrských sítí by měly být z prostorových důvodů sdružovány (např. pod 

příjezdovou cestou) a měly by být uloženy do chrániček. 

Základní pokyny pro architekty: 

• řešení odvodnění území nebo pozemku musí být řešeno již v počáteční fázi prací, 

• ploché střechy a střechy s malým spádem by měly být zazeleněny, 

• uspořádání dešťových svodů a navazujících okapů je třeba přizpůsobit požadavkům 

povrchového odvedení dešťových vod do decentralizovaných systémů, 

• minimalizovat počet odpadů ze střešních rýh, aby byl snížen počet a délka potřebných 

přívodů k zasakovacím nebo retenčním objektům, 

• dešťové svody mají být z budov vyvedeny nad úrovní terénu, aby bylo umožněno 

napojení na povrchové zasakovací zařízení, 

• zadržování dešťové vody v cisternách a její využívání je vítaným doplňkovým opatřením 

(WC, kropení, praní atp.), 

• odvod dešťových vod je třeba zakomponovat do řešení volného prostoru i zástavby 

(minimalizace nepropustných ploch, výškové uspořádání terénu atd.). 
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3.1.4.10 Provoz a údržba DSO 

Provozní společnosti mají za povinnost zpracovávat provozní řády /katalogový list/ na objekty DSO a 

tyto listy společně s objektem evidovat v informačním systému města (včetně snadného vyhledávání 

v mapových podkladech). 

3.1.5 Metodika projektové přípravy a kolaudace staveb podle principů HDV 

Kromě technických pokynů KOP doporučuje procesní pravidla pro různé fáze projektové přípravy, 

realizace stavby a předávání DSO do provozu tak, aby byly vytvořeny podmínky a předpoklady pro 

vznik funkčního a bezpečného zařízení.  

Součástí této metodiky jsou předepisovány obsahy různých stupňů projektových dokumentací, aby 

dokumentace průkazně a včas podávaly informaci o tom, že jsou vytvořeny všechny (technické, 

majetkoprávní, bezpečnostní aj.) předpoklady pro dodržení předepsaných ukazatelů v požadované 

kvalitě a rozsahu.  

3.1.5.1 Postupy v procesu schvalování, povolování, kontroly a kolaudace staveb 

Podrobnější formulace požadavků na rozsah a podrobnost dokumentací je úměrná zatím všeobecně 

nízké informovanosti účastníků výstavby a značným dopadem staveb na sebe a okolí. I když ze 

stavebníka žádná procedurální povinnost nesejme odpovědnost za dílo, které vytvoří, lze dodržováním 

správných postupů předejít případným větším škodám. S ohledem na to, že ohroženými jsou ti, kteří se 

procesu vzniku staveb velice často neúčastní, ale jsou, nebo budou jejich funkcí a spolehlivostí 

ovlivněni, je zvýšená obezřetnost nutnou samozřejmostí. 

Důvody přesnějších a podrobnějších požadavků na vybavenost dokumentací zejména ve fázi územního 

plánování jsou následující: 

• Objekty DSO jsou prostorově náročnější než u konvenčního odvodnění. Tyto objekty 

zabírají nezřídka plochy, které se daly dříve lépe zhodnotit. Následně jsou často hledána 

řešení mající i méně, než teoretickou naději na smysluplnou funkci. 

• V práci řešitelů často přetrvávají zažité postupy, které nezaručují perspektivní návrh 

odvodnění připravovaných staveb. O zákonitostech odvodnění dle principů HDV jsou tak 

vytvářeny nevhodné představy, kterých se potom někteří stavitelé neradi vzdávají. Z 

tohoto důvodu nebo také proto, že finanční rozvahy o investici byly postavené zcela na 

tradičních odhadech a metodách, je tendence objekty k HDV zjednodušovat, jejich 

funkci zkreslovat a možný negativní dopad na okolí a stavbu podceňovat.  

• Požadavky stavebního a vodního zákona se svými prováděcími předpisy platí historicky 

krátkou dobu, a protože jejich významu není věnována potřebná pozornost a osvěta, 

společnost si dopad a dosah nových předpisů na výstavbu dostatečně neuvědomuje. 

Závazná pravidla jsou specifikována pro tyto dokumentace a činnosti: 

• změna územního plánu, 

• územně plánovací dokumentace (ÚPD), 

• projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR), 

• projektová dokumentace ke stavebnímu, resp. vodoprávnímu povolení (DSP), 

• realizační dokumentace stavby (RDS), 

• dokumentace skutečného provedení stavby (DSkPS), 

• předání/převzetí stavby do užívání – kolaudace. 
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Předpis o obsahu PD umožní jednotný a systematický přístup dotčených orgánů státní správy, 

organizací a provozních společností při schvalování a povolování všech staveb, na která se pravidla 

Standardů budou vztahovat. 

Změna územního plánu 

Území nevhodná pro zástavbu jsou území s dominantním vodním režimem. Území jsou pod výrazným 

vlivem podzemních a povrchových vod. Tam, kde je důvodem nevhodnosti území zastavovat pouze to, 

že se jedná o území s přirozenou retencí vody a nejedná se o záplavové území nebo plochy pro 

akumulaci povrchových vod, je možné dospět k jinému závěru, pokud podrobný HGP dojde k jiným 

závěrům. Území s přirozenou retencí vod z hlediska hydrogeologických podmínek může být 

přehodnoceno podle následujících pravidel: 

Území s velmi mělkou hladinou podzemní vody (h <1,0 m pod terénem) byl v KOP přiřazen statut „území 

s přirozenou retencí vod“ a do územního plánu jsou doporučena k nezastavění (území nezpůsobilé k 

zástavbě), protože v krajině plní funkci, která se nedá rozumně nahradit. 

Změna klasifikace může být učiněna, pokud výsledky hydrogeologických průzkumných prací přinesou 

nové skutečnosti relevantní pro novou funkci území. Ty musí být zpracovány ve zprávě o inženýrsko- 

geologickém a hydrogeologickém průzkumu osobou s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele 

podle zák. č. 62/1988 Sb. Rozsah terénních prací určí odpovědný řešitel na základě geologických, 

hydrogeologických a geomorfologických poměrů zájmového území. 

Pro ověření hladiny podzemní vody je třeba zjistit její roční maximální úroveň formou režimního 

sledování po dobu 1 roku v pravidelných měsíčních intervalech. V poříčních zónách lze využít režimní 

měření např. na objektech ČHMÚ s dlouhodobější časovou řadou. Odpovědný řešitel musí prokázat 

chod hladin podzemní vody, který neodporuje stanoveným kritériím, resp. vymezit dobu, po kterou je 

kritérium nedodrženo. 

V rozvojových lokalitách se území nevhodná pro zástavbu nevyskytují. 

Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vč. svých prováděcích vyhlášek poměrně podrobně předepisuje, jak 

mají být ÚPD vybaveny. Regulační plán musí splňovat náležitosti potřebné pro vydání územního 

rozhodnutí. Těmto požadavkům musí proto odpovídat rozsah a podrobnost těchto dokumentací, pokud 

jsou k územnímu řízení předloženy.  

Při řešení urbanistických úloh představují tradiční hlediska konvenčního způsobu odvodnění (jednotnou 

nebo oddílnou kanalizací) až druhotnou fázi plánování. Koncepce s DSO vyvolává vyšší územní nároky 

na stavebních pozemcích a je proto nutné, aby se stala součástí územního plánování již v prvopočátku.  

Jedná se zejména o vytvoření kvalitních předpokladů pro správná rozhodnutí. V raných stádiích 

územního plánování by měla být provedena prvotní analýza především následujících aspektů, o nichž 

by v dokumentacích neměly chybět informace: 

• propustnost a vlastnosti podloží; 

• krytí a směr toku podzemních vod; 

• sklon terénu; 

• ochranná pásma vod;  

• ekologické zátěže půdy; 
• využití území – pro DSO má velký význam stávající nebo plánovaná zástavba v území a 

jeho využití.  
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Pokud ÚPD bude přeložena k územnímu řízení, musí v ní stavebník kvalifikovaně a zřetelně prokázat 

zejména: 

• splnění stavebního a vodního zákona a jejich prováděcích předpisů prostřednictvím 

podrobného hydrogeologického průzkumu – pokud tento průzkum neprovedlo na svoje 

náklady město; 

• splnění závazných ukazatelů KOP 

- návrhem DSO podloženým zjednodušeným hydrotechnickým výpočtem;  

- dispozičním uspořádáním stavby se zákresem uliční čáry (hranice mezi 

soukromými zastavěnými stavebními pozemky a plochami pro veřejnou 

potřebu); 

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) 

Dokumentace, na základě které bude vydáno územní rozhodnutí, musí prokázat, že záměry stavebníka 

jsou správné, reálné a provozně bezpečné a životaschopné a že jsou v mezích daných platnou 

legislativou a pravidly KOP.  

Situační uspořádání stavby vychází z funkce a podoby požadované stavebníkem a z funkce 

požadované legislativou a KOP. Řešení, které bude vycházet z podkladů a průzkumů přiměřené 

podrobnosti, umožní dostatečně přesně vymezit plochy a jejich funkce bez toho, aby byl tento návrh v 

další fázi projektové přípravy nebo během realizace shledán k naplnění požadované funkce HDV 

nezpůsobilým.  

Následující pokyny vedou k tomu, aby vzájemné sladění jednotlivých funkcí nebylo špatným postupem 

znehodnoceno.  

V DÚR musí stavebník kvalifikovaně a zřetelně prokázat, že řešení, které je v dokumentaci, je 

výsledkem činností, při nichž byly vyhodnoceny přírodní podmínky stavby, posouzena stavba 

návrhovými parametry a vytvořeny smluvní vazby zajišťující odpovídající vlastnický vztah k zařízení.  

/1/ Vodní a stavební zákon, resp. jeho prováděcí předpis vyhláška č. 501/2009 Sb. 

předepisuje v § 20 odst. 5) písm. c) bodu 1 srážkovou vodu přednostně vsakovat, když 

to není možné, tak ji dle bodu 2 zadržovat a regulovaně odvádět do povrchových vod, a 

když ani to není možné dle bodu 3 ji regulovaně vypouštět do jednotné kanalizace. 

K tomu, aby bylo možné postupně opouštět podle preferencí seřazené vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

předepsaná řešení, je nutné prokázat, že jsme učinili vše nebo dostatek pro to, abychom vyčerpali 

smysluplnost jeho naplnění. Pokyny pro obsah DÚR vedou k tomu, aby státní správa měla jistotu, že 

bylo učiněno vše pro splnění tohoto předpisu v dostatečné míře. 

Dostatečná průkaznost je splněna, pokud:  

a. vyhodnocení podrobného hydrogeologického průzkumu prokáže, že nelze splnit 

§ 20 odst. 5) písm. c) bod 1 výše zmíněné vyhlášky a bezpečně využít podzemí 

k odtoku aspoň části srážkových vod resp. prokáže, že dlouhodobé zasakování 

srážkových vod v rozsahu celé připravované stavby a intenzitě odpovídající 

zatížení podle návrhových parametrů nezhorší hydrogeologické podmínky v 

území stavby a v okolí jeho dosahu. Pokud jsou přilehlé pozemky určeny podle 

ÚP k výstavbě, je nutné tuto informaci podle předpokládaného typu zástavby 

zohlednit při posuzování efektu plošného zasakování.  

b. bylo stavebníkem předloženo DOSS řešení ve smyslu § 20 odst. 5) písm. c) 

bodu 2 s výstavbou dešťové kanalizace nebo odvodňovacího koryta k odvádění 

srážkové vody ze stavby do vod povrchových a bylo shledáno oběma stranami 
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nereálným nebo nepřiměřeným. Do hodnotících kritérií bude zařazena možná 

součinnost s městem a jeho podíl na řešení a předpokládaná výstavba na 

okolních pozemcích. 

/2/ V rámci koncepčního návrhu je nutné prokázat splnění závazných ukazatelů a 

poskytnout dostatečné další informace o stavbě, které k jejich splnění vedou: 

a. Hydrotechnický výpočet DSO na úrovni koncepce odvodnění. Výpočtem bude 

prokázáno, že pro koncepci DSO jsou vytvořeny reálné předpoklady z hlediska 

návrhu dispozičního uspořádání stavby a z hlediska podmínek pro odvodnění 

území. V rámci každé stavby musí být k dispozici dost volných a vhodně 

situovaných ploch pro umístění objektů DSO. 

b. V návrhu koncepce bude uvedena dostupnost a podmínky napojení: 

c. - na recipient pro splaškové odpadní vody (jednotná nebo splašková 

kanalizace), 

d. - na recipient pro dešťové vody (podzemí, povrchový tok, svodnice, dešťová 

kanalizace, jednotná kanalizace). 

e. Typy jednotlivých objektů DSO musí odpovídat podrobným údajům o využití 

území. Jednotlivým typům zástaveb a jejím produkcím dešťové vody budou 

podle její kvality a kvantity navrženy odpovídající objekty DSO (bytová 

zástavba, dopravní stavby, průmyslové areály atd.). V čistě obytné zástavbě se 

zasakování hodnotí zcela jinak než např. v komerčních a průmyslových 

oblastech.  

/3/ V DÚR bude uveden zdroj hydrologických dat (ČHMÚ nebo srážkoměrné stanice 

města), na která jsou objekty DSO navrženy. 

Dokumentace ke stavebnímu, resp. vodoprávnímu povolení (DSP) 

V DSP bude návrh odvodnění uveden v podrobnostech, ze kterých musí být zřejmé, jak bude technicky 

zajištěna funkce DSO. Konkrétní řešení musí obsahovat veškeré souvislosti a dopady na okolí.  

V DSP budou využívány veškeré informace z předchozí projektové přípravy, pokud nedošlo ke změnám 

vyvolanými dalšími průzkumy, nebo změnou řešení, které by mělo vliv zejména na závazné ukazatele 

DSO. Řešení odvodnění každé stavby je nutné rozpracovat do konečných rozměrů, postupů a funkce 

zařízení. 

V DSP bude uvedena četnost kontrol objektů DSO nebo jejich částí, kterými se čistí srážková voda, 

která bude zasakována do podzemí. Kontroly budou tak časté, jaké znečištění lze předpokládat, že do 

čistících zařízení bude přitékat. Vozovka s frekvencí 15 000 aut za den bude zatěžovat přilehlý průleh 

jinak než voda ze střechy rodinného domu. 

Realizační dokumentace stavby (RDS) 

RDS doplní DSP o podrobný popis materiálů a technologických postupů jednotlivých fází výstavby. 

RDS bude obsahovat popisy toho, jak bude stavba realizována a jak bude zajištěna provizorní funkce 

systému vč. ochranných opatření, tzn.:  

• jak budou objekty chráněny před znehodnocením, předtím, než budou schopny, být 

vystaveny plné zátěži; 

• jak budou stavba a okolí chráněny před důsledky povodní, než budou mít objekty 

parametry hotového díla a budou schopny plnohodnotného provozu;  

• jak je v harmonogramu počítáno s předáním travnatých ploch po několikerém sečení. 
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Objekty DSO, které budou předávány do vlastnictví Statutárního města Plzeň, budou vybaveny 

tabulemi, na kterých bude veřejnost informována o významu a funkci stavby (osvěta). 

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

DSkPS je důležitá pro revizi, identifikaci případných poruch nebo špatné funkce objektů DSO.  

Součástí DSkPS musí být doklady (certifikáty) o použitých materiálech a osivech a jakým způsobem 

byly ukládány a ošetřeny předtím, než byly předány do užívání. V případě průlehů se jedná o stěžejní 

informace. Na použitých materiálech a osivu a na způsobu jejich zpracování záleží správná funkce 

zařízení. 

Jedná se hlavně o informace: 

• o zemině použité do průlehů (křivka zrnitosti, pH zeminy, podíl humózních příměsí, 

hydraulická vodivost, atd.), aby byly zřejmé předpoklady pro funkci, kterou má mít, 

• o složení zasetého osiva;  

• o čistotě náplně retenčních příkopů; 

• o technologickém postupu stavby (ukládání zeminy, hutnění atd.); 

• o tom, jestli nebyly během stavby nějakým způsobem zemní a podzemní konstrukce 

znehodnoceny. 

Předání/převzetí stavby do užívání – kolaudace 

Pro objekty DSO bude platit to, že musí mít v době předání požadovanou kvalitu a schopnost 

plnohodnotného provozu (průlehy např. musí být po dvojím sečení atd.). Při předání/převzetí je nutné 

zkontrolovat funkci bezpečnostních přelivů (osazení, provedení). Zároveň je nutné ověřit odolnost 

zařízení proti zpětnému vzdutí zejména u napojení do jednotné kanalizace.  

Provozní společnosti by si měly převzít DSPS a vypracovat provozní řády na objekty DSO. Tyto by měli 

být společně s objektem zaneseny do GISové aplikace města a úředníky automaticky ve stanovených 

termínech upozorňovat na nutné revize/kontroly objektů DSO. 

O funkci a významu hotových (i rozestavěných) staveb DSO na veřejných pozemcích budou občané 

informováni prostřednictvím informačních tabulí o tom, jakou mají objekty k odvádění dešťové vody 

funkci, co objektům DSO škodí, popřípadě jak je vhodné se k objektům chovat. 

Majiteli by měla být stanovena četnost kontrol objektů DSO nebo jejich částí, kterými se čistí srážková 

voda, která je zasakována do podzemí. 

3.1.5.2 Role jednotlivých účastníků výstavby 

Zavádění HDV s sebou přináší řadu nutných změn v postupech a zvyklostech, které jsou v rozporu se 

zásadami, na kterých nová metoda odvodnění stojí, a bez jejichž dodržování se neobejde. 

K zásadní proměně dochází v tom, že se koncepce odvodnění netvoří na veřejných pozemcích ale na 

pozemcích jednotlivých majitelů nemovitostí. A jelikož se většinou bude jednat o soukromé subjekty, 

budou mít představitelé měst a obcí, jako majitelé stokových a odvodňovacích systémů, ztíženou roli 

při plnění své povinnosti města a obce bezpečně odvodnit. 
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Projektant 

Dostupnost informací pro projektování systémů HDV je pro odborná autorizovaná vodohospodářská 

pracoviště dostatečná. Např. použití německé směrnice DWA A138 je zárukou bezpečného řešení 

decentralizovaných systémů odvodnění podle principů HDV, které jsou v naší legislativě požadovány. 

Tato směrnice je kompletním předpisem pro dimenzování, navrhování, realizaci a provozování zařízení 

k zasakování a retenci srážkové vody, do něhož byly zapracovány výsledky výzkumů a praktických 

zkušeností z provozu. Na tuto normu navázala norma česká, např. ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod; TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami; Technická pomůcka ČKAIT k 

činnosti autorizovaných osob 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (2012), ČKAIT; 

Technická pomůcka ČKAIT k činnosti autorizovaných osob 1.20.1 Srážkové vody a urbanizace krajiny 

(2019), ČKAIT. 

Stavebník (developer) 

Nejčastějším stavebníkem obytných staveb v ČR je stavebník, který stavbu realizuje proto, aby ji po 

zprovoznění prodal. Říká se mu developer a procesu developerský způsob výstavby. 

Stavebník, který si stavbu staví pro vlastní potřebu, je motivován jinými hledisky než ten, kdo ji vnímá 

jako zboží. 

Oba sledují náklady, ale každý z jiného úhlu. Budoucí majitel a uživatel kromě pořizovacích sleduje i 

provozní náklady. Pořizovací (investiční)náklady vždy poměřuje s tím, jak se vydané prostředky projeví 

na životnosti, spolehlivosti a ceně za provoz díla.  

U developera lze spoléhat jenom na jeho serióznost a odhodlání zachovat si dobré jméno na trhu. 

Zhotovitel stavby, stavitel, dodavatel stavby 

Způsob realizace staveb HDV má zásadní vliv na jejich budoucí funkci. Jedná se zejména o dodržování 

technologických postupů, a to ve všech fázích výstavby. 

Od začátku až po kolaudaci je nutné u objektů HDV provádět pečlivý stavební dozor, který bude 

odpovědný za použití předepsaných materiálů a dodržování technologických postupů. 

Snaha stavebních firem o snižování nákladů a použití jiných než předepsaných materiálů (např. pro 

štěrkové drenážní vrstvy) může vést k celkové nefunkčnosti zařízení. Proto je nutné dbát na to, aby 

během stavby nedocházelo ke svévolným, nekontrolovaným změnám. 

Všechny změny, které chce dodavatel stavby na objektech HDV nebo objektech, které jsou 

odvodňovány, udělat, musí projít plnohodnotným procesem „změny stavby před dokončením“ a až po 

něm lze přistoupit k realizaci těchto změn! 

Objekty HDV jsou většinou skryty pod terénem, a proto je v průběhu stavby nutné, aby stavitel průběžně 

zaznamenával a vypracovával dokumentaci takové podrobnosti a rozsahu, kterou bude schopen při 

kolaudaci, resp. prodeji stavby budoucímu majiteli doložit to, že dílo má předepsané parametry a kvalitu 

provedení podle schválené projektové dokumentace stavby a realizační dokumentace stavby resp. 

schválené změny stavby před dokončením.  
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Budoucí majitel nemovitosti 

Majitelé komerčních objektů mají většinou zájem o zavedení HDV, protože se na ně ze zákona 

nevztahuje výjimka z platby za odvádění srážkových vod.  

Majitelé nekomerčních novostaveb musí splnit požadavky stavebního zákona. Majitelé obytných 

staveb nemají zatím povinnost platit za odvádění srážkové vody, ale je otázkou času, kdy tato povinnost 

nastane. Mělo by být v jejich zájmu kupovat stavby, které budou mít odvodnění na tuto situaci 

připravené. 

Na odvádění srážkové vody dešťovou kanalizací se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích. 

U majitelů stávajících nekomerčních objektů se se zájmem o přestavbu konvenčního odvodnění na 

DSO zatím setkat nelze, protože nejsou nijak ekonomicky motivováni (pomineme-li možnost využití 

dešťové vody pro zalévání nebo v domácnosti).  

Vlastník kanalizace 

Vlastník kanalizace nahlíží na kanalizaci ve smyslu investičních nákladů. Těmito náklady jsou typicky 

nové stoky, ale např. i dešťové zdrže a jiná zařízení pro předčištění dešťových vod. Snížení špičkových 

průtoků přináší snížení investičních nákladů na tyto stavby a jejich rekonstrukce. 

Provozovatel kanalizace 

V rámci provozu kanalizace musí provozovatel mimo jiné splnit podmínky pro zajištění bezpečného 

odvedení vod, tzn., nesmí docházet k zatápění sklepů nemovitostí, případně narušování stavebního 

stavu kanalizace. 

Systémy HDV snižují množství srážkových vod v kanalizačním systému, snižují tedy riziko přetížení 

kanalizace a v tomto smyslu by měly být provozovatelem akceptovány. 

Na druhou stranu může mít provozovatel kanalizace obavy z vlivu HDV na chování stávající 

kanalizace a ČOV (na proplachování sítě po odpojení části dešťových vod nebo na účinnost ČOV při 

pozvolném odtoku z retenčních zařízení). 

U objektů, které jsou umístěny na neveřejné části kanalizace (typicky na pozemku vlastníka 

nemovitosti) připadá povinnost správy objektu HDV na vlastníka nemovitosti. 

V případě, že jsou objekty HDV umístěny na veřejných pozemcích, je otázkou, kdo tyto objekty má 

spravovat – zda vlastník (což může být město nebo jiný soukromý subjekt, např. správce komunikací) 

nebo provozovatel kanalizace. Logickým řešením je jeden správce (ten který se stará o veřejnou zeleň), 

který si na činnosti, které se týkají prvků „pod zemí“ najímá subjekt k tomu technicky způsobilý (většinou 

provozovatele kanalizace). 

Doporučení pro úspěšnou aplikaci HDV ze strany města 

Pro odvodnění novostaveb v majetku města si město určí správce a provozovatele DSO. Je velice 

důležité, aby tak bylo učiněno okamžitě, aby se tento subjekt mohl připravit a: 

• účastnil se schvalování a povolování staveb odvodněných prostřednictvím DSO, dohlížel 

na realizaci a kladl si podmínky pro kolaudaci hotové stavby již s tím vědomím, že to 

bude on, kdo objekty DSO bude přebírat do správy a provozovat; 

• zajistil si prostředky k údržbě DSO; 
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• zlepšil si povědomost a navázal kontakty s firmami, které mají zkušenosti v této 

problematice; 

• zajistil si provozní řád DSO. 

Kvalitě návrhů DSO by pomohlo, kdyby měli projektanti zařízení na území statutárního města Plzně k 

dispozici kvalitní dešťoměrné údaje, které by byly společné pro všechny stavby a byly by volně 

přístupné např. na webových stránkách města. 

V této chvíli jsou k dispozici srážkoměrné údaje viz kapitola 1.4.1.1. Doporučujeme ve standardech 

pro odvodnění veřejných komunikací a prostranství definovat jednoznačný zdroj srážkových dat 

(stanice Mikulka) a rozšířit informace ze srážkoměrné stanice Mikulka o hodnoty 180 minut – 72 hodin. 

Řešením by mohla být např. smlouva mezi městem a ČHMÚ o výměně srážkových dat/ poskytování 

dešťoměrných dat (periodicity 1 – 0,5 – 0,2 – 0,1) ze svých dešťoměrných stanic a vytvoření jednoho 

datového setu, který by se využíval na celém území města. Údaje by se aktualizovaly řádově každých 

5 -10 let. 

Dalším důležitým krokem ke zkvalitnění DSO bude vytvoření obecně závazných pravidel pro navrhování 

zejména pozemních a dopravní staveb a tvorbu terénních úprav. Standardy pro odvodnění veřejných 

komunikací a prostranství by řešily: 

• prostorové uspořádání komunikací a technické infrastruktury v nových nebo 

rekonstruovaných ulicích; 

• pokyny pro pozemní a dopravní stavby ve formě obdobných standardů, do nichž by byly 

zakotveny požadavky na konstrukce těchto staveb a jejich dispoziční uspořádání, bez 

kterých není možné principy HDV realizovat. 

Na větších nebo členitějších rozvojových územích je nutné nechat udělat dříve, než přijde první 

stavebník, územní studie ke stanovení koncepce odvodnění konkrétních rozvojových ploch. Čím 

kvalitnější územní studie je, tím více městu ušetří peněz, i když ji bude platit samo. Součástí územní 

studie by mělo být i řešení HDV včetně vymezení přirozených svodnic v území. 

V neposlední řadě bude důležité provádět účinnou osvětu občanů (pro majitele nemovitostí, ve 

školách, pro firmy) o principech HDV:  

• jakou funkci DSO zastávají, jak by s k nim občané měli/neměli chovat;  

• informovat o tom, že např. průlehy pro odvodnění rodinných domů nepředstavují 

nebezpečí pro sousedy v podobě komárů, kteří by se mohli v těchto objektech líhnout 

(voda se odpaří/infiltruje do 24h);  

• že objekty DSO mohou snížit provozní náklady např. využíváním dešťové vody k 

provozu nemovitosti (pro závlahu, k WC, jako užitková voda k úklidu, praní atd.). 

Všechny tyto návrhy jsou různou formou aktivního přístupu, kterým si město může zajistit kontrolu nad 

koncepcí svého rozvoje. Bez tohoto zdánlivě dražšího způsobu řízení města, bude střežení zájmů města 

a jeho obyvatel spojeno s daleko většími riziky. 
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3.1.5.3 Role jednotlivých organizací na území města Plzně z hlediska realizace a 
správy HDV 

Útvar koncepce a rozvoje (UKRMP) 

• Podává návrh na zavedení veřejně prospěšných „staveb“ do územního plánu města 

Plzně. Tyto „stavby“ představují liniové prvky, které tvoří pro ostatní prvky HDV 

bezpečnostní koridor pro odvedení srážkové vody při extrémních srážkových událostech 

nebo v případě nefunkčnosti některého z prvků HDV. 

• V rámci přípravy jednotlivých rozvojových lokalit vyžaduje stanovisko správce vodního 

toku k celé rozvojové lokalitě v případě, že se uvažuje o odvedení dešťových vod z této 

lokality do vodního toku. 

• Zadává/zpracovává územní studie ve kterých prosazuje začlenění modrozelené 

infrastruktury. 

• Vyjadřuje se k projektům HDV na rozvojových plochách z hlediska kompatibility s KOP. 

Vodárna Plzeň a.s. 

• Vyjadřuje se k principu napojení prvku HDV na stávající/novou vodohospodářskou 

infrastrukturu kterou provozuje, a to jak za standardních odtokových podmínek, tak za 

podmínek extrémních srážkových událostí. 

• V případě rekonstrukcí komunikací (plánované rekonstrukce delší jak 100m) vyvíjí tlak na 

odpojení srážkových vod z odvodnění komunikace od jednotné kanalizace. 

Správa veřejného statku (SVSMP) 

• Přebírá jednotlivé prvky HDV do své evidence (i prvky, které nejsou majetkem města). 

• Vytváří katalogové listy jednotlivých prvků včetně plánu údržby, vykazování údržby a 

kontroly funkčnosti jednotlivých prvků. 

• Dává podnět SITMP pro zavedení jednotlivých prvků do mapových vrstev města. 

Odbor životního prostředí (OŽPMP) 

• Vyjadřuje se k jednotlivým projektům aplikace HDV z hlediska možnosti zasakování 

srážkových vod (ochrana podzemních vod). Srážkové vody je možné zasakovat pouze 

přes půdní nebo „technický“ filtr. 

• Ve svém stanovisku stanoví maximální dobu životnosti filtru (obecně 10 – 15let) a periody 

kontroly zařízení. 

Správa informačních technologií (SITMP) 

• Na žádost SVS vkládá informace o jednotlivých prvcích HDV do mapového portálu města 

Plzně, včetně katalogového listu těchto prvků. 

• Na základě informací z katalogového listu prvku HDV generuje s předstihem seznamy pro 

plány údržby a kontroly prvků HDV. 

• Zajišťuje pravidelnou aktualizaci informací do mapového portálu města. 

Správce vodních toků (Povodí Vltavy s.p., Lesy České republiky s.p.) 

• Ve svém stanovisku stanoví maximální povolené množství dešťových vod, které je za N-

leté srážky (N5) dovoleno kontinuálně vypouštět do vodního toku v případě, že dešťovou 

vodu nelze zasakovat nebo znovu využívat. Obvykle je to hodnota platná na katastrálním 

území města Plzně, tj 4 l/s/ha. V odůvodněných případech (již v současné době existující 

problémy na vodním toku, může požadovat koordinaci s městem na snížení tohoto limitu. 

Stanovisko správce vodního toku by mělo být dáno v předstihu k celé rozvojové lokalitě, 

a nikoliv k jednotlivým nemovitostem, které jsou na této ploše realizovány. 
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3.1.5.4 Návrh organizačního schématu města při aplikaci HDV 
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3.1.5.5 Interpretace nutnosti realizace HDV při úpravách stávajících objektů 
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3.1.6 Přínosy hospodaření se srážkovou vodou 

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.  

3.1.6.1 Ekologické přínosy 
• zadržováním a vsakováním či výparem srážkových vod se snižuje objem i maxima 

povrchového odtoku, a tím se snižuje hydraulické a látkové zatížení toků (ať již přepady 

z odlehčovacích komor jednotné kanalizace, nebo zaústěním dešťové kanalizace) 

• zadržováním a vsakováním/výparem srážkových vod se snižuje objem a maxima 

odváděná stokovou sítí, což snižuje riziko zatopení povrchu intravilánu nebo zatopení 

sklepů 

• vsakováním do podzemí se obnovuje zásoba podzemních vod a zásobování recipientů v 

době sucha 

• využívání akumulované dešťové vody v nemovitostech jako vody užitkové (WC, závlaha, 

praní, úklid) představuje prevenci lokálních dopadů sucha (snižuje se potřeba pitné 

vody) 

• modro-zelená infrastruktura při fotosyntéze pohlcuje CO2 a váže uhlík do organických 

sloučenin. Přispívá tak ke koloběhu látek v přírodě a pasivně snižuje emise z výroby 

elektrické energie, neboť redukuje její potřebu 

• modro-zelená infrastruktura plní funkci nejefektivnějšího klimatického opatření ve 

městech (zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení teplot). 

3.1.6.2 Ekonomické přínosy 
• snížení finanční náročnosti, snížení zátěže ČOV a zvýšení účinnosti čištění odpadních 

vod navrhováním menších profilů stok a objemů dešťových nádrží díky redukci odtoku 

• prodloužení životnost povrchů komunikací díky stínu vytvářeném vysokou zelení  

• snížení tepelných ztrát budov v zimním období díky dřevinám snižují rychlost větru 

• snížení energie potřebné pro klimatizaci interiéru budovy v letním období a nižší ztráty 

při vytápění v zimním období při porovnání s konvenčními střechami pro extenzivní 

vegetační střechy 

• snížené náklady na adaptační opatření spojená s účinky změny klimatu 

3.1.6.3 Zdravotní přínosy 
• zlepšení kvality ovzduší v městském prostředí (Hewitt, Ashworth and MacKenzie, 2019) 

• listy stromů, keřů i trávníky absorbují plynné polutanty (např. CO, NO2, SO2, O3) a 

zachycují jemné prachové částice obsažené v ovzduší, čímž potlačují vznik smogu 

(Rutherford, 2007) 

• snížení chronického onemocnění, stresu, psychiatrické nemocnosti (Kumar et al., 2019) 

• zelené prostory mají pozitivní vliv na psychologický vývoj dětí (Cizek, A., Fox, A., 2015). 

Pravidelný i dočasný pobyt a pohyb v přirozených či uměle vytvořených zelených 

plochách potlačuje symptomy poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou a zároveň 

rozvíjí a podporuje poznávací, sociální a emocionální schopnosti dítěte 

• vytvořením vhodných prostranství pro seniory a jejich dobré duševní zdraví (Andreucci, 

Russo and Olszewska-Guizzo, 2019) 

• díky vegetačním střechám eliminace pronikání elektromagnetického záření do budov 

(Minke, 2008) 
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3.1.6.4 Sociální přínosy 

• vegetace a zelené plochy mají vliv na psychosociální chování jedince  

• zelené prostředí podporuje rekreační aktivity obyvatel, jejich kontakt a komunikaci 

3.1.6.5 Využití dešťových vod jako estetického prvku 

• Dešťová voda může být využita i jako významný estetický prvek s výrazným kladným 

vlivem na mikroklima. Lze ji využít nejen ve velkém měřítku, ale i na malých plochách 

např. jako malá jezírka, fontány, umělé potůčky apod. jak v obytných, tak komerčních 

objektech či areálech. Takto vzniklé vodní plochy lze využívat i k osvěžení obyvatel – 

pro hraní dětí, brouzdání v mělce tekoucí vodě. 
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4 Vazba na Adaptační Strategii města 

4.3 Definice dlouhodobých cílů HDV s ohledem na výhledový stav 

a snížení efektu městského tepelného ostrova 

4.3.1 Adaptační strategie města Plzně 

Dle dokumentu adaptační strategie, autorů z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Útvaru koncepce 

a rozvoje města Plzně, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a společnosti CI2, v Plzni 

dochází k nedostatečnému zasakování srážkových vod (hodnoceno jako celoplošný problém), což 

může způsobovat přívalové povodně. Časté je i přetížení kanalizace při intenzivních deštích. 

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

obrázky shrnující stávající stav a potenciální vývoj dopadů intenzivních srážek jsou přejaty z adaptační 

strategie – stávající stav, dále simulace blízké budoucnosti v roce 2030, ve dvou variantách. 

 

Obrázek 5 Zranitelnost obyvatel Plzně vůči dopadům extrémních srážek – současnost. 
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Obrázek 6 Zranitelnost obyvatel Plzně vůči 

dopadům extrémních srážek – 

předpověď podle scénářů RCP4.5 

(stabilizace koncentrací emisí CO2 na 

nižších hodnotách). 

 

Obrázek 7 Zranitelnost obyvatel Plzně vůči 

dopadům extrémních srážek – 

předpověď podle scénářů RCP8.5 

(vysoko emisního scénáře). 

 

Jedním z hlavních cílů je: „Zavést hospodaření se srážkovou vodou, maximálně zasakovat srážkové 

vody v místě dopadu a budovat retenční zařízení pro snížení odtoku z nově zastavovaných rozvojových 

území.“ 
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4.3.2 Adaptace na klimatickou změnu – stav a riziko 

Cílem adaptace na klimatickou změnu je: 

• snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na 

zdraví citlivých skupin obyvatel 

• snížit dopady přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha a tím zajistit stabilní 

vodní režim ve městě a ve volné krajině  

• snížit energetickou náročnost a podpořit adaptaci budov 

• zlepšit připravenost v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení 

• zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum.  

Z hlediska vodohospodářského jsou podstatné dva základní jevy – povodně a sucho. Město Plzeň může 

být ohroženo dvěma typy povodní: 

• způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti v jarním a letním období, které se 

vyskytují na větších vodních tocích (s velkým povodím), např. na Berounce (tzv. říční 

povodně).  

• Způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území (tzv. 

bleskové povodně), na menších vodních tocích. 

Druhým extrémem je sucho, které je důsledkem déletrvajícího srážkově deficitního období, které může 

být navíc ještě umocněno nadnormálním průběhem teploty vzduchu a tím zvýšeným výparem. Typickým 

úkazem této skutečnosti je nedostatek vody v soustavě Boleveckých rybníků, kdy ve velkém 

Boleveckém rybníce v roce 2019 chybělo 70-110cm vody do normální provozní hladiny, což představuje 

cca 350-500 tis.m3 vody. Na obrázcích níže jsou zobrazeny hodnoty potenciální evapotranspirace (mm), 

odtoku (mm) a teploty (°C) z atlasu hydrologických poměrů pro Českou republiku. 

 

Obrázek 8 Potenciální evapotranspirace. 
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Obrázek 9 Srážky (mm). 

 

 

Obrázek 10 Odtok (mm). 
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Obrázek 11 Teplota (°C). 

Dopady sucha jsou dány průběhem meteorologických jevů, ale také odrážejí způsob hospodaření v 

krajině. Dochází k rychlému odvodu vod, snižuje se infiltrační schopnost krajiny a klesá retenční 

kapacita, mění se srážkoodtokové poměry. 

Zhoršením retenční kapacity krajiny dochází k výskytům obou extrémů – sucha a povodní, dochází k 

narušení tepelného režimu krajiny a mikroklimatu. Odtok vody z krajiny je rychlý, snižuje se obsah vody 

v půdě, dochází k poklesům hladiny podzemní vody. Sucho má za následek vysychání vodních toků, 

eutrofizaci, prohřívání povrchových vod a s tím spojený kyslíkový deficit, snížení biodiverzity, erozi půdy. 

Dochází k vyšší četnost vln horka a jejich delšímu trvání a vše je umocněno efektem tepelného ostrova 

města. 
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Dle projektu sucho, bylo na základě uvážení mnoha proměnných vyhodnoceno ohrožení suchem a 

přívalovými srážkami pro celou Českou republiku. Výřez Plzeňského kraje je zobrazen na obrázku níže. 

 

Obrázek 12 Ohrožení suchem a přívalovými srážkami. 

Legenda k obrázku 12:  červená: výrazně nadprůměrný stupeň ohrožení 

   oranžová: nadprůměrný stupeň ohrožení 

   zelená: nevýznamný stupeň ohrožení 

    

 

Identifikace rizikových oblastí vzhledem k nedostatku vody pro jejich užívání (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.): 

• hydrologického pořadí (HLGP) 

• významných vodních nádrží (nádrž) 

• hodnocení hydrogeologických rajónů (HGR) (tedy území s obdobnými 

hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody) 

Při posouzení možných dopadů sucha na současné požadavky na užívání vod (zejména odběry) byla 

využita data evidovaná pro potřeby vodní bilance a postupy aplikované při zpracování vodohospodářské 

bilance a hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 71 z 159 
 

  

 

Obrázek 13 Rizikové oblasti – hydrogeologické rajony. 

 

Obrázek 14 Rizikové oblasti – hydrologické pořadí 
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Obrázek 15 Rizikové oblasti – nádrže. 

4.3.3 Dlouhodobé cíle a opatření 

Změny klimatu s sebou přinášejí vlny veder, sucho a pokles hladiny podzemní vody a na druhou stranu 

přívalové srážky a povodně. Řešením je zvýšení zastoupení zelených ploch v zástavbě – parky, aleje, 

záhonky, zelené střechy a stěny, zahrádky a dále plochy vodní. Tyto prvky ochlazují své okolí, zadržují 

dešťovou vodu, snižují hlučnost, poskytují stín. 

Obecnou snahou je držení vody na povrchu a zvýšení množství zeleně a zelených pásů v zástavbě, 

což má za následek zvýšení přirozeného výparu a tím ochlazování okolí a zlepšení podmínek v 

městském prostředí. Tedy zakomponování přírodního rázu krajiny, jak jen je to ve stísněných 

podmínkách městské zástavby možné. 

Na zlepšování podmínek v městském prostředí je žádoucí snaha každý rok investovat určité procento 

finančních prostředků na odpojení dešťové vody od stokového systému (součástí SOP jsou návrhy na 

odpojení vod z přetížených odlehčovacích komor, které byly zhodnoceny jako OK nesplňující limity) a 

na zvýšení tepelného komfortu za vysokých teplot. Finance by se měli vyhradit pro: 

• zbudování opatření pro hospodaření s dešťovou vodou, snížení efektu městského 

tepelného ostrova a zpřírodňování zástavby 

• pro údržbu, opravy těchto opatření 

• osvětu občanů 

Mezi adaptační opatření na zvyšování teploty a snížení efektu městské tepelného ostrova patří 

• zlepšování mikroklimatických podmínek města prostřednictvím víceúčelové zelené 

infrastruktury: všechny druhy zeleně jsou vzájemně funkčně propojeny – dochází k 

zastínění a evapotranspiraci a tím ochlazení okolí 

• zohlednění adaptace v plánování a podkladových studiích,  

• zakládání a revitalizaci vegetačních prvků a ploch ve městě, 
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• posilování ekologické stability a regenerační schopnosti krajiny (zvyšováním biodiverzity 

apod.), 

• využívání technologických a ekosystémových postupů pro snižování akumulace 

slunečního záření v zastavěném území (materiály a barvy, které odrážení a neakumulují 

sluneční energii, zadržování srážek a následné ochlazování pomocí výparu, další prvky 

zelené a modré infrastruktury – umělé vodní toky, zelené střechy, fasádní zeleň, pítka, 

fontány apod.). 

V husté zástavbě města jsou možnosti omezenější, nicméně řada drobnějších opatření napomůže 

zlepšení podmínek v husté zástavbě. Ve středu města, kde jsou podmínky pro hospodaření s dešťovou 

vodou na první pohled minimální, nicméně je například možné na náměstí vytvoření fontánky, ve které 

by se využívala dešťová voda sváděná ze střed do podzemní nádrže s čerpací stanicí, kde by se 

filtrovala (využití fotovoltaiky).  

Problémy ve městě jsou kumulace tepla ze zpevněných povrchů, velké sucho, s tím spojená prašnost, 

výskyt škůdců a invazivních druhů. Je vhodné volit rostliny, které se s těmito podmínkami lépe 

vyrovnávají, například javor babyka, dřín obecný, hlohy atd. 

Oblasti vodních toků a hospodaření s dešťovými vodami se týkají tzv. „zelená a modrá“ adaptační 

opatření (ekosystémově založená, přírodě blízká opatření s využitím vegetace a vody), řešení otázky 

povodní i sucha. 

Z hlediska potlačení efektu tepelného ostrova mají nejpříhodnější vlastnosti typy povrchů schopných 

vázat a uvolňovat vodu (např. nezakrytá půda, vegetace), dobře odrážet sluneční záření (např. vodní 

plochy). Důležitou otázkou je zvýšení zasakování srážkové vody a s tím související snaha o snížení 

kulminace povodní – zejména drobných vodních toků, které mohou být ohroženy bleskovými 

povodněmi.  

Při snižování efektu tepelného ostrova by se mělo soustřeďovat na zasakování srážkových vod, a to 

opatřeními blízkými přírodě s využitím ekosystémových služeb zelené a modré infrastruktury. Do 

hospodaření s dešťovou vodou spadají plošné a liniové prvky: 

• propustné zpevněné povrchy;  

• vsakovací průlehy;  

• povrchová vsakovací zařízení (doplněná zelení);  

• podzemní vsakovací anebo retenční prostory či prvky;  

• vegetační a štěrkové střechy (extenzivní, intenzivní);  

• retenční dešťové nádrže se stálým nadržením nebo bez nadržení;  

• umělé mokřady 

Obecně je možné dělit opatření na zelenou a modrou infrastrukturu. Zelená infrastruktura zahrnuje 

přírodní, přírodě blízké a umělé plochy – chráněná území i nechráněná krajina: 

• zeleň v lidských sídlech 

• zelené střechy 

• zelené pásy 

• různě velké parky 

• Klíčové pro zelenou infrastrukturu je územní plánování, umožnění víceúčelového využití 

krajiny. 
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Modrá infrastruktura zahrnuje vodní prvky: 

• toky 

• vodní nádrže 

• mokřady 

• prameny, studánky 

• vegetační pásy (které pomáhají zadržovat vodu, zpomalovat odtok) 

V prostoru městské zástavby je potřeba co největší nárůst zelených ploch. Zvýšení množství zelených 

ploch má příznivý vliv na snižování teploty v okolí vodního toku v letním období díky evapotranspiraci, 

která spotřebovává velké množství tepla.  

Měřeními prováděnými v České republice bylo zjištěno, že v parcích je vzdušná vlhkost ve dne o 5–10 

% vyšší než uvnitř města. Vegetace má také schopnost snižovat a tlumit výkyvy teploty. Ve větších 

porostech bývá v létě teplota v průměru až o 3,5 C nižší než na volném prostranství. V noci naopak 

zabraňuje vegetace rychlému vyzařování a ztrátám tepla. V zimě brání stromy vysázené v blízkosti 

budov jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmírňují proudění studeného vzduchu. Vegetace je 

schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %. V létě naopak vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji 

než veškerá klimatizační zařízení. Kromě pozitivního vlivu na mikroklima má zeleň ve městě také 

pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu obyvatel, tedy význam rekreační, estetický, kulturní ale i 

hospodářský. 

Vodní plochy v urbanizovaném území mají pozitivní vliv na mikroklima svého okolí s chladícím efektem 

při vypařování, který je efektivní metodou pasivního ochlazování v městské zástavbě. Vodní plochy 

snižují teplotu v zástavbě, snižuje teplotu v zástavbě kolem 2-6 °C. Přítomnost vodního tělesa a zeleně 

v zástavbě může efektivně zmírňovat městské tepelné ostrovy.  

Strategie adaptace na klimatické změny ve městech by měla zahrnovat nárůst zelených a vodních 

ploch. V neposlední řadě mají úpravy pozitivní sociální efekt. Dle výzkumů bylo dokázáno, že zeleň a 

vodní plochy mají příznivý vliv na snižování stresu.  

Mezi dlouhodobé cíle také patří environmetální osvěta. Stejně jako je principem hospodaření s 

dešťovými vodami tvorba opatření u zdroje, platí to i v případě lidského faktoru. Součástí opatření na 

adaptaci na výhledový stav je vhodné vést osvětu ohledně ochrany životního prostředí, trvale 

udržitelného rozvoje a na to navazujícího životního stylu. 

Dlouhodobé cíle by se měli zaměřovat na: 

• zvyšování environmentálního vzdělávání a osvěty 

• zlepšování poskytování informací v oblasti veřejného zdraví a hygieny 

• zajišťování efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací  

S tímto souvisí podpora využívání dešťové vody na soukromých pozemcích – její zachytávání a 

využívání přímo v domácnostech nebo na zahradě/travnatých plochách k zalévání. Dešťová voda je 

měkká a bez chloru – využít ji lze na zahradě, na praní, splachování WC, případně mytí. 
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Z hlediska možných extrémů, je nutné koncipovat opatření jak na období sucha, tak přívalových dešťů. 

Tedy plánovat, provádět přípravná opatření, investovat, udržovat, provádět opravy, hledat nové 

možnosti. 

Vývoj sucha je zobrazen na obrázku níže – od sucha meteorologického, přes zemědělské až po 

hydrologické sucho. 

 

 

Obrázek 16 Propagace sucha z hydrologického hlediska.  
(Zdroj: http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/systemove_nastroje_2018duben_v10_0.pdf) 

 

  

http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/systemove_nastroje_2018duben_v10_0.pdf
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5 Aplikace HDV ve vazbě na SUCHO 

5.4 Hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu 

Pro hospodaření s dešťovou vodou lze použít následující opatření: 

opatření podskupina 

opatření pro vsakování z povrchu terénu  • plošné vsakování přes půdní profil – humusovou 
vrstvu  

• plošné vsakování přes technické prvky  

• vsakovací průleh  

• vsakovací nádrž  

• propustné zpevněné povrchy 

opatření pro podzemní vsakování • vsakovací rýha vyplněná štěrkem 

• vsakovací rýha vyplněná vsakovacími bloky 

• vsakovací šachty 

opatření kombinující povrchové a podzemní 

vsakování 

• vsakovací průleh – rýha  

opatření kombinovaná s retenčním účinkem 

a výparem: 

• retenční dešťové nádrže: 
o se stálým nadržením nebo  
o bez stálého nadržení 

• umělé mokřady 

vegetační a štěrkové střechy • extenzivní (i na méně únosných střechách), 

• intenzivní – na střechách s vyšší únosností 

 
Tabulka 5 opatření na hospodaření s dešťovou vodou. 

Na obrázcích níže je několik příkladů aplikace zasakování dešťové vody (zdroj: 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf). 

Jedná se o odvádění vody, která je zachycována okapem a zasakována v trávníku. Další možnosti je 

vytvoření chodníku s příčným sklonem k zatravněnému pásu, kam je voda odváděna a v mělkých 

prohlubních se zasakuje a je přiváděna ke stromům. 

  

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf
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Obrázek 17 okapová voda odváděna na trávník. 

 

Obrázek 18 chodník s příčným sklonem.

Na obrázku níže je příklad odvodnění propustného zpevněného parkoviště, kde je obrubník parkoviště 

přerušován a voda se dostává na trávník. Vedle je příklad vsakovacího průlehu 

 

 

Obrázek 19 odvodnění zpevněné plochy 

parkoviště. 

 

 

Obrázek 20 okapová voda odváděna na trávní 

vsakovací průleh. 
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Níže je ukázka mělké vsakovací nádrže a vpravo vsakovací zařízení kombinované s biotopem. 

 

Obrázek 21 vsakovací nádrž. 

 

Obrázek 22 vsakovací zařízení s biotopem. 

V rámci volby vhodného způsobu zasakování/hospodaření s dešťovou vodou je nutné brát v úvahu míru 

rizika znečištění srážkových vod a z toho se odvíjí přípustný způsob vsakování, o čemž hovoří norma. 

Přípustné je vsakování například ze zatravněních ploch, střech s menší odvodňovanou plochou, terasy, 

komunikace pro pěší a cyklisty, příjezdy k domům, stavby pro individuální rekreaci. V případě 

pozemních komunikací pro motorová vozidla, autobusy, komunikace průmyslových a zemědělských 

areálů, větších ploch střech je nutné již posouzení vhodnosti zasakování z důvodu kvality dešťové vody. 

Každý typ půd není pro opatření vhodný – například vsakovací rýhy, šachty nebo vsakovací průleh – 

rýha nejsou vhodné aplikovat na nivních sedimentech nebo na spraších. Na půdách s nízkou až velmi 

nízkou schopností vsaku/filtračním koeficientem jsou podmínečně vhodné. 
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5.4.1 Stavebně technické nástroje – objekty a technická zařízení 

 

Obrázek 23 Objekty HDV dle primární funkce využití. (Zdroj: https://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/; 

https://www.profesis.cz/). 

 

klasifikace dle 

primární funkce
typy zařízení příklad v ČR

propustné zpevněné povrchy, 

nezpevněné povrchy

vegetační a štěrkové střechy

2. akumulace a 

využití srážkových 

vod

jezírka

3. vsakovací 

zařízení bez 

regulovaného 

odtoku

plošné vsakování, vsakovací 

průleh, vsakovací nádrž, 

vsakovací rýha, vsakovací rýha, 

podzemní vsakování - podzemní 

prostory vyplněné štěrkem nebo 

bloky, vsakovací šachta

4. vsakovací 

zařízení s 

regulovaným 

odtokem

vsakovací průleh-rýha, 

vsakovací nádrž, vsakovací rýha, 

podzemní prostory vyplněné 

štěrkem či bloky s regulovaným 

odtokem, stejná jako u 

povrchových zařízení doplněná 

však o regulační prvek

5. retenční objekty 

s regulovaným 

odtokem

poldry, podzemní retenční 

dešťové nádrže

1. snížení či 

prevence vzniku 

srážkového 

odtoku

Poldr ve VŠ kampusu Brno-Bohnice

jezírko ZŠ Jílové u Prahy

zasakovací průleh a retenční příkop u 
Městského domu kultury v karviné

Prostranství před kaplí v Dobřichovicích

Intenzivní zelená střecha centra Algatech

https://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/
https://www.profesis.cz/
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5.4.1.1 Povrchové a podpovrchové objekty vsakování 

Jednotlivé podrobnější informace a technické parametry povrchových a podpovrchových objektů jsou 

uvedeny v TNV 75 9011. Tab. 6 zobrazuje základní informace objektů HDV. 

 

vsakování objekty parametry vsakovací schopnost 

sklon svahů a 

hloubka 

zadržené vody 

povrchové  

plošné 

vsakování 

nízko zatížené plochy 

Ared/Avsak ≤ 5 

plošným tokem po 

terénu bez retence 
nejvýše 1:20 

vsakovací 

průleh 

zatížení 5 <Ared/Avsak 

≤ 15 

dobré vsakovací 

podmínky K> 5.10-6 

m/s 

1:3, <0,3 m 

vsakovací 

průleh-rýha 

zatížení 5 <Ared/Avsak 

≤ 15 

snížené vsakovací 

podmínky K <5.10-6 

m/s 

 

vsakovací nádrž 
vysoké zatížení 

Ared/Avsak> 15 

velmi dobré vsakovací 

podmínky K> 10-5 m/s 
1:4, 0,3-2 m 

podzemní 

vsakovací rýha 
štěrkový materiál 

16/32 mm 
K <10-6 m/s  

podzemní 

prostory 

vyplněné 

stěrkem nebo 

bloky 

štěrkový materiál 

16/32 mm 
K <10-6 m/s  

vsakovací 

šachta 
jen neznečištěné vody K <10-6 m/s  

 
Tabulka 6 Povrchové a podpovrchové objekty HDV. 
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5.4.1.2 Retenční objekty  

Retenční objekty s regulovaným odtokem jsou využitelné pro všechny typy běžných ploch, kde není 

možné vsakování. Retenčními objekty jsou: 

suché retenční nádrže 

 
Obrázek 24 Schéma suché retenční dešťové nádrže (půdorys a podélný řez nádrží). Toto řešení je vhodné jak 

pro samostatné pozemky, tak jako opatření pro více pozemků s předřazenými zařízeními HDV na 

jednotlivých pozemcích. 
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podzemní retenční dešťové nádrže 

retenční dešťové nádrže se zásobním prostorem 

 
Obrázek 25 Schéma retenční dešťové nádrže se zásobním prostorem (půdorys a podélný řez nádrží). Okrajové 

části nádrže jsou řešeny jako biotop. Toto řešení je vhodné pro samostatné pozemky i pro více 

pozemků s předřazenými zařízeními HDV na jednotlivých pozemcích. 
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umělé mokřady 

Při odvádění srážkových vod do vod povrchových je zpravidla nutné zdržení odtoku prostřednictvím 

retenčního objektu. Každý retenční objekt musí být vybaven regulátorem odtoku, který reguluje odtok z 

objektu na hodnotu, která musí být nižší než předepsaný přípustný odtok. V případě ohrožení objektu 

zpětným vzdutím ze svodnice nebo z dešťové kanalizace musí být navržena přiměřená ochrana zařízení 

např. zpětnou armaturou. Každý retenční objekt musí být vybaven bezpečnostním přelivem, hydraulicky 

a konstrukčně navržený tak, aby bezpečně převedl průtok způsobený vyšší než návrhovou srážkou. 

Doporučuje se navrhovat retenční objekty především jako povrchové nádrže se zatravněnými břehy z 

důvodu zachování krajinotvorné a estetické funkce a podporou evapotranspirace.  
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5.4.1.3 Typy zařízení a jejich proveditelnost a přístupnost  
 

typy zařízení proveditelnost přípustnost 

propustné zpevněné povrchy, 

nezpevněné povrchy 

omezena hydrogeologickými podmínkami – vsakovací 

schopností podloží, výškou hladiny podzemní vody, 

sklonitostí 

nevhodné při ohrožení podzemních vod či půdy 

kontaminací – plochy, na nichž jsou skladovány 

nebezpečné látky, nesanovaná ekologická zátěž 

vegetační a štěrkové střechy 
schopnost konstrukce budovy a střechy unést zatížení 

zeminou 

neaplikují se v historických územích kvůli 

možnému narušení památkového rázu 

akumulace a využití srážkových 

vod 

prakticky bez omezení, nutný prostor pro umístění 

akumulační nádrže – 4 m3 na 100 m2, dostatečná plocha 

zpevněných povrchů 

přípustné ve většině případů 

plošné vsakování, vsakovací 

průleh, vsakovací nádrž, 

vsakovací rýha, vsakovací rýha, 

podzemní vsakování – podzemní 

prostory vyplněné štěrkem nebo 

bloky, vsakovací šachta 

omezeno hydrogeologickými podmínkami – vsakovací 

schopnost, podloží, výška hladiny podzemní vody, sklonitost, 

podrobný hydrogeologický průzkum 

nevhodné při ohrožení podzemních vod či půdy 

kontaminací, plochy se znečištěnými srážkovými 

vodami v blízkosti skladu nebezpečných látek či 

nesanované ekologické zátěže 

vsakovací průleh-rýha, vsakovací 

nádrž, vsakovací rýha, podzemní 

prostory vyplněné štěrkem či 

bloky s regulovaným odtokem, 

stejná jako u povrchových 

zařízení doplněná však o 

regulační prvek 

vsakovací schopnosti podloží, výška hladiny podzemní vody, 

sklonitost, podrobný geologický průzkum je třeba. Lze použít 

v podmínkách s horší propustností půdních vrstev. Limitace 

vzdáleností příjemce (povrchové vody či kanalizace) do 

něhož bude zaústěn regulovaný odtok a vody z 

bezpečnostního přelivu. 

nevhodné v případě rizika ohrožení podzemních 

vod či půdy kontaminací, nevhodné pro silně 

znečištěné plochy, kde jsou skladovány 

nebezpečné látky či nesanované ekologické 

zátěže. Z hlediska regulovaného odtoku nevhodná 

v místech ohrožení jakosti příjemce (zaústění do 

povrchových vod) 

poldry, podzemní retenční 

dešťové nádrže 

limitováno dostupností = vzdáleností příjemce (povrchové 

vody, kanalizace) do něhož je zaústěn regulovaný odtok vody 

a bezpečnostního přelivu 

z hlediska regulovaného odtoku nevhodná v 

místech ohrožení jakosti příjemce (zaústění do 

povrchových vod) 
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5.4.2 Technická liniová zařízení 

Liniová technická zařízení slouží ke vsakování dešťových vod. Vedení dešťových vod po vozovce, 

zpevněné příkopy a žlaby jsou určeny k odvádění vody z lokalit mezi hlavními odvodňovacími 

zařízeními. Průlehy, příkopy a silniční příkopy jsou hlavními odvodňovacími zařízeními. Kanalizace lze 

po technické stránce využít všude, jejich používání uvnitř areálů by se měla minimalizovat i s ohledem 

na výšku zaústění do navržených hlavních odvodňovacích zařízení. 

5.4.2.1 Zařízení po vozovce 

Vedení dešťových vod po vozovce se doporučuje použít všude tam, kde krátkodobý průtok vody po 

vozovce nemůže ovlivnit bezpečnost silničního provozu – v místních komunikacích, kde bude probíhat 

převážně minimální obslužný provoz k jednotlivým objektům a v lokalitách se sníženou rychlostí – např. 

v obytných ulicích. 

Velikost povodí, ze kterého budou dešťové vody vedeny po vozovce je orientačně stanovena na cca 

3 000 m2, nebo 300 m délky ulice. Definitivní návrh je nutno posoudit z pohledu možných dopadů vedení 

vody po vozovce na bezpečnost provozu a možnost zatopení okolních chráněných objektů.  

Vody mohou být vedeny podél obrubníku, nebo při nepřevýšeném řešení chodníků mělkým zpevněným 

příkopem, nebo žlabem. Dešťové vody budou následně přes uliční vpusti, horské vpusti, nebo speciální 

vtokové objekty (v závislosti na množství vody a sklonu terénu) na konci těchto komunikací odvedeny 

do otevřeným odvodňovacích zařízení, nebo do kanalizace. 

 

Obrázek 26 Příklad vedení dešťové vody mělkým snížením v komunikaci. 

V místech se souvislou zástavbou s velkým podílem zpevněných ploch lze pro vedení dešťových vod 

využít zpevněné příkopy. Bude se jednat hlavně o místa, kde nelze použít vedení vody po vozovce. 

Jedná se o umělá koryta obvykle se zpevněným dnem i svahy. Pro oživení lze příkopy osadit vhodnými 

rostlinami. Oproti zařízení, které vedou vodu po vozovce nelze tyto objekty přejíždět auty. V místě 

křížení s vozovkou je nutno navrhnout propustek, nebo žlab. 
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Obrázek 27 Příklad vedení dešťové vody v zastavěném území zpevněným příkopem. 

5.4.2.2 Žlaby 

Tam, kde již by množství vody vedené po vozovce mohlo významně komplikovat provoz na komunikaci, 

nebo kde by mohlo dojít k zatopení přilehlých objektů se v místních komunikacích doporučuje použít 

žlabů. Jedná se o zařízení, která lze umístit podél obrubníku, nebo na rozhraní vozovky a chodníku. 

Výhodou těchto zařízení oproti kanalizacím je jejich mělké uložení, které umožní jejich vyústění do 

navazujících povrchových odvodňovacích zařízení. 

5.4.2.3 Průlehy 

Tato zařízení jsou navržena do míst, kde je dostatek prostoru. Převážně jsou navrženy v místech, kde 

bude voda vedena parkovými plochami, plochami izolační zeleně apod. Tato zařízení budou zemní. 

Trasa průlehů by měla mít meandrující průběh. Pro zmírnění průtočné rychlosti a zároveň pro zvýšení 

estetického účinku se doporučuje na těchto zařízeních navrhovat stupně, jezírka a jiná zařízení 

používaná při úpravách malých vodních toků.  
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Obrázek 28 Příklad vedení dešťové vody v zastavěném území průlehem. 

Při zajištění stálého průtoku ať již uměle, nebo při zastižení hladiny spodní vody je možno tato zařízení 

navrhovat dle zásad pro úpravu malých vodních toků i s využitím opatření pro oživení průtoku vody – 

stupně, zpevnění dna většími kameny apod. 

5.4.2.4 Příkopy 

Tam kde nelze z prostorových důvodů navrhnout průleh se použijí příkopy. Příkopy se navrhují i podél 

komunikace na té straně, na kterou nebude provedeno odvodnění pláně vozovky, protože při 

navrhované hloubce příkopu 0,50 m nelze obvykle do takto mělkého zařízení pláň vozovky odvodnit.  

 

Obrázek 29 Příklad vedení dešťové vody v zastavěném území opevněným příkopem. 
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5.4.2.5 Silniční příkopy 

Aby bylo možno zajistit odvodnění pláně komunikace je nutno umístit odvodňovací zařízení do potřebné 

hloubky cca 1,0 m. Proto se podél komunikace navrhuje umístění jednoho hlubšího příkopu. 

5.4.2.6 Dešťové kanalizace 

Pro odvádění dešťových vod tam, kde nelze z prostorových či jiných důvodů umístit povrchové 

odvodňovací zařízení se navrhuje použití klasických dešťových kanalizací. Kanalizace se používají v 

místech, kde hrozí kontaminace podloží znečištěnou dešťovou vodou, a použití otevřených 

odvodňovacích zařízení by nevyhovovalo požadavkům. 

5.4.2.7 Svodnice 

Svodnice je povrchové vedení, zpravidla travnaté příkopy nebo zpevněné kanálky sloužící k odvádění 

srážkových vod do recipientu. Přirozené svodnice vedou v místech největšího sklonu terénu. Svodnice 

je potřebné v území pomocí regulativ města chránit jako nezastavitelné území. Vymezení svodnic je 

možné provést v podrobných územních studiích města. 
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5.4.2.8 Konkrétní opatření pro odvodnění komunikací ve stávající zástavbě 

Pokud se ve stávající zástavbě přestavuje, doporučuje se u odvodnění komunikací: odstranit nebo 

zapustit stávající obrubníky, upravit či snížit terén, převedení srážkových vod z míst uličních vpustí do 

objektů DSO, zrušení odvodňovacích žlábků a uličních vpustí uprostřed zelených ploch a zrušení 

chodníku v oddělovacích ostrůvkách. 

Odstranění nebo zapuštění stávajících obrubníků 

Stávající obrubníky budou na jedné nebo na obou stranách do okraje komunikace, ze které by jinak 

voda stékala do travnatých ploch, zapuštěny nebo úplně odstraněny. Podle povahy komunikace a její 

funkce budou obrubníky zapuštěny souvisle po celé délce nebo pouze v krátkých úsecích tak, aby 

vznikly mezery pro odtok vody, a přitom byla zachována bariéra obrubníku. Srážková voda po 

odstranění bariéry obrubníku steče do nezpevněné plochy, kde bude zhotoven objekt 

decentralizovaného systému odvodnění (DSO). Podle charakteru vod a jeho množství a podzemí bude 

do zelené plochy osazen nejvhodnější objekt k jímání srážkové vody. Objektem k tomuto účelu 

nejčastěji nejvhodnějším bývá zasakovací průleh s retenční rýhou.  

Doporučuje se jednostranné nebo oboustranné zapuštění nebo odstranění stávajících obrubníků. Podle 

typu komunikace a její funkce by obrubníky měly být zapuštěny souvisle po celé délce nebo v krátkých 

úsecích tak, aby vznikly mezery pro odtok vody, a přitom byla zachována bariéra obrubníku. Cílem je, 

aby srážková voda, po odstranění bariéry obrubníku, odtekla do nezpevněné plochy, kde se zhotoví 

objekt decentralizovaného systému odvodnění (DSO). Podle kvality a množství vod a typu podloží se 

vybere a umístí do zelené plochy nejvhodnější objekt k jímání srážkové vody. Zasakovací průleh s 

retenční rýhou je většinou nejvhodnějším objektem DSO.  

 

 

Obrázek 30 Odstranění nebo zapuštění stávajících obrubníků – příklad č. 1 
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Obrázek 31 Odstranění nebo zapuštění stávajících obrubníků – příklad č. 2. 

 

Obrázek 32 Odstranění nebo zapuštění stávajících obrubníků – příklad č. 3. 

 

Obrázek 33 Odstranění nebo zapuštění stávajících obrubníků – příklad č. 4. 
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Snížení nebo úprava terénu 

Stávající terén je třeba odstranit na úroveň, která je nejnižším místem pro stávající odvodňované 

komunikace. Do dna této prohlubně se umístí objekt DSO.  

Převedení srážkových vod z míst uličních vpustí do objektů DSO 

V širokých vozovkách s parkovacími stáními nebo ve velikých parkovištích často nebývají uliční vpusti, 

které odvodňují tyto zpevněné plochy do kanalizace, osazeny na jejich krajích, ale v dělících pruzích 

ohraničujících odlišné funkce komunikací téměř uprostřed ploch. V takových případech není možné 

využít sklon komunikací pro svedení vod z jejich povrchu do terénu např. pouhým odstraněním 

obrubníků. V těchto případech lze srážkové vody odvést z nejnižších míst komunikací, a to je v místech, 

kde jsou osazeny stávající uliční vpusti.  Toto řešení je stavebně náročnější a vyžaduje dost velké zelené 

plochy, na nichž bude možné zahloubit terén a osadit v nejnižších místech objekty DSO tak, aby bylo 

možné do nich odvodnit uliční vpusti ze vzdálenějších míst komunikací. Vody se z míst uličních vpustí, 

odvedou mimo komunikace k průlehům prostřednictvím zakrytých žlábků. Žlábky budou zakryté nebo 

sevřené do štěrbiny a povedou napříč vozovkou nejkratší cestou do zelené plochy. Pro tato řešení 

doporučujeme vytvořit městské standardy, které stanoví zásady pro technické provedení a pro jaké 

komunikace je možné řešení použít.  

V případech, kdy není možné využít sklon komunikací pro svedení vod z jejich povrchu do terénu 

pouhým odstraněním obrubníků, je třeba odvést srážkové vody z nejnižších míst komunikací = místa 

uličních vpustí. Toto řešení je stavebně náročnější a vyžaduje velké zelené plochy, kde se dá zahloubit 

terén a v nejnižším terénu se umístí objekty DSO, do nichž se napojí uliční vpusti ze vzdálenějších míst 

komunikací. Srážková voda se z míst uličních vpustí, odvede mimo komunikace k DSO (průlehům) 

prostřednictvím zakrytých žlábků. Žlábky mohou být zakryté nebo sevřené do štěrbiny a povedou napříč 

vozovkou nejkratší cestou do zelené plochy. Pro tato řešení je doporučeno vytvořit městské standardy, 

které stanoví zásady pro technické provedení a pro jaké komunikace je možné řešení použít.  

 

Obrázek 34 Mezi dvěma jízdními pruhy šířky se na úseku dlouhém cca 340 m nachází travnatý pás šířky 6,5 m. 
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Zrušení odvodňovacích žlábků a uličních vpustí uprostřed zelených ploch 

Mezi nejjednodušší stavební úpravy stávajících odvodnění ve smyslu aplikace principů HDV patří 

zrušení betonových žlabů v travnatých plochách s uliční vpustí na konci nebo uprostřed své trasy. Tato 

odvodnění jsou osazená v trávnících podél asfaltových chodníků a hřišť. Rozsah těchto zpevněných 

ploch sice není zanedbatelný, ale podíl odváděné vody z nich je nezřetelný a tím význam zrušení těchto 

odvodnění těžko stanovitelný. Z tohoto důvodu neuvádíme podíl takto odpojených vod do výpočtu, ale 

zmiňujeme toto řešení jenom jako informaci, kterou lze zúročit např. při stavebních pracích, které by s 

tímto odvodněním souvisely a bylo by možné v rámci nich stávající odvodnění zrušit a nahradit ho 

objekty DSO. 

Nejjednodušší stavební úpravou stávajících odvodnění, ve smyslu aplikace principů HDV patří zrušení 

betonových žlabů, v travnatých plochách s uliční vpustí na konci nebo uprostřed své trasy. Z vlastního 

nátoku lze, po úpravě terénu a zjištění zasakovacích možností, vytvořit zvýšením bezpečnostní prvek 

objektu DSO. 

 

Obrázek 35 Zrušení odvodňovacích žlábků a uličních vpustí uprostřed zelených ploch – příklad č. 1. 
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Obrázek 36 Zrušení odvodňovacích žlábků a uličních vpustí uprostřed zelených ploch – příklad č. 2. 

Zrušení chodníku v oddělovacím ostrůvku 

Ve městě existuje řada případů, kdy by bylo možné srážkové vody zadržovat z poměrně velkého 

množství zpevněných ploch přilehlých komunikací, ale zelený pás v dělících ostrůvcích mezi vozovkami 

a parkovišti je příliš úzký. Vhodným řešením se jeví „zrušení“ chodníku v dělícím ostrůvku. Takto 

uvolněné místo by se dalo využít ke zřízení objektů DSO. Je nutné upozornit na to, že by tímto opatřením 

byl snížen komfort příchodu k autu na parkovišti. Pokud by k tomuto řešení bylo přikročeno, mohly by 

se využívat chodníky po obou stranách ulice. Protože kromě jiného nejsme schopni zvážit také 

bezpečnostní rizika s tímto řešením spojená, do modelu nebyla tato varianta zapracována.  

Ve městě se vyskytují místa, kde by se srážkové vody mohly zadržovat z poměrně velkého množství 

zpevněných ploch přilehlých komunikací, ale zelený pás v dělících ostrůvcích mezi vozovkami a 

parkovišti je příliš úzký. Možným řešením je „zrušit“ chodníky v dělícím ostrůvku. Takto uvolněné místo 

by poskytlo prostor ke zřízení objektů DSO.  

 

Obrázek 37 Zrušení chodníků v oddělovacím ostrůvku – příklad č. 1. 
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5.4.3 Využití dešťové vody na soukromých pozemcích 

Popis: 

• zachycení a následné využívání dešťové vody (nádrže, systémy) 

• využití co největší plochy střechy pro zachytávání vody 

• vytvoření vodního biotopu 

klady zápory podmínka 

• jednoduchost – lze zakoupit 
hotové systémy 

• využití vody v domě/na 
zahradě  

• bez vodného a stočného 

• vodní biotop je atraktivní, 
nevyžaduje energii k provozu, 
funguje samostatně 

• může způsobovat problémy 
ve studních, v základech 
domu 

• vodní biotop může 
způsobovat zazemňování, 
možnost zasolení, 
překyselení (je-li slabý zdroj 
vody), bujení řas a sinic, 
komáři (při absenci 
břehových porostů), 
přehřívání hladiny 

• posouzení jednotlivých 
lokalit (nelze vše 
použít všude) 

• zvážit výhody a 
nevýhody 

• u vodního biotopu 
zabezpečení 
bezpečnostním 
přepadem (odtok nebo 
zasáknutí 
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5.4.4 Zvýšení množství zeleně v intravilánu 

 

Obrázek 38 Vertikální zahrada. 

Popis: 

• vegetační pásy pomáhají zadržovat vodu a zpomalovat odtok a zlepšují mikroklimatické 

podmínky města využití co největší plochy střechy pro zachytávání vody 

• zelené střechy – vícevrstevný systém pokrývající střechy s níže uloženou drenáží 

klady zápory podmínka 

• v husté zástavbě, kde 
prostory limitují ostatní prvky 
hdv 

• snižuje objem povrchového 
odtoku 

• poskytuje cenný habitat 

• zvyšuje estetickou funkci 
budovy 

• vyšší životnost střechy, lepší 
pohlcování zvuku, snížená 
energetická náročnost 

• zvýšený odpar, zlepšení 
klimatických podmínek 

• zelené fasády – zlepšují 
tepelné vlastnosti budovy 

• nutná údržba (kosení, pletí), 
častější údržba než 
v případě bez vegetačního 
krytu 

• závlahy v období sucha 

• poškození izolace střechy je 
závažnější než v případě 
bez vegetačního pokryvu, 
protože voda je na střeše 
zadržována 

 

• náročnější opatření: 
posouzení jednotlivých 
lokalit (nelze vše 
použít všude – 
například zelené 
střechy) 

• zvážit výhody a 
nevýhody 

• v čr není prozatím 
příliš zavedené 

• cena – ale zvýšené 
náklady mohou být 
částečně vyváženy 
vyšší životností izolace 
střechy 

 

Například jde o: 

• dešťové zahrady: zpomalení průtoku vody pozemkem, snižuje se povodňové riziko, 

zadržení vody na pozemku, zabránění eroze půdy, zlepšení kvality vody (filtrace přes 

půdu), mikroklimatu, útočiště pro živočichy 

• zelené střechy: přispívají k čištění vzduchu, mohou absorbovat plynné škodliviny a 

aerosoly – nečistoty jsou zachycovány povrchem listů a následně spláchnuty deštěm do 

substrátu, zadržení vody, odpar. ekonomickým přínosem je také tepelně izolační funkce 

a prodloužení živostnosti střechy 
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5.4.5 Zpevněné plochy propustné pro vodu 

 

Obrázek 39 Vlevo dřevěná dlažba, uprostřed dlažba se zatravněnými spárami, vpravo porézní dlažba. (Zdroj 

https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf). 

Popis: 

• vodopropustné plochy (porézní chodníky) – umožnění infiltrace do nižších konstrukčních 

vrstev a kumuluje se zde dokud nedojde k infiltraci do půdy, znovupoužití nebo 

vypuštění do odvodňovacího systému 

• minimalizují odtok vody, zvyšují kvalitu spodní a povrchové vody 

• snížení množství vody, která odteče do recipientu, snížení zatížení kanalizace, vodního 

toku 

• podpoření místních ekosystémů, zlepšení vodní bilance 

klady zápory podmínka 

• jednoduché řešení  

• snižuje objem povrchového 
odtoku 

• snižuje efekty znečištění 
povrchového odtoku 

• využití v omezeném prostoru, 
flexibilní 

• obnovení přirozených 
procesů 

• dotace podzemní vody 

• snížení objemu výkopových 
prací, srovnatelné až nižší 
náklady oproti konvenčnímu 
způsobu odvodnění 

• hrozba zasakování 
kontaminované vody 

• relativně časté čistění 

• špatný návrh či údržba 
mohou způsobit ucpání 

• nevhodné pro průmyslové 
plochy (rychlejší ucpání) 

• snadné poškození při 
opravách inženýrských sítí 

• neaplikovat tam, kde 
by mohlo docházet 
k velkému znečištění 
vody 

• omezení – využití 
plochy (nevhodné pro 
průmyslové areály), 
sklon povodí, může 
vyžadovat membránu 
k zamezení infiltrace 

 

  

https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
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5.4.6 Plošné vsakování přes půdní profil 

Popis: 

• přírodě blízké opatření pro vsakování povrchové vody 

• nejjednodušším a nejpřirozenějším způsobem zasakování, který se přirozeně uplatňuje 

v urbanizovaných územích  

• bez vytváření retenčního prostoru, proto je nutné počítat s větší návrhovou plochou 

potřebnou pro zasakování.  

• vhodné a efektivní řešení je, pokud se přítok srážkové vody rozprostře do plochy v co 

možná nejmenší vrstvě (např. dostatečně dlouhou přelivnou hranou).  

• nejčastěji využívaných opatření v zastavěných územích 

• nejjednodušší z hlediska realizace a jeho začlenění do sídelní zeleně.  

klady zápory podmínka 

• jednoduchost,  

• nízké investiční náklady,  

• nenáročnost na údržbu,  

• jednoduché začlenění do 
městského prostředí a sídelní 
zeleně 

• nižší jednorázový objem 
vody, který je možné přes 
toto opatření zasáknout a 
zadržet (není vytvořen 
akumulační prostor).  

• půdní profil i podloží 
dostatečně propustné 

5.4.7 Plošné vsakování přes technické prvky  

Popis: 

• technické opatření pro zpevněné plochy pro povrchové vsakování 

• v místech, kde je vyšší požadavek na únosnost a mechanickou odolnost povrchu nebo 

zvláštní požadavky na estetický vzhled 

• u zpevněných ploch s požadavkem na částečnou schopnost zasakovat srážkové vody.  

• při nižších požadavcích na únosnost se mohou uplatnit sypké materiály (písek, 

štěrkopísek, štěrk, kamenná drť, příp. říční valouny – kačírek nebo drcená kůra (chodník 

v zahradách a parcích), jiné porézní materiály)  

• pro zajištění větší stability a stálosti zpevněného povrchu – využívány technické 

prefabrikované prvky tvořené dvěma částmi, a to: 

-  nosnou konstrukcí zajišťující požadovanou pevnost (roštem) a  

- mezerami zajišťujícími dobré vsakování vody do podloží. (většinou průmyslově 

vyráběné stavebnicové systémy, nejčastěji betonové nebo plastové). Mezery 

jsou zpravidla vyplněny dobře propustným materiálem (písek, štěrk nebo 

propustnou zeminou se zatravněním) 

klady zápory podmínka 

• jednoduchost,  

• poměrně nízké pořizovací 
náklady při zajištění 
dostatečné pevnosti a stálosti 
povrchu,  

• nízká náročnost na údržbu, 
při vhodném architektonickém 
návrhu  

• dobré začlenění do zástavby 

• nižší množství srážkové 
vody, které je možné přes 
toto opatření zasáknout. 

• nutná dostatečná 
propustnost podložních 
vrstev a horninového 
prostředí pod svrchní 
konstrukcí.  
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5.4.8 Vsakovací průleh, nádrž  

 

Obrázek 40 Vsakování v průlehu. (Zdroj: https://www.lhmp.cz/eko/wp-

content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf). 

Popis: 

• přírodě blízké opatření pro povrchové vsakování 

• zasakovací průleh – široké, mírně se svažující pásy trávy či jiného hustého vegetačního 

krytu, filtrují nepropustné látky a s nimi spojené znečišťující látky z povrchového odtoku, 

zvláště vhodné pro silnice, malá parkoviště a podobné plochy  

• snížení terénu, do kterého je odváděna srážková voda ze zpevněných ploch, zpravidla 

pomocí potrubí nebo svodnými žlaby x možný plošný přívod/přívod skrz mezery mezi 

obrubníky 

• zatravněné (i jiného vegetačního doprovodu, např. okrasné nebo vlhkomilné rostliny) 

• snížení terénu v průlehu (hloubka) - max do 300 mm (jsou-li k dispozici dostatečně velké 

travnaté plochy) 

• ne příliš velké sklony svahů – stabilita, snadná údržba (v závislosti na využívané 

mechanizaci).  

• je nutné objekty vybavit bezpečnostním přelivem, který zajistí při dosažení návrhové 

kapacity bezpečné odvedení vody mimo zastavěné území, například do recipientu, 

dešťové kanalizace nebo navazující retenční nádrže 

• v menším měřítku se jedná o bioretenci – mělké prolákliny s drenáží, v nichž je 

pěstována vyšší vegetace, odstraňující znečištění pomocí filtrace a snižující objem 

povrchového odtoku – je efektivní v odstranění znečištění 

klady zápory podmínka 

• neodvodňuje okolní 
území  

• pomáhá zadržet vodu ve 
svrchních vrstvách 
horninového prostředí, 
snížení objemu odtoku 

• jednoduché začlenění do 
městského prostředí a 
sídelní zeleně, vyšší 
estetická hodnota místa 

• zasakovací průleh – 
efektivní předčištění pro 
jiné hdv opatření, 
podpora 
evapotranspirace, 
nenáročné na údržbu 

• nezbytná větší 
souvislá plocha 

• bioretence – ne 
velké plochy, 
náchylné 
k zanášení, 
investičně 
náročnější oproti 
jiným opatřením 

• zasakovací průleh – 
velké nároky na 
prostor, nároky na 
přesné vyrovnání 
sklonu 

• nádrž má velké 
nároky na plochu 

• v případě zhoršených geologických 
poměrů je povrchové vsakování 
možné optimalizovat úpravou 
skladby podloží (pod přibližně 100 
mm vysokou vrstvu ornice je možné 
uložit geotextilii a pod geotextilii 
alespoň 100 mm vysokou vrstvu 
štěrkopísku) 

• bioretence – velikost připojeného 
povodí max 0.8 ha (kvůli zanášení), 
není využitelné v místě silné 
kontaminace 

• zasakovací průleh-výrazně náročné 
na místo, není vhodné pro silné 
znečištění 

https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
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klady zápory podmínka 

• nádrž – použitelné pro 
značně znečištěný odtok 

5.4.9 Vsakovací rýha vyplněná štěrkem 

 

Obrázek 41 Vsakovací rýha s drenáží. (Zdroj: https://www.lhmp.cz/eko/wp-

content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf). 

Popis: 

• technické opatření pro podzemní vsakování, mělké kanálky určené k zadržení a/nebo 

transportu povrchového odtoku a k odstranění znečišťujících látek 

• jednoduchý způsob vsakování srážkové vody do podloží (zejména u menších staveb) 

• když není k dispozici dostatečně velká plocha pro povrchové zasakování vody, nebo při 

malé propustnosti horninového podloží, kdy je třeba počítat s delší dobou zdržení vody a 

větším akumulačním objemem.  

• akumulační (retenční) prostor pro zachycení vody ze srážky je vytvořen pórovitostí 

výplňového materiálu (zpravidla se jedná o štěrk), odkud se dále vsakuje do podloží.  

• voda se do akumulačního prostoru přivádí potrubím přes usazovací a rozdělovací 

šachtu.  

• u delších vsakovacích rýh musí být provedeno tak, aby byla voda, pokud možno, 

rovnoměrně rozvedena po celé délce rýhy (možné vodu rozvádět pomocí podélně 

umístěného perforovaného potrubí, doplněného o revizní šachty pro případnou možnost 

revize a čištění)  

• proti vnikání částic z okolního horninového prostředí do pórů výplňového materiálu: 

•  odstupňovat velikost zrn a vytvořit přechodový filtr mezi štěrkem a okolní horninou  

• vytvoření přechodu pomocí filtrační geotextilie (méně vhodné) 

• nutné vybavit bezpečnostním přelivem (regulací odtoku), který zajistí při dosažení 

návrhové kapacity bezpečné odvedení vody mimo zastavěné území, například do 

recipientu, dešťové kanalizace nebo navazující retenční nádrže.   

https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
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klady zápory podmínka 

• menší náročnost na plošný 
zábor (oproti prvkům 
povrchového vsakování),  

• přijatelné pořizovací náklady 

• malá náročnost výstavby.  

• opatření není na povrchu 
prakticky viditelné a lze ho 
umístit i pod zpevněné plochy 
(komunikace, parkoviště, 
chodníky) 

• snižuje špičky odtoku 

• filtruje znečištění, poruchy 
funkce jsou jednoduše 
zjistitelné a odstranitelné  

• náchylnost na zanášení a 
kolmataci pórovitého materiálu 
(snížení zadrženého objemu, 
pokles rychlost infiltrace do 
podloží), erozi 

• prakticky nemožné je vyčištění 
a údržba, vyjma rozvodných 
potrubí 

• hrozí riziko vysoušení nadloží 
okolního území (voda je přes 
vsakovací zařízení převáděna 
přímo do spodnějších vrstev 
horninového profilu 

• předčištění a 
zadržení splavenin 
před vtokem do 
retenčního prostoru 
je nezbytné.  

 

5.4.10 Vsakovací rýha vyplněná vsakovacími bloky 

Popis: 

• technické opatření pro podzemní vsakování 

• alternativní způsob vsakování srážkové vody k tradiční rýze vyplněné štěrkem.  

• kompletní stavebnicový systém, 

• retenční prostor vytvořen plastovými bloky s perforovanými stěnami.  

• tam, kde není dispozici dostatečně velká plocha pro povrchové zasakování vody, nebo 

při nižší propustnosti horninového podloží, kdy je třeba počítat s delší dobou zdržení 

vody a větším akumulačním objemem 

• voda je do akumulačního prostoru přiváděna podpovrchově potrubím, přes usazovací a 

rozdělovací šachtu.  

• vhodné objekty vybavit bezpečnostním přelivem (regulací odtoku 

• bloky se obalí filtrační geotextilií a uloží se do výkopu na připravený štěrkový podklad a 

obsypou štěrkem (možné od horninového prostředí také oddělit pomocí filtrační 

geotextilie).  

• Některé mají vysokou únosnost a jsou vhodné i pod plochy pojížděné těžkou technikou.  

klady zápory podmínka 

• malá náročnost na plošný 
zábor 

• malá náročnost, rychlost 
výstavby (stavebnice)  

• není na povrchu prakticky 
viditelné 

• lze umístit i pod zpevněné 
plochy (komunikace, 
parkoviště, chodníky).  

• absorpční schopnost až 3x 
větší (cca 95 %) než klasické 
se štěrkovou drenáží 

• hrozící zanášení akumulačního 
prostoru, kolmatace okolního 
prostředí – snížení zadrženého 
objemu vody, rychlosti infiltrace 
vody do podloží (možné však 
vybavit zařízením pro revizi a 
čištění retenčního prostoru) 

• vyšší pořizovací cena 

• riziko vysoušení nadloží v okolí 
zasakovacího objektu. 

• předčištění a 
zadržení splavenin 
před vtokem do 
retenčního 
prostoru je 
nezbytné.  
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5.4.11 Vsakovací šachty 

 

Obrázek 42 Vsakovací šachta. (Zdroj: https://www.lhmp.cz/eko/wp-

content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf). 

Popis: 

• technické opatření pro podzemní vsakování 

• využití šachet (kanalizačních) k zachycení vody a vsakování vody do podloží – tradiční 

metody.  

• retenční prostor je tvořen vnitřním prostorem mezi skružemi šachty a jeho objem je 

závislý na vnitřním průměru skruží a hloubce šachty. 

• zasakování do horninového prostředí může probíhat ve dvou směrech, vertikálně přes 

perforovanou stěnou skruže a horizontálně přes propustné dno.  

• aby se zamezilo zanášení šachty nečistotami, je nutné před šachtu umístit prvky pro 

předčištění a zachycení splavenin.  

• dále se provádějí opatření před zanášením zasakovacích otvorů i v samotné šachtě 

(filtrační vak, filtrační vrstva na dně šachty, zasakování pouze bočními perforovanými 

stěnami) 

klady zápory podmínka 

• malá náročnost na 
zábor pozemku,  

• snadná čistitelnost a 
údržba 
akumulačního 
prostoru v případě 
jeho zanesení 

• vyšší pracnost při 
realizaci opatření 
(práce v hloubkách, 
náročné výkopové 
práce) 

• poměrně vysoká cena 
betonových prvků.  

• hladina podzemní vody musí být 
zaklesnuta až pode dnem vsakovací 
šachty (často není v mnoha případech 
splnitelné, výrazně to ovlivňuje 
dosažitelný akumulační objem 

• objem je též limitován běžně 
vyráběným průměrem studničních 
skruží – zpravidla do 1–1.5 m 

 

  

https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
https://www.lhmp.cz/eko/wp-content/uploads/2013/01/jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf
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5.4.12 Vsakovací průleh-rýha (rýha tvořená štěrkem nebo zasakovacími bloky) 

Popis: 

• kombinace technické a přírodě blízkého opatření pro podzemní vsakování 

• kombinaci opatření povrchového zasakování v průlehu a podzemního zasakování přes 

štěrkové lože nebo zasakovací bloky  

• srážková voda zachycena v zasakovacím průlehu – přes půdní profil zasáknuta do 

podzemního kolektoru (technické opatření) 

• zajištěno dostatečné předčištění vody před vstupem do podzemní části,  

• vhodné vybavit bezpečnostním přelivem (regulací odtoku)  

klady zápory podmínka 

• zvýšený retenční 
objem, tvořený jak 
povrchovou částí, tak 
i podzemní částí.  

• zajištěna vhodná 
forma předčištění 
před vstupem do 
podzemního prvku. 

• vyšší investiční náklady,  

• větší zábor pozemků pro realizaci 
opatření  

• zhoršená možnost čištění 
podzemního prvku  

• hrozí vysoušení nadloží v blízkosti 
vsakovacího zařízení 

• delší doba zdržení vody 

• potřeba většího akumulačního 
objemu. 

• dostatečně velká plocha 
pro povrchové 
zasakování vody, ale 
zároveň je při povrchu 
menší propustnost 
horninového podloží 

5.4.13 Retenční nádrže, umělé mokřady 

Popis: 

• přírodě blízké opatření pro povrchové vsakování a retenci vody 

• retenční nádrže nejsou zpravidla konstruovány jako zasakovací zařízeni, účel je 

především zachytit objem povodně způsobené srážkou a snížit maximální průtoky takto 

vzniklé povodně, a to na průtok, který dokáže níže ležící tok nebo kanalizace bezpečně 

převést 

• suché nádrže – po naplnění dochází k zasakováním vody do dna a břehů nádrže (pokud 

to umožňuje horninové prostředí a hladina spodní vody)  

• zadržení vody po povodni – vzniká zajímavý biotop pro některé živočichy a obojživelníky 

(periodicky zaplavované území) – ale vody ubývá  

• vodní plocha mělká + je doplňována stálým přítokem vody – vytváří se umělý mokřad,  

• dlouhé zadržení vody – napomáhá čištění potenciálně znečištěných srážkových vod 

(princip kořenové čistírny). + odpařovaní vody (pozitivní ovlivňování klimatických poměrů 

v okolí nádrže 
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klady zápory podmínka 

• snížení kulminačního průtoku 

• ovlivnění hydrogeologických 
podmínek, vláhových poměrů 
v blízkosti 

• dotace vody do okolního 
prostředí 

• mohou plnit další funkce  

• plní ekologickou funkci, 
efektivní odstranění 
znečištění 

• poskytuje diverzifikované 
habitaty 

• zasáknutý objem vody 
tvoří jen zlomek objemu 
povodňové vlny 

• mokřad – velké nároky na 
plochu, horší 
odstraňování živin mimo 
vegetační sezónu 

 

• velké prostorové nároky 

• vyžadují nepropustné 
podloží nebo izolaci 

5.4.14 Toky v zastavěném území 

Do opatření patří:  

• změna trasy 

• členitost koryta 

• stabilizace koryta 

• boční a odstavená ramena, tůně 

• doprovodná vegetace 

 

Obrázek 43 Revitalizace koryta Botiče před 

Fidlovačkou, Praha. 

 

Obrázek 44 Revitalizace koryta Botiče před 

Fidlovačkou, Praha. 

(http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-

prostredi-na-uzemi-cr.html) 

(http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-

prostredi-na-uzemi-cr.html) 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• transformace zvýšených průtoků (dle možností rozlivů do okolí),  

• příznivější podmínky k zasakování (delší zdržení, větší kontaktní plocha).  

• vytvořením mírného vzdutí za nízkých průtoků – zvýšení úrovně hladiny mělké 

podzemní vody v okolí toku 

• působí na samočištěn, diverzita prostředí  

http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
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5.4.15 Povrchové vsakování 

Plošné vsakování 

Pobíhá přes zatravněnou humusovou vrstvu při terénním sklonu nejvýše 1:20. Pro dobré fungování je 

vhodný rovnoměrný přívod srážkové vody.  

Tento systém má nulovou retenci. 

Orientační poměr  Ared/Avsak < 5. 

Vsakovací průleh 

Vsakování pobíhá přes zatravněnou humusovou vrstvu. Mělká povrchová vsakovací zařízení. 

Krátkodobě zadržuje vodu.  

Maximální hloubka prohlubně by měla být zhruba 0.3 m. 

Orientační poměr  5 < Ared/Avsak < 15. 

Vsakovací průleh-rýha  

Zatravněná humusová vrstva + rýha vyplněná štěrkovým materiálem (pod průlehem).  

Navrhuje se tam, kde je nedostatečná vsakovací schopnost půdního prostředí (K<5.10-6 m/s) .  

Pokud je liniový – je vhodné rozdělit příčnými zemními hrázkami. 

Orientační poměr  5 < Ared/Avsak < 15. 

Vsakovací nádrž 

Vsakování přes zatravněnou humusovou vrstvu. Takový objekt má výraznou retenci vody, neboť 

hloubky nádrží se běžně pohybují od 30 cm do dvou metrů. 

Orientační poměr   Ared/Avsak > 15. 

U některých objektů je navíc možné vsakování s regulovaným odtokem, kdy regulované množství vody 

odtéká dále do jiného vsakovacího zařízení, povrchových vod, nebo jednotné kanalizace. Jedná se o 

vsakovací rýhu, nádrž a průleh.  
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5.4.16 Podzemní vsakování 

Vsakovací rýha 

Liniové vsakovací zařízení běžné vysypané štěrkem frakce 16/32. Přívod může být povrchový nebo 

podpovrchový. U podpovrchového – na vtoku kalová jímka, revizní šachta, popř. proplachovací šachta 

na opačném konci drenáže 

Podzemní prostory vyplněné bloky nebo štěrkem 

Tyto plošné objekty jsou vyplnění štěrkem běžně frakce 16/32, nebo lze užít prefabrikované bloky 

(většinou betonové či plastové.) 

Je potřebné předčištění vsakovaných vod. Přívod je zajištěn přes vstupní šachtu, otvor. 

Vsakovací šachta  

Jedná se o bodové vsakování, které je možné použít pouze u vymezených ploch a doporučuje se prvek 

předčištění. 

5.4.17 Odvod do povrchových vod 

Při odvádění do povrchových vod je potřeba zdržet odtok, tedy zbudovat objekt (podzemní či nadzemní 

retenční nádrž.) s regulátorem odtoku, který zamezuje příliš rychlému odtoku, a tak snižuje kumulační 

vlnu v povrchovém toku. Na území města Plzně platí regulovaný odtok 4 l/s/ha i pro vodní toky. 

5.4.18 Odvod do jednotné kanalizace 

Posledním řešením je odvedení do jednotné kanalizace. Zde je zpravidla vhodné až nutné zdržet odtok, 

tedy opět obdobně jako při odvádění do povrchových vod zbudovat retenční zařízení s regulátorem 

odtoku. Na území města Plzně platí regulovaný odtok 4 l/s/ha. 
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6 Aplikace HDV ve vazbě na SUCHO 

6.5 Přírodě blízká a další opatření pro zadržení vody v krajině 

Pouze opatření v samotné zástavbě nestačí, město je ovlivněno jeho okolím – z toho přichází velké 

množství vody do zástavby. A nejedná se pouze o množství vody, ale také kvalitu – tedy o protierozní 

opatření, zadržování vody v krajině, zvýšení podzemní vody a zásob, zvýšení úrodnosti krajiny a její 

ozdravení. 

V tabulce níže jsou uvedena opatření v krajině, která napomáhá zadržení vody, snížení vyplavování 

půdních částic, stabilizaci, ochrany půdy, průběh povodně ve vodních tocích. Vše jsou spojené nádoby, 

které spolu souvisí a nelze je oddělovat. Celkově jde o ozdravení krajiny. 

Následující opatření se týká extravilánových ploch, zejména ploch orných a lesních: 

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=f685036f6ba14cfdac7045b2fecedb86 

Lze připojit jako mapovou službu WMS: 

https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/navrhy_opatreni_zemedelska_puda/MapServer/WmsServe

r) 

V této mapové kompozici jsou zobrazena navržená opatření na zemědělské půdě. Jsou zde navržena 

opatření na půdě v celé České republice. 

Jedná se o opatření popsaná níže. Jde o opatření na zemědělské půdě – speciální kultury, osevní 

postup, zatravnění, technická protierozní opatření (protierozní příkop, průleh, mez, hrázka apod.) nebo 

opatření v zónách vyhodnocených jako s významným ohrožením půdním smyvem (změna faktoru 

ochranného vlivu vegetace – souvisí s vývojem vegetace, použitou agrotechnikou, zatravnění, retenční 

průlehy, ochrana údolnice)) 

Rozbor možných opatření v krajině je uveden v tabulce níže a jejich rozbor v následujících kapitolách, 

případně společně se vzorovými řezy a podmínkami návrhu. 

skupina 

opatření 

podskupina opatření opatření 

plošná opatření 

na zemědělské 

půdě 

organizační opatření 
• návrh vhodného tvaru a velikosti 

pozemku 

• trvalé ochranné zatravnění 

• protierozní osevní postupy, protierozní 
rozmisťování plodin;  

• pásové střídání plodin 

agrotechnická opatření 
• technologie ochranného zpracování půdy;  

• hrázkování/důlkování;  

• mulčování;  

• setí do krycí plodiny 

http://www.vodavkrajine.cz/
https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f685036f6ba14cfdac7045b2fecedb86
https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/navrhy_opatreni_zemedelska_puda/MapServer/WmsServer
https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/navrhy_opatreni_zemedelska_puda/MapServer/WmsServer
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skupina 

opatření 

podskupina opatření opatření 

opatření na speciálních 

kulturách 

• zatravnění meziřadí;  

• hrázkování/důlkování meziřadí;  

• mulčování;  

• vrstevnicový směr výsadby. 

biotechnická 

opatření 

průleh 
• záchytný;  

• svodný;  

• zasakovací 

příkop 
• záchytný;  

• svodný;  

• zasakovací 

zasakovací pás - 

stabilizace dráhy 

soustředěného odtoku 

- 

hrázka 
• záchytné  

• vsakovací 

mez - 

přehrážka - 

terasy - 

větrolam - 

malé vodní 

nádrže 

malé vodní nádrže 
• vodárenské,  

• závlahové,  

• retenční suché,  

• retenční s malým zásobním prostorem,  

• čistící a usazovací 

• krajinotvorné 

opatření v lesích tvorba polyfunkčního lesa  

omezení smrku ve 3. a 4. lvs  

hospodářské způsoby 

s trvalým půdním krytem 

• podrostní hospodářský způsob 

• násečný hospodářský způsob 

• výběrný hospodářský způsob 

ochranné lesní pásy - 

hrazení strží - 

opatření na 

vodních tocích a 

nivách 

toky v nezastavěném území 
• změna trasy 

• členitost koryta 

• stabilizace koryta 

• boční a odstavená ramena, tůně 

• doprovodná vegetace 

toky v zastavěném území 
• změna trasy 

• členitost koryta 
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skupina 

opatření 

podskupina opatření opatření 

• stabilizace koryta 

• boční a odstavená ramena, tůně 

• doprovodná vegetace 

opatření v údolních nivách 

toků 

- 

mokřadní biotopy - 

hospodaření 

s dešťovou 

vodou 

plošné vsakování • přes půdní profil 

• přes technické prvky 

vsakovací průleh, rýha • vsakovací průleh, nádrž 

• vsakovací rýha vyplněná štěrkem 

• vsakovací rýha vyplněná vsakovacími 
bloky 

• vsakovací průleh-rýha 

vsakovací šachta - 

retenční nádrže, umělé 

mokřady 

- 

 
Tabulka 7 Přírodě blízká a další opatření v krajině. 

Opatření jsou různého charakteru, v některých případech se jedná pouze o vhodnou organizaci na 

zemědělské půdě – pak je podstatná osvěta, případně podpora (finanční) zemědělců, aby k těmto 

krokům byli ochotni. V případě technických opatření jsou nutné vstupní investice a dále investice na 

údržbu a opravy. 
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6.5.1 Organizační opatření 

Na pozemcích mimo hustější zástavbu je možné aplikovat všechna organizační opatření, záleží však 

na ochotě vytváření opatření a udržování jejich správné funkce. 

Do organizačních opatření patří:  

• návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku (závisí na místních podmínkách 

- závisí na místních podmínkách 

- Ideální je obdélníkový tvar do 50 ha v rovinných územích, 20 ha členité území – 

převažující délky ve směru vrstevnic, přístupnost  

• trvalé ochranné zatravnění 

- zejména na mělkých půdách (půdní profil do 30 cm) 

- pozemky s velkým sklonem 

- plochy podél vodotečí 

• protierozní osevní postupy a protierozní rozmisťování plodin 

- vhodný výběr skladby plodin – vyloučení erozně nebezpečných plodin na 

půdách ohrožených erozí půdy,  

- případně širokořádkové plodiny s nedostatečným ochranným účinkem střídat ve 

vrstevnicových pásech plodinami s vyšším protierozním účinkem 

- doporučená šířka pásu od 20-40 m, avšak je to závislé na parametrech svahu 

(délka, sklon, propustnost půdy atp.).  

• pásové střídání plodin 

- mezi stejně široké pásy plodin jsou umísťovány zpravidla nestejně široké pásy 

travních porostů či jetelovin. 

 

Obrázek 45 Protierozní směr výsadby v k.ú. Šardice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 
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Návrh vhodného tvaru a velikosti pozemku 
Hlavní vlivy na krajinu jsou: 

• snížení erozního ohrožení zemědělských pozemků a příznivý vliv na zadržení vody v 

krajině. 

• zvýšení vsaku vody do půdy a omezení délky svahu 

• zlepšují vodní režim v půdě, díky navýšení infiltrace dešťové vody do půdy zvyšují dotaci 

podzemních vod 

Trvalé zatravnění a zalesnění 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomalují povrchový odtok a snižují jeho objem,  

• zvyšují vsak vody do půdy v místě realizace opatření 

• zkracují dráhy soustředěného odtoku 

Protierozní osevní postupy a protierozní rozmisťování plodin 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomalení povrchového odtoku, snížení jeho objemu a  

• zvýšení vsaku vody do půdy, zadržení vody 

Pásové střídání plodin 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• snížení erozního ohrožení pozemku a příznivý vliv na zadržení vody  

• nedochází ke vzniku soustředěného odtoku, navýšení vsaku do půdy 

6.5.2 Agrotechnická opatření 

Na pozemcích mimo hustější zástavbu je možné aplikovat stejně tak organizační opatření i 

agrotechnická opatření, záleží však na ochotě vytváření opatření a udržování jejich správné funkce: 

Do opatření patří:  

• Technologie ochranného zpracování půdy 

- mělké kypření půdy i hlubší prokypření ornice 

- ponecháním většího množství posklizňových zbytků, setí do obilných pásů 

• hrázkování/důlkování;  

- založení ochranných hrázek/důlků v meziřadí – vytvoření řady akumulačních 

příkopů 

• mulčování 

- Nastlání vrstvy krycího materiálu (slámy) v tloušťce cca 10 až 20 cm na povrch 

půdy 

• setí do krycí plodiny 

- Výsev do ochranné podplodiny 
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Obrázek 46 Setí do posklizňových zbytků. (Zdroj: 

http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf). 

 

Technologie ochranného zpracování půdy 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomalení povrchového odtoku  

• snížení jeho objemu a zvýšení vsaku vody do půdy 

Hrázkování/důlkování 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• brání vzniku soustředěného povrchového odtoku 

• akumulace vody v krajině 

• prodloužení doby infiltrace a zvýšení vsaku vody do půdy 

Mulčování 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomaluje povrchový odtok,  

• zvyšuje vsak vody do půdy 

• snižuje výpar 

Setí do krycí plodiny 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomaluje povrchový odtok,  

• zvyšuje vsak vody do půdy 

  

http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf
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6.5.3 Opatření na speciálních kulturách 

Patří sem vinice, chmelnice a sady a opatření jsou organizační a agrotechnická 

• Zatravnění meziřadí 

- travní porost mezi řádky  

• hrázkování/důlkování meziřadí  

- založení ochranných hrázek/důlků v meziřadí – vytvoření řady akumulačních 

příkopů 

• mulčování  

- Nastlání vrstvy krycího materiálu (slámy) v tloušťce cca 10 až 20 cm na povrch 

půdy 

• vrstevnicový směr výsadby 

- při zakládání nových kultur 

 

Obrázek 47 Zatravněné meziřadí vinohradu.  

(Zdroj: http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf). 

Zatravnění meziřadí 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomalují povrchový odtok a snižují jeho objem,  

• zvyšují vsak vody do půdy 

Hrázkování/důlkování v meziřadí 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• brání vzniku soustředěného povrchového odtoku 

• akumulace vody v krajině 

• prodloužení doby infiltrace a zvýšení vsaku vody do půdy  

http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf
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Mulčování 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomaluje povrchový odtok,  

• zvyšuje vsak vody do půdy 

• snižuje výpar 

Vrstevnicový směr výsadby 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zpomaluje povrchový odtok,  

• snížení jeho objemu 

• nedochází ke vzniku soustředěného odtoku 

6.5.4 Průleh 
Průlehy se pro zachycování dešťové vody lze použít v zástavbě i v krajině. Ve volné krajině se většinou 

používají přírodní opatření (jednoduché, bez technických prvků). 

Pokud není voda odváděna z pozemku, je žádoucí zasáknutí vody, měla by se po dešti vsáknout do 15 

hodin, za běžných podmínek není voda v průlehu žádná. 

Do opatření patří:  

• Záchytný 

- má mírný podélný sklon  

• Svodný 

- odvádí odtok ze záchytného prvku (průlehu, příkopu) 

- podélný sklon kopíruje terén 

- komplexní opatření s předchozím prvkem 

• zasakovací 

- má nulový podélný sklon 

- bezodtoký zasakovací prvek 

 

Obrázek 48 Svodný průleh v k.ú. Starovice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 117 z 159 
 

  

Záchytný 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zachytí a odvádí odtok ze svahu do svodného prvku/recipientu  

• zvýšení vsaku vody do půdy,  

• zpomalení povrchového odtoku, snížení jeho objemu,  

• přerušení délky svahu či dráhy odtoku 

• dokáže zachytit odtok při vyšších srážkových úhrnech přívalových srážek a ochránit 

před zatopením objekty pod nimi níže po svahu. 

Svodný 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• regulace rychlosti, objemu povrchového odtoku,  

• odvod povrchového odtoku při vyšších úhrnech přívalových srážek 

• ochrana před zatopením prostoru níže po svahu 

Zasakovací 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zvyšuje vsak vody do půdy,  

• zpomaluje povrchový odtok,  

• přerušuje délku svahu či dráhy odtoku 

• dokáže zachytit odtok při vyšších srážkových úhrnech přívalových srážek. 

6.5.5 Příkop 

Příkopy se pro zachycování dešťové vody lze použít v zástavbě i v krajině. Ve volné krajině se většinou 

používají přírodní opatření (jednoduché, bez technických prvků). 

Již naši předci používali průlehy (neboli svejly), neboli povrchové jednoduché příkopy vedoucí po 

vrstevnici pro zadržení vody a její následné vsáknutí.  

Do opatření patří:  

• Záchytný 

- zachycuje a dále odvádí odtok ze svahu  

• svodný 

- odvádí regulovaně povrchový odtok ze záchytných příkopů 

- podélný sklon kopíruje terén 

- komplexní opatření s předchozím prvkem 

• zasakovací 

- bezodtoký zasakovací prvek 
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Obrázek 49 Svodný travnatý příkop v k.ú. Brodek u Konice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Záchytný 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zachytí a odvádí odtok ze svahu 

• zvýšení vsaku vody do půdy,  

• zpomalení povrchového odtoku, snížení jeho objemu,  

• přerušení délky svahu či dráhy odtoku 

• dokáže zachytit odtok při vyšších srážkových úhrnech přívalových srážek a ochránit 

před zatopením objekty pod nimi níže po svahu. 

Svodný 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• regulace rychlosti, objemu povrchového odtoku,  

• odvod povrchového odtoku při vyšších úhrnech přívalových srážek 

• ochrana před zatopením prostoru níže po svahu 

Zasakovací 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zvyšuje vsak vody do půdy,  

• zpomaluje povrchový odtok,  

• přerušuje délku svahu či dráhy odtoku 

• dokáže zachytit odtok při vyšších srážkových úhrnech přívalových srážek. 

• ochrana objektů před zatopením ležících níže po svahu. 
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6.5.6 Zasakovací pás 

V krajině je možné vytvářet pásy, které převádí vodu z povrchu na podpovrchový odtok, čímž zvyšuje 

množství zadržené vody v krajině. 

Technické parametry 
• minimální šířka 20 m 

 

Obrázek 50 Zasakovací pásy v k.ú. Bohumilce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• převádí povrchově odtékající vodu na odtok podpovrchový 

• snižují rychlost povrchového i soustředěného odtoku 

• mají pozitivní vliv na zvýšení vsaku do půdy 

6.5.7 Stabilizace dráhy soustředěného odtoku 

Dráhy odtoku je vhodné zatravnit nebo zpevnit, aby nedocházelo ke zbytečnému odnosu půdy, tvorbě 

soustředěného odtoku a toto opatření pomáhá zadržovat vodu v krajině. 

 

Obrázek 51 Zatravněná svodnice se zpevněným příkopem v k.ú. Němčany.(Zdroj: VÚV TGM, 

v.v.i.) 
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Hlavní vlivy na krajinu: 

• neškodně odvádí soustředěný odtok  

• zpomalují dobu odtoku 

• prodlužují dobu retence vody v krajině 

• zvyšují vsak vody do půdy 

• snižují rychlost soustředěného odtoku 

6.5.8 Hrázka 

Hrázky napomáhají zachycování vody a zvýšení množství vsáknuté vody do půdy. 

Do opatření patří:  

• záchytné  

• vsakovací 

 

Obrázek 52 Opevněná hrázka v k.ú. Nemochovice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Záchytné 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zachytí a odvádí odtok ze svahu 

• zpomalují odtok 

• prodlužují dobu retence vody v krajině 

• pozitivní vliv na zvýšení vsaku do půdy 

• snížení rychlosti povrchového i soustředěného odtoku 

Zasakovací 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zachycení a akumulaci vody v krajině  

• zvyšuje vsak vody do půdy,  

• přerušuje délku svahu či dráhy odtoku 
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• dokáže zachytit odtok při vyšších srážkových úhrnech přívalových srážek – chrání před 

zatopením objekty pod nimi níže po svahu 

6.5.9 Mez 

Meze byly tradičně běžným prvkem v krajině a pomáhaly akumulovat vodu v krajině, neboť přerušují 

délku svahu. V mnoha případech by šlo z úspěchem zapátrat v minulosti, kde byly meze umístěny a 

obnovit je. 

 

Obrázek 53 Meze v k.ú. Šardice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• mohou akumulovat vodu v krajině,  

• přerušují délky svahu,  

• zvyšují vsak vody do půdy, či snižují rychlost povrchového odtoku  
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6.5.10 Přehrážka 

Jedním z dalších opatření, které je možné aplikovat v krajině, jsou přehrážky, které je například možné 

vložit do dráhy soustředěného odtoku (DSO), čímž dojde k přerušení a zpomalení odtoku.  

 

Obrázek 54 Gabionové přehrážky v dráze soustředěného odtoku v k.ú. Říčky (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• na akumulaci vody v krajině,  

• přerušení nebo zpomalení odtoku v dráze soustředěného odtoku 

• zvýšení vsaku do půdy. 

6.5.11 Terasy 

Terasy umožňují využívat pozemky s velkými sklony, členité pozemky, ale je to poměrně krajní řešení 

a náklady na toto opatření jsou značná. (průměrné náklady na vybudování teras činí cca 400 000 - 700 

000 Kč/ha). 

 

Obrázek 55 Terasy se sady v k.ú. Hustopeče (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 
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6.5.12 Větrolam 

Větrolamy byly tradičním prvkem krajiny a bylo by vhodné jejich navrácení. Stejně tak jako bylo běžné 

na polích tvoření mezí, byly vytvářeny také pásy stromů a keřů aby nedocházelo k degradaci půdy 

vlivem větrné erozi. 

 

Obrázek 56 Větrolam v k.ú. Bohdalice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• zadržují vodu v krajině,  

• zvyšují vsak vody do půdy  

• realizované po vrstevnici přerušují dráhy soustředěného odtoku – zpomalují povrchový 

odtok 

6.5.13 Malé vodní nádrže (MVN) 

Povětšinou se malé vodní nádrže navrhují v extravilánu nebo na okrajích zástavby, nicméně menší 

nádrže mohou také vznikat v méně husté zástavbě a napomáhat hospodaření s vodou v oblasti. Malé 

vodní nádrže mohou mít řadu funkcí v krajině, mohou vodu trvale zadržovat pro potřeby pitné vody nebo 

závlah, ale také mohou být za běžných podmínek suché (zatravněné) a jsou pak využívány pro snížení 

kulminačního průtoku během srážkoodtokových událostí. 

Do opatření patří:  

• Vodárenské 

- pro zásobování vodou 

- velikost a dispozice dle požadavků 

• Závlahové 

- pro zásobování vodou 

- velikost a dispozice dle požadavků 

• retenční suché 
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- vhodné je v místě zátopy realizovat doplňková opatření, jako jsou tůně, popř. 

ponechané zemníky, které mohou funkci tůní částečně nahradit. 

• retenční s malým zásobním prostorem 

- vhodné je tento typ nádrže doplnit opatřeními v ploše povodí (protierozní 

opatření, zatravnění apod.) a okolní výsadbou 

• čistící a usazovací 

• krajinotvorné 

- mělké nádrže s mírnými svahy, členitými břehy a rozsáhlým litorálním pásmem 

(ideálně mimo vodní tok bez regulace odtoku) 

 

Obrázek 57 Suchá retenční nádrž v k.ú. Kurdějov (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Vodárenské 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zásobování obyvatelstva a služeb akumulovanou pitnou či užitkovou vodou  

• pasivní akumulace velkého množství vody v krajině 

Závlahové 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• Vytvářejí zásobu vody pro závlahy 

Retenční suché 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• vytvářejí vymezený ochranný prostor, který se plní při průchodu povodňových vod 

• snižují povodňové průtoky 
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• po průchodu povodňové vlny se řízeně vyprazdňují.  

Retenční nádrže s malým zásobním prostorem 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• transformují povodňovou vlnu 

• po jejím průchodu řízeně vyprazdňují ochranný prostor až po hladinu zásobního prostoru 

Usazovací 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• protierozní nádrže – zachycení splavenin (smyvů) přicházejících z povodí sedimentací.  

• rozdíl mezi retenčními a usazovacími nádržemi je minimální, tedy i jejich funkce a vlivy 

jsou obdobné 

Krajinotvorné a na ochranu bioty 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• zajištění optimálních životních podmínek, zejména pro chráněnou faunu a floru (jejich 

primárním účelem však rozhodně není chov ryb) 

6.5.14 Opatření v lesích 

Obzvláště v poslední době je vidět důležitost komplexních opatření v krajině pro její celkové fungování. 

V zájmové oblasti je řada lesních porostů a jejich správná funkce může přispět k lepšímu zadržování 

vody v krajině, a tak snížení množství vody, která z území odtéká. 

Dále je vhodné omezení smrkových monokultur. 

Do opatření patří:  

• Tvorba polyfunkčního lesa s pestrou dřevinnou skladbou 

- Les, kde jsou veškeré jeho funkce poskytovány ve vyváženém poměru a jsou 

chápány jako rovnocenné. 

• Tvorba bohatě strukturovaného lesa 

- Les, kde jsou rozsáhlejších plochách porosty všech věkových stupňů a různých 

struktur. 

Polyfunkční les 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• Zvyšuje časovou vyrovnanost specifického odtoku z povodí 

• moduluje průtoky v recipientu (snižuje extrémy, zpomaluje kulminaci, vyrovnává 

průtočná množství).  

• Samočištění.  

• Snížení odnosu sedimentů do vodního toku. 
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Bohatě strukturovaný les 
Hlavní vlivy na krajinu: 

• Zvyšuje časovou vyrovnanost specifického odtoku z povodí 

• moduluje průtoky v recipientu (snižuje extrémy, zpomaluje kulminaci, vyrovnává 

průtočná množství).  

• Samočištění.  

• Snížení odnosu sedimentů do vodního toku. 

6.5.15 Omezení smrku ve 3. a 4. lesní vegetační stupně (LVS) 

Jedná se o omezování smrkových monokultur či dominantních směsí, smrk má velkou spotřebu vody a 

ve 3. a 4. LVS se snižuje zásoba vody. 

Možné problémy mohou vniknout v neochotě vlastníků a navazujících zpracovatelských kapacitách 

dřevařského průmyslu. Náklady se odvíjí od typu a množství použitých prvků. 

Realizace je v zásadě organizačním rozhodnutím, bez nákladů, údržba pak plyne z charakteru lesů. 

Pozn.: Lesní vegetační stupně (LVS) jsou (zdroj: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/87-lesnicka-

typologie/934-lesni-vegetacni-stupne-puodrobneji): 

LVS popis 

2. LVS – bukodubový přimíšen bývá buk lesní dominantní dub letní 

3. LVS – dubobukový Buk přirozeně převládá nad duby  

na vodou ovlivněných půdách měl výrazné zastoupení dub letní a jedle 

4. LVS – bukový  Buk je zde v optimu  

Dub zimní a dub letní zde doznívá, přirozeně přibývala jedle 

 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• Zvyšuje časovou vyrovnanost specifického odtoku z povodí 

• moduluje průtoky v recipientu (snižuje extrémy, zpomaluje kulminaci, vyrovnává 

průtočná množství). 

  

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/87-lesnicka-typologie/934-lesni-vegetacni-stupne-puodrobneji
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/87-lesnicka-typologie/934-lesni-vegetacni-stupne-puodrobneji
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Souhrn rozdělení LVS lze zobrazit: 

https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2d5dca8c628641119153a1a7ff5d497

b 

Nebo připojit jako WMS 

WMS: https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/charakteristiky_pupfl/MapServer/WmsServer 

 

Obrázek 58 LVS v zájmové oblasti. 

Z rozboru vyplynulo, že v jednotlivých katastrálních územích v zájmové oblasti se nachází LVS 2 a 3, 

přičemž převažuje stupeň 2 (LVS 3 je pouze na malé ploše) 

  

https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2d5dca8c628641119153a1a7ff5d497b
https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2d5dca8c628641119153a1a7ff5d497b
https://ags.vuv.cz/arcgis/services/strategie/charakteristiky_pupfl/MapServer/WmsServer
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6.5.16 Hospodářské způsoby s trvalým půdním krytem 

Hospodaření a obnova v lesích je další součástí ochrany krajiny a zlepšování jejich vlastností s ohledem 

na zadržování vody v krajině 

Do opatření patří:  

• Podrostní hospodářský způsob 

- Obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu 

• Násečný hospodářský způsob 

- Obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše – šíře nepřekročí 

průměrnou výšku těženého porostu, popř. probíhá i pod ochranou přilehlého 

porostu 

• Výběrný hospodářský způsob 

- Obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu, přičemž není 

časově, ani prostorově omezená. 

 

Obrázek 59 Obnova v podrostním HZ (autor: Petr Kupec). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• Zvyšuje časovou vyrovnanost specifického odtoku z povodí 

• moduluje průtoky v recipientu (snižuje extrémy, zpomaluje kulminaci, vyrovnává 

průtočná množství). 
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6.5.17 Ochranné lesní pásy 

Kolem vodohospodářsky významných vodních toků je vhodné umístění ochranných lesních pásů, které 

hydraulicky komunikují s recipientem vyrovnávají odtok z povodí. 

 

Obrázek 60 Ochranný lesní pás kolem vody.  

(Zdroj: http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• hydraulicky komunikuje s recipientem, 

• zvyšuje časovou vyrovnanost specifického odtoku z povodí 

• moduluje průtoky v recipientu (snižuje extrémy, zpomaluje kulminaci, vyrovnává 

průtočná množství) 

6.5.18 Hrazení strží 

Jsou-li vodní toky v lesích strmé, je nutná aplikace opatření na stabilizaci prostředí. Za pomoci zahrazení 

strží v lesích se pozitivně modifikují erozně-sedimentační procesy (prostřednictvím zadržení erozního 

činitele, vody a erodovaného materiálu).  

Náklady na realizaci souvisí s typem a rozměrem opatření, většinou se pohybují v řádech stovek tisíc. 

Náklady na údržbu opatření souvisí především s typem opatření, čím "přírodě bližší" konstrukce, tím 

jsou náklady na údržbu větší a naopak. 

 

http://suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf
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Obrázek 61 Hrazení strží – lokalita Bílý potok (autor: Petr Kupec). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• ovlivňuje odtok z mikropovodí nad přehrážkou  

• modifikuje kulminační průtoky v recipientu pod přehrážkou 

• vyrovnává odtoky z mikropovodí nad přehrážkou 

• snížení odnosu sedimentů do vodního toku 

6.5.19 Ochrana lesních pramenů 

Prameny jsou velmi důležitou součástí krajiny. Důležitá ochrana je nejen lesních pramenů, ale na 

všechny prameny a studánky, a to i v městské zástavbě. Důležité je zajištění trvalých vhodných 

podmínek pro jakost a vydatnost pramene. 

6.5.20 Toky v nezastavěném území 

Na tocích v nezastavěném území je možné využití přírodě blízká opatření, techničtější opatření se 

používají v problematičtějších místech nebo tam, kde je nutné větší snížení kulminace. Také v minulosti 

nevhodně upravené toky je žádoucí upravit do přírodnějšího režimu. 

Cílem revitalizace je zajištění co největší diverzity toku, a s tím související co největší zvětšení 

ekologického potenciálu. Revitalizační kroky jsou řízeny ve směru snížení znečistění vody, zabezpečení 

heterogenity koryta, umožnění meandrování toku ve vymezeném prostoru, obnovení vegetace, 

snižování rychlosti odtoku, zabezpečení dostatečných hloubek. 
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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. 

Do opatření patří:  

• změna trasy 

• členitost koryta 

• stabilizace koryta 

• boční a odstavená ramena, tůně 

• doprovodná vegetace 

 

Obrázek 62 Revitalizace Sednice v k.ú. Bartošovice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• zvětšení akumulačního prostoru 

• příznivější podmínky k zasakování (delší doba zdržení, větší kontaktní plocha) 

• infiltraci do okolí toku a saturaci půdního horizontu 

• ramena odstavených toků podporují akumulaci a retenci vody v krajině.  

• opatření podporují možnosti vsakování vod do půd a podloží v tůních a obnovených 

ramenech toků 

• působí na samočištění 
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6.5.21 Opatření v údolních nivách toků 

Nivy jsou důležité pro fungování krajiny – vhodné je ponechání koryta vodního toku se utvářet 

povodňovými průtoky, což také podporuje biologickou rozmanitost. Voda se během zvýšených průtoků 

akumuluje (dochází k transformaci povodňové vlny) a pak se postupně vsakuje do nivy. Toto všechno 

má za následek zvýšení hladiny podzemní vody ve vzdálenějším okolí vodního toku (v období sucha 

pak toto pomáhá dotovat vodní tok).  

• v extravilánu krajiny 

• tam, kde prostorové uspořádání umožňuje ponechání rozlivu a nedochází k problémům 

se zvýšeným zamokřením (zvyšuje se hladina podzemní vody) 

 

Obrázek 63 Revitalizace Stropnice pod Novými Hrady v k.ú. Byňov (autor: Ing. Tomáš Just, AOPK ČR). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• zvětšení akumulačního prostoru 

• příznivější podmínky k zasakování (delší doba zdržení, větší kontaktní plocha) 

• infiltraci do okolí toku a saturaci půdního horizontu 

• Ramena odstavených toků podporují akumulaci a retenci vody v krajině.  

• Opatření podporují možnosti vsakování vod do půd a podloží v tůních a obnovených 

ramenech toků 

• působí na samočištění 
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6.5.22 Mokřadní biotopy 

Vodní toky mohou být doprovázeny mokřady. Jedná se o malé vodní plochy, které nemusí být 

zamokřeny po celý rok, ale třeba jen sezonně. Mohou napomáhat k akumulaci vody a pomalému 

zasakování vod do půd, také mohou trochu transformovat zvýšené průtoky. Nicméně opět je nutné 

posouzení konkrétní lokality, neboť může docházet k zamokřování okolních pozemků. 

 

Obrázek 64 Přírodní památka Božický mokřad v k.ú. Božice (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.). 

Hlavní vlivy na krajinu: 

• zvýšení biologické rozmanitosti, vznik útočišť pro období sucha 

• možnost akumulace vod 

• transformace zvýšených průtoků 

• příznivější podmínky k zasakování (delší zdržení, větší kontaktní plocha) 

• infiltrace do nivy, zvyšují úroveň hladiny podzemní vody 
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7 Vazba na nadřazené dokumenty města 

7.6 Metodika provázání koncepce s nadřazenými dokumenty ÚAP a 

ÚP Plzně 

7.6.1 Udržitelné hospodaření se srážkovou vodou 

Udržitelné hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích je jednou z kritických podmínek jejich 

rozvoje. Změna přístupu k hospodaření se srážkovou vodou se netýká jenom oboru vodního 

hospodářství, ale je věcí celkového rozvoje místa a je tedy nutná spolupráce všech odborníků (tj. 

urbanistů, architektů, inženýrů dopravních, technického zařízení budov, vodohospodářů ad.). 

Základními principy hospodaření s dešťovou vodou jsou: 

• zabránění vzniku škod 

• snížení ekonomické náročnosti odvodnění 

• zachování, často spíše obnovení, lokálního koloběhu vody 

• lokální řešení problémů (v místě vzniku) 

• podpora vsaku, výparu a využití vody, zadržení vody v krajině, případně využití vody v 

domácnostech 

Implementace výše zmíněných principů je možné rozdělit do několika oblastí. Zjednodušeně se jedná 

o: 

• osvětu, výzkum 

• stanovení jasných pravidel pro povolování, stavbu a kontrolu 

• dotační podpora pro reálné aplikace hospodaření s dešťovými vodami (zejména prvků 

pro zasakování) 

Přírodě blízké hospodaření s dešťovými vodami má ekonomické, ekologické a sociální přínosy, 

zejména: 

• snižuje se objem a maxima povrchového odtoku a tím se snižuje hydraulické a látkové 

zatížení toků (ať již z odlehčovacích komor jednotné kanalizace nebo z dešťové 

kanalizace 

• vsakováním se obnovuje zásoba podzemních vod a zásobování recipientů v době sucha 

• nižší množství dešťových vod vstupujících do kanalizace by mohlo umožňovat (po 

změně legislativy) návrh menších profilů stok a objemů dešťových nádrží, snižuje se 

zátěž ČOV a zvyšuje účinnost čištění odpadních vod 

• zařízení jsou součástí zeleně a zvyšují estetickou hodnotu intravilánu 

• využívání dešťové vody na pozemcích jako užitkové vody v domácnostech (wc, závlaha, 

praní, úklid) vede ke snížení potřeba pitné vody 
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7.6.2 Zvládání extrémů 

Pro zvládání extrémů jsou nutná přípravná opatření a jejich provádění – pro období sucha/dešťů a dobu 

následující po tomto období. 

Opatření je možné rozdělit na: 

• přípravná (realizovaná mimo období extrémů – jako aktualizace plánů, monitoring, 

informační/osvětová kampaň, projekční příprava….) 

• při stavu extrémů je důležité vydávat informace (ČHMI), kontrola dodržování vydaných 

rozhodnutí k nakládání s vodami, v období sucha omezení užívání pitné vody pro 

veřejnou potřebu, požadavek využití technologií omezujících spotřebu vody u 

odběratelů, využití záložních zdrojů, úprava limitů pro vypouštění odpadních vody atp.) 

Pro řešení otázky extrémních stavů (sucho/povodně) je nutné se zabývat: 

• úsporou a opakovaným používáním pitné vody – zadržování užitkové vody její následné 

využívání v domácnostech 

• zadržováním vody v krajině, udržováním/znovunastolením dobrého stavu půdy, která je 

pak schopna zadržovat vodu 

• protierozními opatřeními 

• udržování srážkové vody co nejdéle na povrchu území 

• hledáním vhodných lokalit pro retenci povrchových vod a případné zasakování 

7.6.2.1 Zelená infrastruktura v intravilánu 
Vegetační pásy pomáhají zadržovat vodu a zpomalovat odtok, navíc zlepšují mikroklimatické podmínky 

města.  

Dlouhodobé cíle je potřeba zaměřit na: 

• zdokumentování a aktualizace zelené infrastruktury 

• plánování a navrhování zelené infrastruktury  

• realizace v kontextu s dalšími opatřeními  

• získávat pozemky do vlastnictví a správy města pro zajištění důležitých ploch zeleně a 

prvků ÚSES, zakládat nové parky a revitalizovat stávající parky a ostatní vegetační 

plochy 

• zajištění udržitelnosti a kvalitní správy  

• podporu zakládání vnitroblokových zahrad, parků a jiných vegetačních prvků a ploch a 

vypracovat zásady pro jejich vytváření,  

• podporu tvorby a revitalizace poloveřejných a polosoukromých prostranství (komunitní 

zahrady, zahrádkářské kolonie)  

• podpora a dokumentace zahrádkových osad, komunitních zahrad, podpora 

ekologického zemědělství – výuka této problematiky 

• doplňovat o další prvky, například zelené střechy, fasádní zeleň, pítka, fontány, 

studánky, umělé mokřady, umělé vodní toky a podobně, aplikace propustných a 

polopropustných povrchů 

• zavádění a postupnou změnu zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným 

nebo polopropustným povrchem – kromě zvyšování půdní vlhkosti a posílení zasakování 

vody (doplňování podzemních vod), umožňují snížení absorpce slunečního záření a 

uvolnění akumulovaného tepla – aplikace například u parkovacích ploch, chodníků, 

cyklostezek, vnitrobloků, náměstí 

• podporu osvěty občanů, veřejných i soukromých subjektů o principech hospodaření se 

srážkovými vodami 
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V rámci intravilánu lze vytvářet různá opatření, dle prostorových a místních podmínek. Je-li zástavba 

hustá a není příliš možností lze vytvářet i drobnější opatření – každá zelená plocha napomáhá k lepším 

podmínkám života ve městech. 

7.6.2.2 Modrá infrastruktura 
Modrá infrastruktura zahrnuje vodní toky a zaměřuje se zejména na zvládání otázky sucha a povodní. 

Dlouhodobé cíle je potřeba zaměřit na: 

• zdokumentování a aktualizace vodních prvků (toky, vodní nádrže, mokřady, prameny, 

studánky, vegetační pásy pomáhající zadržovat vodu, zpomalovat odtok) 

• plánování a navrhování vodních ploch 

• realizace v kontextu s dalšími opatřeními  

• zajištění udržitelnosti a kvalitní správy 

• ochranu před povodněmi – pokud je to možné přírodě blízká PPO, není-li to možné 

(zejména u větších vodních toků, v husté zástavbě, omezeném prostoru) používat 

technická opatření (PPO hráze, zdi, apod) 

• revitalizovat údolní nivy, vodní toky (snižováni rizika a intenzity povodní na drobných 

vodních tocích, zajišťování bezpečnosti vodních děl) – například zatravněním, zřízením 

tůní, mokřadů, výsadbou vhodných dřevin a podobně 

• kde je to možné, „odkanalizovat“ uměle napřímené malé vodní toky s pevnými břehy a 

navrátit je do přirozených členitých koryt (zrušit zatrubnění vodních toků).  

• opravy, revitalizaci, rekonstrukci a odbahnění rybníků a vodních nádrží, doplnění 

chybějících břehových porostů, úpravy jejich okolí 

• zajišťovat obnovu přirozených koryt a údolních niv (tzv. renaturace)  

• zajištění obnovy studní, studánek a pramenů 

• zlepšování jakosti povrchových vod pro koupání a rekreaci (například biotopové čištění 

vod) 

• průběžné aktualizování a doplňování srážkoodtokových a hydraulických modelů na 

území města 

7.6.2.3 Povodí vodních toků 
• analyzování a podporu úprav a projektů zvyšující protipovodňový efekt krajiny 

• zavádění pravidel, jež budou motivovat k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami, 

včetně zvážení možnosti finančně kompenzovat všechny subjekty, které vodu zachycují 

a umožňují její zasakování 

• přípravu a realizaci komplexních pozemkových úprav na zemědělské půdě  

• podporu udržitelného hospodaření na zemědělských pozemcích prostřednictvím využití 

vhodných agrotechnických postupů a způsobů obdělávání půdy (například střídáním 

plodin, vhodnou volbou plodin s ohledem na sklonitost pozemků, orbou a výsevem po 

vrstevnici atd.) 
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7.6.3 Principy hospodaření s dešťovou vodou a provázání s dokumenty 

Způsob odvádění dešťové vody z území závisí na: 

• dostupnosti recipientu pro srážkové vody, kterým může být: 

- podzemní voda (vsakování) 

- povrchové vody (event. prostřednictvím dešťové kanalizace) 

- jednotná stoková síť  

• míře znečištění srážkového odtoku  

Prioritním recipientem pro odvádění srážkových vod je podzemí. Nicméně ne vždy je toto možné 

zejména s ohledem na hydrogeologií zájmového území Je potřebné si přiznat, že území České republiky 

pro vsakování povrchových vod obecně moc vhodné není, to však není argument proč srážkové vody 

nezasakovat. Limitující pro zasakování jsou následující okrajové podmínky:  

• dostatečně propustné podloží 

• existence dostatečné nenasycené zóny, do které lze vody zasáknout 

• úroveň hladiny podzemní vody (min. 1 m pod vsakovacím objektem) 

• existence ekologických zátěží v zájmové lokalitě 

• případné ohrožení vsakováním jiné lokality ve směru proudění podzemní vody  

V územně plánovacích podkladech by mělo být vymezení oblastí kde je vsakování z hydrogeologických 

důvodů vhodné, podmínečně vhodné, nevhodné apod. V plánech rozvoje je nutno tuto znalost zohlednit 

tak, aby se další výstavbou neporušily odtokové poměry a na nových parcelách bylo možné s dešťovou 

vodou nakládat v souladu s pravidly hospodaření s dešťovou vodu. Nicméně před zahájením stavby je 

nutné tuto skutečnost prokázat geologickým průzkumem v konkrétní lokalitě. 

Pokud kvalita odtoku není dostačující, je potřeba aplikovat zařízení na předčištění odtoku a v případě 

možných problémů od vsakování upustit a spíše se zaměřit na retenci nebo regulaci odtoku. V kontextu 

zvoleného způsobu nakládání (vsak nebo jen retence) by mohl být v územním plánu předepsán 

přípustný typ zástavby (vč. použitých materiálů – např. zákaz střech s možným výluhem nebezpečných 

látek) z hlediska očekávané míry znečištění dešťové vody – bude-li voda zasakována, aby nebyla 

ohrožena podzemní voda.  

V případě nemožnosti vsakování je druhou volbou recipientu povrchová voda (po zdržení srážkové vody 

na pozemku). Zde hraje největší roli, zda je vodní tok v dostupné vzdálenosti od realizované zástavby. 

Až v případě, že ani tato možnost není realizovatelná, lze přistoupit k zaústění srážkových vod do 

jednotné kanalizace (po zdržení srážkové vody na pozemku). 

Vhodným nástrojem je vodohospodářská příloha územního plánu (ÚP), která by měla obsahovat 

regulativy pro stavební činnost. Tato příloha ÚP zároveň může předepisovat různá pravidla pro různé 

části města podle toho, v jakých hydrogeologických poměrech se nacházejí.  

Útvar koncepce a rozvoje by měl definovat v územním plánu 

• svodnice – přirozená linie v území kudy odtéká voda po povrchu. Tato linie by měla být 

definována jako veřejně prospěšná stavba, kterou nelze zastavit ani jinak výrazně 

výškově upravovat, aby nedocházelo k ovlivnění přirozených odtokových procesech 

• plochy přirozené retence – jsou plochy, na kterých je možné zadržení vody v území – 

využití pro retenci, rozliv nebo akumulaci dešťových vod 

Tyto skutečnosti by měly být využity v plánování změn v zájmové oblasti – v kontextu zastavitelných a 

transformačních ploch. 
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Příkladem může být: zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost – Fakultní nemocnice. 

 

Obrázek 65 Zastavitelná plocha – fakultní nemocnice. 

V zájmové ploše budoucí nemocnice lze využít retenční plochu na svodnici, které prochází níže pod 

územím a napojuje se na Berounku. Bylo by možné využít tohoto území pro zadržení vody z oblasti nad 

a svádění vody ze střechy, v blízkosti se také nachází parkoviště. 

Vzhledem k tomu, že u vodních toků, svodnic apod. nelze jednoznačně nadefinovat příslušnost k 

určitému katastrálnímu území (a také příslušná povodí k tokům), je vhodné, aby evidence a správa byla 

centralizovaná, a ne rozdělená pod jednotlivé městské obvody. Centralizované správcovství by mělo 

být vedeno Správou veřejného statku města Plzeň. 

Součástí správy zařízení je: 

• evidence prvků – jejich umístění, technické parametry, výkresová dokumentace a další 

důležité dokumenty 

• stanovení, jak se o prvky starat a s jakou frekvencí (jsou-li použity systémy koupené, 

budou tyto parametry definovány výrobcem, obecná pravidla jsou jinak uvedena v 

kapitole dále zabývající se definicí základních pravidel kladených na systém odvodnění). 
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8     Návrh monitoringu pro účely HDV 

Dnešní pohled na současný svět stojí na znalostech toho, co se okolo nás děje, jak jednotlivé děje spolu 

souvisí a jaký vliv na jednotlivé prvky systému mají věci, které se snažíme změnit. Ne všechny kroky, 

které jako lidstvo děláme, vedou pouze k pozitivním změnám v našem prostředí. V dávných dobách 

jsme se mohli opřít o zkušenosti našich předků, kteří si informace o prostředí, ve kterém žijí, předávali 

z generace na generaci. Pokud v daném prostředí došlo k nějaké extrémní situaci, lidé se jí dokázali 

přizpůsobit. 

Ale tyto znalosti jsme v průběhu minulých dvou století v důsledku válek, přesídlování obyvatelstva a 

neúcty k našemu prostředí ztratili, nebo jsme naše prostředí změnili natolik (narovnávání vodních toků, 

rušení meandrů, zvětšování nepropustných ploch…), že některé historické znalosti nejsou v dnešní 

době platné. 

Můžeme 100 % věřit tomu, že kroky, které pro nápravu „přirozeného“ cyklu vody v našem prostředí 

děláme, nebo plánujeme dělat, jsou vždy správné? Nemohou mít některé z nich na naše prostředí 

naopak i negativní vliv? Známe všechny parametry systému, které mohou mít na naše rozhodování 

vliv? Víme, jak jsou tyto parametry proměnné v čase? Víme, v jakých limitech se mohou jednotlivé 

parametry pohybovat? Pokud máme o některých parametrech nebo jejich reálném rozsahu 

pochybnosti, je nejvyšší čas tyto parametry začít sledovat – právě k tomu slouží monitoring. 

V rámci katastrálního území města Plzně probíhá monitoring mnoha veličin, jako jsou srážky, hladiny, 

průtoky, jakosti povrchových vod a jejich ekologický stav. Tato měření představují základ monitoringu 

potřebného pro aplikaci HDV. V současné době je prováděna řada měření, a to jak na kanalizaci a ČOV, 

tak v povodí a recipientech. Tato měření jsou provozována správci toků – Povodím Vltavy s.p., 

provozovatelem kanalizace Vodárnou Plzeň a.s., Českým hydrometeorologickým ústavem a 

samozřejmě městem Plzeň. 

Základním problémem z pohledu nejen HDV je to, že data jsou měřena a realizována různými subjekty 

a není na jednom místě jasně patrné, která data jsou měřena, s jakým časovým krokem jsou ukládána 

a na jakém místě jsou případně dostupná. 

Cílem této kapitoly je předložit koncepci pro realizaci trvalého komplexního monitoringu urbanizovaného 

povodí města Plzně a přilehlých povodí 4. řádu. 

• Využitelnost získaných informací lze spatřovat zejména v: 

- Optimalizaci provozu stokové sítě, svodnic a vodních toků 

- Ochraně města před ovlivněním z horních povodí přitékajících toků 

- Minimalizaci ovlivnění toků vlastním městem 

• Dokumentaci skutečného stavu zejména při průběhu srážkových událostí 

- Získání podkladů pro studie, projekční práce a rekonstrukce 

- Vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření. 

Informace o provedených měření a výsledky monitoringu mají význam nejenom pro městské odvodnění, 

proto by měly být dokumentovány a evidovány na jednom místě spolu s dalšími relevantními údaji.  

Informace by měly být dostupné v plném rozsahu pro odborníky, nicméně část z nich (např. informace 

o srážkách, teplotách vzduchu) může být zpřístupněna veřejnosti např. na webových stránkách města.  
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8.1 Koncepce monitoringu 

Cílem monitoringu je zjištění a dokumentace skutečných průběhů měřených veličin a jejich trendů, 

ovlivňujících srážkoodtokové vztahy v povodí. S ohledem na příčinu srážkoodtokového děje – dešťovou 

srážku – je měření jediným zdrojem informací, a to zejména z toho důvodu, že výskyt a průběh 

dešťových srážek je jev nahodilý a neopakovatelný. 

Rozlišení dle monitorovaných parametrů a prvků odvodnění: 

• Srážky (intenzita srážek) 

• Kvantitativní parametry vody (hladiny a průtoky)  

- Kanalizace 

- Vodní toky a svodnice 

- Podzemí voda  

• Parametry jakosti vody  

• základní parametry: O2, pH, T, N-NH4
+, BSK5 a nerozpuštěné látky,  

• rozšířené parametry: Pcelk, Ncelk, N-NO2-,N-NO3-, dusičnany, CHSKCr,  

• doplňkové parametry: TOC, KNK4 

- Toky  

- Kanalizace 

- Podzemí voda  

• Parametry ekologického stavu povrchových vod 

- Stav společenstva 

- Ekomorforlogický stav  

Rozlišení dle detailního umístění: 

• Lokality – srážky  

- Pravidelná síť pokrývající celé město  

• Lokality – toky (kvantita i jakost) 

- na vstupu do města,  

- v ústí toků,  

- u odlehčovacích komor (selektivně),  

- na výstupu z města 

• Lokality – kanalizace (kvantita) 

- Uzávěrné profily kmenových stok 

- Oddělovací komory 

Cílem měření srážek je získat informace o rozložení a průchodu srážek na povodí. Přístroje pro měření 

srážek - srážkoměry - jsou plánovány v doporučeném konceptu 1 srážkoměr na 4 km2 v plochém území. 

Je doporučeno volit přístrojovou techniku tak, aby byl v maximální míře zajištěn celoroční provoz 

měření, důvodem je stanovení kompletní roční bilance vod nad povodím. Doporučený časový krok 

měření (záznamu dat) je 1 minuta (v průběhu srážkové události). Toto měření je možné s výhodou 

kombinovat s měřením teploty vzduchu, kde je dostatečným intervalem měření 1 hodina. 
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Cílem měření hladin a průtoků je poskytnout informace o průtokových poměrech ve významných bodech 

sítě jako jsou uzávěrné profily kmenových stok kanalizace resp. svodnic , významných objektů na síti 

(rozdělovací komory, oddělovací komory apod.), vstupní a výstupní profily vodních toků. Obecně platí, 

že v případě objektů na síti (např. oddělovací komory) je nutno osadit měřící techniku tak, aby bylo 

možno provést objemovou bilanci (typické osazení je pak 2 průtokoměry přítok, odtok/výust a 

hladinoměr nad přelivnou hranou). Doporučený časový krok měření (záznamu dat) jsou 1-2 minuty (v 

průběhu srážkového odtoku), resp. 10-15 minut za bezdeštného stavu. 

Cílem měření jakosti vody je dokumentovat kvalitu vody v tocích, resp. vliv města na změnu kvality vody 

v toku. Měřením kvality vody se obvykle rozumí odběr vzorků povrchových, podzemních nebo 

odpadních vod a jejich následný rozbor. Měřeni jakosti vody musí být koordinováno s měřením průtoků 

tak, aby bylo možno stanovit trendy znečištění. Doporučený časový krok měření (záznamu dat) je 2-4 

týdny. 

Vlastní lokality a použité technologie musí být určeny na základě samostatných terénních průzkumu. 

Pro měření srážek, hladin a průtoků je doporučeno použít automatickou měřící techniku. Přístroje musí 

umožňovat kontinuální záznam dat s archivací, je doporučeno vybavit přístroje dálkovým přenosem dat 

do dispečinku nebo na odborné pracoviště. 

8.1.1 Monitoring ukazatelů na vodních tocích a půdě 

Kontrola opatření by měla na vodních tocích probíhat měřením průtoků a vodních stavů, kvality vody, 

pozorování biologické složky, hydromorfologie toku. Součástí sledování těchto ukazatelů je i měření 

srážek (úhrn a intenzita) v povodí, neboť nám může v dlouhodobém horizontu dát odpověď na otázky 

jaké srážky mají negativní vliv na dané území. Vhodné je také monitorování eroze a půdních procesů. 

Pro měření průtoků v terénu lze volit různé metody, mezi nejčastější patří: 

• Přímé měření průtoků (měření, kalibrace): 

- kalibrované nádoby 

- hydrometrická vrtule 

- plováková metoda 

- chemická metoda (stanovení rozdílů koncentrací) 

- měrné přelivy 

• Měření vodního stavu a následné odvození průtoku: 

- vodočet – laťový, svahový 

- limnigraf – automatický záznam vodních stavů (spodní stavba s přívodním 

kanálem, plováková šachta, budka, vodočet) 

- ultrazvukový hladinoměr + přenos dat 

- ultrazvukový hladinoměr a srážkoměr+ přenos dat 

- konsumpční křivka (závislost vodní stav, průtok) 

Z hlediska přesnosti měření je důležité zvolit vhodný měrný profil. Pokud je to možné, mělo by se jednat 

o: 

• pravidelný průtočný profil,  

• koryto nedělené,  

• bez překážek, 

• přímý úsek,  

• ne ve vzdutém úseku. 
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Záznam může být kontinuální nebo nárazové měření, kontinuální je vhodnější, nicméně je potřeba 

počítat s náklady na provoz, údržbu a obnovu měřících přístrojů.  

Na zemědělské půdě je možné monitorovat erozi a půdní procesy. Vliv opatření na zemědělské půdě 

je složitější monitorovat a kvantifikovat vliv opatření na režim půd. Schopnost zemědělské půdy 

zadržovat vodu je dána přírodními podmínkami, způsobem hospodaření a dalšími opatřeními na nich. 

Možností je monitorování vodního režimu v celé šíři a monitoring průvodních jevů – jak změny vlastností 

půdního povrchu, tak i obsahu látek v půdě. Takováto sledování jsou ale velmi specifická a jejich přínos 

pro koncepci odvodnění města není podstatný. 

Ve vodních tocích by kromě průtoku měla být sledována též kvality vody a bioty v ní. Sledovány bývají 

změny hydrologického režimu, změny říční kontinuity, změny morfologie.  

Monitorovací strategie jsou: 

• časové (před a po opatření ve stejném profilu),  

• prostorové (není-li předem proveden monitoring, pak se porovnává místo s opatřeními a 

bez nich),  

• časoprostorová (monitoring před zahájením na dvou místech, po realizaci opět na těchto 

dvou místech) 

Sledované ukazatele jsou: 

• kvantita povrchové vody 

• stav hladiny podzemní vody 

• kvalita povrchové vody 

Mezi nejčastěji sledované ukazatele patří: 

• teplota vody 

• rozpuštěný kyslík, nasycení kyslíkem  

• biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)  

• pH  

• KNK4,5  

• konduktivita  

• dusičnany, dusičnanový dusík  

• amoniak, amoniakální dusík 

• celkový fosfor 

• fosforečnany  

• nerozpuštěné látky 

• sírany  

• chloridy 

Tučně vyznačené ukazatele jsou sledovány při hodnocení odlehčovacích komor dle normy ČSN 

75 6262 na posuzování odlehčovacích komor. 
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8.1.2 Stávající měření 

Stávající měření mohou být začleněna do systému monitoringu pouze v tom případě, že splňují základní 

požadavky na měřící techniku definované v předchozí kapitole.  

Detailní lokalizace měrných bodů je v grafické příloze č.29 této zprávy. 

Srážky – celkem 7 profily 

• Srážkoměr   70 - ČHMU – Plzeň – Skvrňany, V Úvoze 

• Srážkoměr 177 - ČHMU – Plzeň – Litice, České údolí 

• Srážkoměr 184 - ČHMU – Plzeň – Bílá Hora, Jateční 

• Srážkoměr 188 - ČHMU – Plzeň – Koterov, Pod Chalupami 

• Srážkoměr 1  - Vodárna Plzeň – areál ČOV  

• Srážkoměr 2 – Vodárna Plzeň – areál úpravny vody Homolka 

• Srážkoměr 3 - Vodárna Plzeň – areál ČSOV Křimice 

• Srážkoměr Bolevec L1PLZB01 – ČHMU Plzeň, Bolevec, arboretum Sofronka 

• Srážkoměr Mikulka L1PLMI01 – ČHMU Plzeň, Hydrometeorologický ústav 

 

Sledování vodního stavu – celkem 8 profilů 

• ZCU_1  Měření prováděné ZČU – Hrádecký potok 

• 176800 Plzeň – Skvrňany, V Úvoze 

• 179900 Plzeň – Lhota 

• 180100 Plzeň – Litice, České údolí 

• 183000 Útušice – Štěnovice 

• 186000 Plzeň – Bílá Hora, Na Roudné 

• 187000 Plzeň – Koterov, Pod Chalupami 

• 188000 Dýšina – Nová Huť 

Plavenin a sedimentů – celkem 3 profily 

• 176100 Plzeň 1 – Přední Roudná 

• 183000 Plzeň 2 – Slovany 

• 186000 Plzeň 12 – Bukovec 

Sledování jakosti vody – celkem 18 profilů 

• CHMI_1072 Plzeň 1 – Přední Roudná 

• CHMI_1075 Plzeň – Litice, České údolí 

• CHMI_1080 Útušice – Štěnovice 

• CHMI_1083  Plzeň – Doubravka, Na lopatárně 

• CHMI_1084  Plzeň 12 – Bukovec 

• CHMI_1091  Chrást – Smědčice  

• CHMI_3114 Plzeň, Lhota – Wartův Mlýn 

• CHMI_3813  Plzeň – Bílá Hora, Na Roudné 

• PVL_1076  Plzeň 3 - Radbuza 

• PVL_1082  Plzeň – Koterov 

• PVL_3033  Tlučná – Vejprnický potok 

• PVL_3034  Vejprnice – Vejprnický potok 

• PVL_3035  Plzeň – Skvrňany 

• PVL_3036  Vejprnice – Vejprnický potok 

• PVL_3135   Plzeň – Valcha, Luční potok 

• PVL_3231  Útušice – Útušický potok 
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• PVL_3328  Plzeň – Lobzy, Božkovský potok 

• PVL_9312  Plzeň – Malesice 

Hladiny a průtoky na kanalizaci 

• Kanalizace – celkem 23 profilů 

- OK   Plzeň – Křimice, Plzeňská 

- OK100 Plzeň – Skvrňany, V Úvoze 

- OK12-1 Plzeň – Bílá Hora, U Velkého rybníka 

- OK14  Plzeň – Bílá Hora, Na Roudné 

- OK20  Plzeň – Vnitřní město, sady 5. května  

- OK3  Plzeň – Doubravka, Lazaretní 

- OK35  Plzeň – Jižní předměstí, Kopeckého sady 

- OK37  Plzeň – Jižní předměstí, U Trati 

- OK38  Plzeň – Petrohrad, U trati 

- OK4  Plzeň – Doubravka, Na lopatárně 

- OK43  Plzeň – Jižní předměstí, 17. listopadu 

- OK46  Plzeň – Doudlevce, Mostní 

- OK47  Plzeň – Doudlevce, Malostranská 

- OK48  Plzeň – Litice, České údolí 

- OK51  Plzeň – Východní předměstí, Kaštanová x Olšová 

- OK6  Plzeň – Doubravka, Jateční 

- OK7  Plzeň – Doubravka, Rokycanská 

- OK70  Plzeň – Petrohrad, Lobezská 

- OK73  Plzeň – Východní předměstí, Sušická 

- OK8  Plzeň – Petrohrad, Rokycanská 

- OK42-2 Plzeň – Východní předměstí, Slovanská 

- RN24  Plzeň – Petrohrad, Cvokařská 

- RN26  Plzeň – Radobyčice, Nad Strání 

8.1.3 Doporučené rozšíření  

Detailní lokalizace měrných bodů je v grafické příloze č.29 této zprávy. 

Srážky - 10 profilů  

• S1 Plzeň 1, Majakovského 

• S2 Plzeň 6 - Litice, Spádná 

• S3 Plzeň 1, Brněnská 

• S4 Plzeň 4, V Mokřinách 

• S5 Plzeň 3, U Nové Hospody 

• S6 Plzeň 3, Nerudova x Koperníkova 

• S7 Plzeň 4, Pod Vrchem 

• S8 Plzeň, Nepomucká 

• S9 Plzeň 2 - Slovany, Jasmínová 

• S10 Plzeň 2 - Slovany, Táborská 
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Hladiny a průtoky na kanalizaci 

• Kanalizace – celkem 14 profilů 

- OK10  Plzeň 2 - Slovany, Sušická 

- OK112  Plzeň 2 - Slovany, Habrová  

- OK32-1  Plzeň 3, Domažlická 

- OK34-2  Plzeň, Nádražní 

- OK36  Plzeň 3, Americká 

- OK46  Plzeň 3, Zborovská 

- OK52  Plzeň 3, Borská 

- OK55-1  Plzeň 3, Domažlická 

- OK55-2  Plzeň 3, Emingerova 

- OK56  Plzeň 4, Červenohrádecká 

- OK57R  Plzeň, Rokycanská 

- OK58  Plzeň, Nepomucká 

- OK61  Plzeň, ČS5 Bozkov I 

- OK62  Plzeň 4, Revoluční 

Hladiny a průtoky na drobných vodních tocích celkem 27 profilů 

• Etapa I. – celkem 14 profilů 

- MP1   Bolevecký potok 

- MP2   Luční potok 

- MP3   Božkovský potok 

- MP4   Vejprnický potok 

- MP5   Litický potok 

- MP6   Litický potok 

- MP7   Luční potok 

- MP8   Křimický potok 

- MP9   Hrádecký potok 

- MP10  Chotíkovský potok 

- MP11  Černice Koterov 

- MP13  Slovický potok 

- MP14  Vochovský potok 

- MP15  Bukovecký potok 

• Etapa II. – celkem 12 profilů 

- MP12  Černice Koterov 

- MP16  Vejprnický potok 

- MP17  Vejprnický potok 

- MP18  Vejprnický potok 

- MP19  Křimický potok  

- MP20  Bolevecký potok  

- MP21  Božkovský potok  

- MP23  Hrádecký potok  

- MP24  Hrádecký potok  

- MP25  Božkovský potok  

- MP26  Chotíkovský potok  

- MP27  Chotíkovský potok 
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Hladina podzemní vody  

Stávající systém obsahuje celkem 16 profilů a jeví se jako dostatečný, o jeho rozšíření je možné 

uvažovat pouze v případě realizace intenzivního systém zasakování srážkových vod. To však, i s 

ohledem na možnosti zasakování na území města Plzně, není předpokládaná varianta. 

Jakost vody  

Měřeni jakosti vody musí být navázáno na systém lokalit měření průtoků a stávající systém měření 

jakosti vod tak, aby bylo možno stanovit trendy znečištění.  

8.1.4 Priority řešení  

Jako prioritní investice pro systém trvalého monitoringu jsou definovány  

• Vybudování srážkoměrné sítě 

• Vybudování hladinoměrných/průtokoměrných stanic malých vodních tocích  

Poznámka: budování měrných profilů na malých vodních tocích je problematické z hlediska vlastnictví 

těchto vodních toků. Většinovým vlastníkem je státní podnik Povodí Vltavy (případně Lesy České 

republiky), na které byly potoky převedeny postupně z organizací Státní meliorační správy (1970 – 2000) 

a její nástupkyně Zemědělské vodohospodářské správy (2001-2012). Vlastníci drobných vodních toků 

mají na údržbu tohoto majetku omezené finanční prostředky a na druhou stranu pro město je z 

principiálních důvodů složité provádět investice do majetku, který není jeho. Jakýkoliv zásah do vodního 

toku, včetně vybudování a provozování měrného profilu tak vyžaduje vzájemnou koordinaci a 

porozumění. 

 

Poznámka 2: variantou k vybudování srážkoměrné sítě je lokální metrologický radar, který má výrazně 

větší rozlišení než standardní radary ČHMU. Radar má tu výhodu, že je možné na základě jeho dat do 

budoucna predikovat odezvu jednotlivých povodí na srážku v dostatečném předstihu a aktivními zásahy 

na stokové síti omezit vliv extrémních srážek na vodní toky. 

Ostatní měrné profily budou budovány postupně na základě aktuálních požadavků. 
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8.2 Zajištění realizace a provozu monitorovací sítě  

Systém předpokládá využití existujících měření a spolupráci jednotlivých subjektů na budování a 

provozu systému monitoringu, stejně tak na sdílení a využívání získaných dat. Předpokládanými 

subjekty jsou město Plzeň, Povodí Vltavy s.p., Vodárna Plzeň a.s. a ČHMU. 

Z pohledu realizace KOP by bylo optimální, pokud by správcem těchto dat bylo město Plzeň 

prostřednictvím Správy informačních technologií (SIT), která má zkušenosti se správou a poskytováním 

dat na různé úrovni (správa města, vědecké studie, veřejnost). 

Z časového hlediska je uvažováno s realizací koncepce trvalého monitoringu v střednědobém horizontu 

přibližně 5-10 let. Hlavním důvodem je zejména požadavek na získání základní (referenční) sady 

informací v co nejkratší době s následnou možností vyhodnocovat trendy a posoudit účinnost 

realizovaných opatření. 

Při vlastní realizaci měrných profilů je nutno postupovat na základě stanoveného konceptu v následných 

krocích: 

• Záměr  

• Předrealizační příprava 

• Projekt  

• Stavební realizace 

• Instalace měřící a přenosové techniky 

• Zkušební provoz 

• Provoz měrného profilu  

Záměr  

Koncept trvalého monitoringu s dalšími návaznými pracemi je předmětem této studie. Na tento koncept 

s ohledem na šíři a množství zapojených subjektů musí navazovat Studie proveditelnosti, která 

rozpracuje předložený koncept a vyřeší zejména následující otázky: 

• Financování  

- Pořízení techniky a budování měrných profilů 

- Provoz měřící techniky 

- Odběru a rozboru vzorků 

• Vlastnické vztahy k datům 

• Sdílení a prezentace dat 

• Dopřesnění lokalizace měrných profilů 

• Harmonogram realizace 

Předrealizační příprava 

Posouzení měrného profilu lze provést na základě terénního průzkumu, resp. krátkodobou měrnou 

kampaní (zejména pro profily měření průtoků). Realizace měrné kampaně je možná s využitím 

přenosných (bateriově napájených) přístrojů. 

Projektová příprava 

Trvalý měrný profil typicky sestává z nadzemního nebo podzemního objektu pro umístění měřící 

techniky a techniky pro dálkový přenos dat. Realizace takového objektu vyžaduje standardní 
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projektovou přípravu stavby, v rámci které je vyřešena řada technických a majetkoprávních problémů, 

jako jsou příslušná povolení, vlastnické vztahy k stavebnímu pozemku, přívod el. energie apod.  

Stavební realizace 

Předpokládá se realizace díla dle projektové dokumentace.  

Instalace měřící a přenosové techniky 

Tento krok je závěrečnou fází realizace trvalého měrného profilu.  

Zkušební provoz 

Zkušební provoz je období, které slouží k optimalizaci nastavení a ozkoušení celého systému měření a 

přenosu dat. Zkušební provoz je typicky 1 rok po instalaci přístroje.  

V praxi se mohou vyskytnout lokality, kde vybudování standardního měrného objektu popsaného výše 

není možné. Důvodem mohou být např. neúměrně vysoké náklady (např. na vybudování přípojky el. 

energie), nebo místní příčiny (památkově chráněná zóna, prostorové důvody). V takovém případě je pro 

zajištění požadovaného měření možno provozovat trvalý měrný profil v stejném režimu jako dočasný, 

tzn. používat bateriové přístroje umístěné v profilu a alternativní způsob přenosu dat na dispečink (např. 

pomocí sítě GSM/GPRS) 

Provoz měrného profilu  

Po úspěšném dokončení zkušebního provozu je měrných profil převeden do trvalého provozu. Trvalý 

provoz osahuje zajištění pravidelné obsluhy a kontroly měřící techniky, sběr, zpracování, prezentaci a 

archivaci dat, kroky k zajištění udržení přesnosti měření. 

Optimální variantou provozu měrných profilů je integrovaný systém. Ten zajišťuje jednoho správce, 

vizualizaci naměřených dat, servis a to vše na jednom místě.  
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9 Shrnutí a závěry 

Aplikace principů HDV vyžadovaná naší legislativou není podmíněná finanční efektivitou na jednotlivých 

stavbách, ale celospolečenskou prospěšností nového systému odvodnění urbanizovaných území. 

Jedná se o komplex systémových opatření s velkým mezioborovým přesahem a společenským 

významem, jejichž výsledný finanční efekt nelze úplně jednoduše vyčíslit. 

Přímým důvodem, proč se dešťovou vodou zabývat, je rozsáhlá urbanizace krajiny, která má negativní 

vliv na malý koloběh vody. KOP má ve svém důsledku přispět v dlouhodobém horizontu ke 

změně/zmírnění negativních účinků dešťového odtoku z urbanizovaných povodí. 

Vnímání problematiky dešťové vody se v těchto zemích odrazil i v používané terminologii. Dešťová voda 

se nelikviduje, ani se s ní nenakládá, nýbrž se s ní hospodaří. Dešťová voda si ve stavebnictví získala 

zcela jiné postavení. Již není nejdůležitější absolutní pohodlí obyvatel měst nebo např. počty 

parkovacích stání, ale přírodě blízký způsob odvodnění všech nových staveb. 

Poplatek za odvádění srážkové vody vyvolal zájem s ní hospodařit i ve stávající zástavbě. Majitelé si 

tak začali uvědomovat svoji odpovědnost za množství a kvalitu vody, kterou vyprodukuje jejich 

nemovitost. V zemích, kde je hospodaření s dešťovou vodou již řadu let legislativně zakotveno, jako je 

např. Německo a Švýcarsko se prokázala jeho efektivita v praxi v podobě podstatně vyšší bezpečnosti 

proti záplavám spolu s vyšší ekonomickou rentabilitou. 

Přestože u nás zatím chybí celá řada předpisů a norem (viz analýza „Studie hospodaření se srážkovými 

vodami v urbanizovaných územích“, MŽP, září 2019), které by měly sjednotit přístup k modrozelené 

infrastruktuře, je možné i v rámci stávající platné legislativy postupovat se zaváděním principů HDV 

vpřed. Důležitou roli bude mít i případné zavádění „super“ stavebních úřadů, kde by měli být odborníci, 

kteří budou modrozelenou infrastrukturu prosazovat. S ohledem na tlak na urychlení povolovacích 

předpisů, bude záležet úspěch realizace HDV i na dostupných podkladech/vyhláškách, které bude mít 

město v předstihu k dispozici. 

Význam zavedení principů HDV podle KOP budou mít možnost ocenit generace našich potomků, neboť 

zavedení HDV je dlouhodobý proces, který může přinést okamžitý lokální efekt, ale jeho vliv na globální 

parametry vodního koloběhu se projeví až dlouhodobě. 

Metodická příručka KOP je dokument, který má ve stručnosti podat nejdůležitější informace dotčeným 

orgánům státní správy, jak si počínat v různých fázích procesu schvalování, povolování, dozorování, 

kolaudace a přebírání staveb na území statutárního města Plzně. 

9.1 Možnosti hospodaření se dešťovými vodami v zájmovém území 

Smyslem zavedení principů HDV do odvodňovacího systému města Plzeň je vytvořit do budoucna 

vodohospodářské předpoklady pro rozvoj města podle principů udržitelného rozvoje. 

Dešťová voda je hlavním zdrojem nebezpečí záplav a zároveň ve formě prvního splachu nebo smíšením 

se splaškovými vodami přináší do recipientů největší znečištění. Eliminace přítoků dešťové vody do 

kanalizací a vodotečí odpovídá strategickým dokumentům celostátní politiky vodního hospodářství v 

ČR. 

Implementace legislativy podporující HDV závisí na srozumitelnosti a vymahatelnosti 

vytvořených/navrhovaných technických předpisů v hlavních oborech investiční výstavby, které plně 



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 154 z 159 
 

  

zapojí modrozelenou infrastrukturu do svých standardů. Dále je zapotřebí cílená propagace HDV (v 

posledních letech jednoznačně podpořená jasnými klimatickými změnami) a ekonomická pravidla v 

podobě zpoplatnění odvádění DV (první vlaštovkou je norma pro posuzování odlehčovacích komor ČSN 

75 6262), které mohou mít na hospodaření s dešťovou vodou v ČR významnější vliv.  

Město Plzeň, stejně jako ostatní města může zavést jasná pravidla, které proces přechodu k 

systémovému zavedení HDV urychlí. 

V rámci zpracování KOP bylo navrženo možné „organizační schéma“ včetně odpovědností jednotlivých 

účastníků. Tento návrh ovšem znamená zajištění odborníka, který se bude problematikou HDV a 

jednotlivých projektů s touto problematikou spojených, zabývat. Prověření životaschopnosti tohoto 

schématu doporučujeme prověřit na reálném projektu, který bude prvky HDV obsahovat.  

 

 

Zavedením principů hospodaření s dešťovou vodou pro novou výstavbu (na rozvojových plochách ale i 

ve stávající zástavbě) a jejich důsledným vyžadováním se město zbaví řady negativních dopadů na 

provoz města: 

a. záplavy z nekapacitní kanalizace; 

b. záplavy z nekapacitní vodoteče; 

c. rekonstrukce kanalizace; 
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d. zkapacitnění vodotečí; 

e. zanášení stok a koryt; 

f. nevhodná řešení. 

 

Záplavy z nekapacitní kanalizace a záplavy z nekapacitní vodoteče 

Zodpovědnost za následky nedostatečných průtočných profilů stok a koryt vodotečí na majitele nebo 

správce těchto zařízení nepadá, pokud se prokáže to, že nebyl překročen návrhový průtok. Změny 

klimatu ale mohou způsobit, že tato nebo o něco málo větší srážka může přijít častěji. Je potom možné, 

že pojišťovny mohou přestat vnímat kritérium návrhového deště jako dostačující a mohou opakující se 

událost začít hodnotit jako běžnou.  

Decentralizované systémy odvodnění nabízí, pokud jsou správně navrženy, lepší ochranu proti 

zaplavení staveb a pozemků než konvenční odvodnění. Jednotlivé objekty lokální retence představují 

vyšší úroveň bezpečnosti proti přetížení. Při dimenzování těchto systémů se vychází z pětileté, ve 

specifických případech (viz. ČSN 75 9010 a TNV 75 9011) desetileté srážky a četnost překročení 

kapacity těchto objektů nesmí být častější než 1x za 5 (10) roků. 

Rekonstrukce kanalizace 

I když za stav stokové sítě odpovídá její majitel, důsledky za prováděnou obnovu se promítnou do chodu 

celého města zejména při rekonstrukcích stok. Finanční zátěž samotné stavby nemusí být v porovnání 

s omezením nebo vyloučením dopravy (zásobování, osobní), omezením nebo znemožněním 

podnikatelských aktivit přilehlých provozoven a také zhoršením pohybu pěších rozhodující.  

Z KOP sice nevyplývá mnoho jednoznačných aplikací DSO, kterými by se daly nahradit rekonstrukce 

uličních stok, ale je nutné si uvědomit, že je to způsobené tím, že často je aplikace HDV nemožná pouze 

proto, že je v současnosti nedostupná. Jedná se o to, že v lokalitách se zástavbou rodinných domů, kde 

je řada uličních stok přetížená, je potenciál výrazný, ale z pohledu města při absenci poplatků za 

odvádění srážkových vod nevyužitelný. 

Rekonstrukce vodoteče 

Rekonstrukce vodotečí, které mají zvládnout zvýšený přítok dešťových vod z oddílných stok v nově 

zastavěných území, může přinést značné a zároveň zbytečné problémy: 

• investiční náklady na výstavbu většího koryta vodoteče 

• výkupy pozemků potřebných k rozšíření nebo vybudování nového koryta. V některých 

lokalitách, s ohledem na finanční požadavky majitelů, velmi obtížně nerealizovatelné 

• vyřešením převedení zvýšeného množství povrchové vody v místě přítoku nebo 

bezprostředně pod ním nemusí znamenat vytvoření uspokojivé situace pro území v nižší 

části povodí. 

Zanášení stok a koryt 

Je zřejmé, že do vodotečí se dostává více některých znečišťujících látek z odlehčovacích komor 

jednotné stokové sítě než v podobě zbytkového znečištění na odtoku z ČOV. Jedním z velkých a 

problematických zdrojů tohoto znečištění jsou nerozpuštěné látky. To je hlavně písek a štěrk.  



 

 

 

 

Koncepce odtokových poměrů města Plzně 

Stránka 156 z 159 
 

  

Kromě toho v rovinatých úsecích sítě se tento materiál ukládá, a pokud se pravidelně nečistí dochází k 

usazování a znehodnocování stok. Za přívalových dešťů je zase vynášen přes přelivné hrany do 

recipientů kde se může ukládat včetně znečištění na něj navázaného.  

Nejúčinnějšími prvky decentralizovaného odvodnění jsou zasakovací průleh a retenční příkop. Dešťová 

voda se průtokem tímto zařízením filtruje, čímž se zbavuje nerozpuštěných látek, lehkých kapalin a z 

velké míry zadržuje i těžké kovy a ostatní znečištění. 

Při použít konvenčního odvodnění není dešťová voda kromě parkovišť (ne už tak u podélných stání), 

kde se používají odlučovače lehkých kapalin, nijak čištěna a odtéká dešťovou kanalizací rovnou do 

potoků a řek. 

Nevhodná řešení 

K zadržení odtoku z nově urbanizovaných území mohou být použita řešení, která jsou sice tradiční, ale 

za současných společenských podmínek již těžko obhajitelná. Návrhy musí prioritně počítat s použitím 

decentralizovaného odvodnění ukončeného v povrchovém toku. 

Decentralizované odvodnění na nových územích je výhodné v tom, že: 

• není nutné stavět a provozovat objekt pro centrálně zadržovanou dešťovou vodu v 

podobě retenční zdrží na oddílné dešťové nebo jednotné stokové síti. 

• většinou se nezastavuje celé rozvojové území najednou a při decentralizovaném 

odvodnění se staví jenom tolik retenčních objektů, kolik aktuální výstavba potřebuje. 

• Není nutné dimenzovat liniové objekty odvodnění na velké průtoky. Protože s tím 

současná legislativa stále nepočítá, může být větší dimenze využita pro provedení 

extrémních srážkových událostí. 

• povrchová voda přitéká do vodoteče buď přímo povrchově přirozenou nebo upravenou 

svodnicí nebo z dešťové kanalizace, do které se dostává prostřednictvím zasakovacích 

průlehů; vnos znečištění do vodního toku je tak výrazně menší než při standardním 

konceptu (např. prostřednictvím uličních vpustí).  

Důležité pro povolování prvků HDV také je, aby bezdůvodně nevznikala řešení, která by snížila účinnost 

systému, a tím znevěrohodnila efektivitu hospodaření s dešťovou vodou v očích veřejnosti. Nejčastější 

ukázkou takového v principu nevhodného řešení je vyžadování zadržování dešťové vody na 

soukromých parcelách ale v ulicích (zejména těch s minimálním provozem) nikoliv. Tento přístup ve 

veřejnosti zakládá pochybnost o spravedlnosti řešení. Je tak i snižován i samotný dopad na krajinu. 

Takové řešení bývá často zcela v rozporu s principy udržitelného rozvoje, protože pouhou nedůsledností 

ve schvalovacím řízení vzniká opět potřeba větších profilů stok a existence retenčních zdrží. 
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9.2 Zdůvodnění navrhované koncepce 

Koncepce odvodnění v KOP vychází z platné legislativy ČR a její podstatou jsou zásady předepsané 

jejími zákony. Základními body dlouhodobé koncepce jsou: 

• nenapojovat nové srážkové vody z urbanizovaných ploch do systému odvodnění města 

bez prověření možnosti jejich zasakování, a pokud to není možné, bez jejich regulace 

(stokových systémů i systému vodních toků a svodnic); 

• odpojovat od jednotného stokového systému srážkové vody z ploch s dostupným 

potenciálem HDV, a tím vytvářet volné kapacity stokového systému pro zmírnění 

dopadů klimatické změny (tj. zvýšení výskytu přívalových dešťů); 

• odpojovat od jednotného stokového systému srážkové vody z ploch, u kterých dochází k 

jejich přestavbě či rekonstrukci, tak jak to požaduje vodní/stavební zákon. U stávajících 

staveb se jedná zejména o změnu půdorysu, rekonstrukci střechy a změnu účelu stavby. 

 

• dlouhodobě rozvíjet a udržovat funkčnost systému odvodnění, jeho jednotlivých prvků a 

vzájemných propojení. Zejména průtočnost, systematičnost, dobrý technický stav, míru 

bezpečnosti apod. To samozřejmě vyžaduje vyčlenění dostatečných finančních 

prostředků na jejich údržbu. 

Koncepce odvodnění města Plzně podle pravidel KOP spolu s metodikou pro zavádění principů HDV 

jsou nástroje, jimiž bude možné: 

• být v souladu s adaptační strategií města s ohledem na klimatickou změnu 

• zmírnit dopad SUCHA na život ve městě 

• zlepšit ochranu obyvatel a jejich majetku před lokálními záplavami; 
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• zakotvit do nového územního plánu zásady a kritéria, která ve městě umožní z 

vodohospodářského hlediska stavět podle principů udržitelného rozvoje; 

9.3 Souhrn investičních a neinvestičních opatření 

Investiční a neinvestiční opatření musí vést ke zkvalitnění odvodnění města Plzně. Efektivitu těchto 

opatření bude možné vyhodnotit po čase, po jejich zavedení a po realizaci konkrétních staveb podle 

nich připravených. I když několik řešení v Plzni z pohledu HDV bylo realizovaných, nebo se k realizaci 

připravují, je město stále na začátku procesu přechodu od konvenčního k decentralizovanému systému 

odvodnění. Součástí KOP je i vyčíslení orientačních pořizovacích nákladů jednotlivých staveb/opatření 

realizovatelných v rámci HDV. 

Náklady na zavedení HDV odhadem prodražují odvodnění oproti konvenčnímu řešení o 10–15 %. 

Nicméně není možné porovnávat pouze nákladové položky, protože zavádění HDV má i výrazný 

společensko-sociální efekt, jenž není možné jednoduše finančně ohodnotit. 

Investiční opatření jsou cílena na omezení znečištění povrchových toků a na vyřešení nedostatečné 

kapacity stokové sítě/omezení vnosu znečištění přes odlehčovací komory: 

• nekapacitní stoky budou nahrazeny většími profily tradiční metodou; přepady z 

odlehčovacích komor budou redukovány pomocí retenčních nádrží, 

• nebo ve stávající zástavbě, která disponuje dostupným potenciálem HDV, budou 

nekapacitní úseky stokové sítě vyřešeny přestavbou konvenčního odvodnění těchto 

staveb (domů, komunikací) na decentralizované s odpojením srážkových vod. 

Realizace neinvestiční opatření je vyjádření politické vůle a ochoty zástupců města investovat do 

něčeho, co nepředstavuje řešení konkrétní stavby, ale do zkvalitnění jejich příprav a zlepšení širší 

povědomosti o principech HDV: 

• zpřístupnit odborné veřejnosti kvalitní dešťoměrné údaje potřebné pro návrh prvků HDV 

ve městě tak, aby byly jednoduše dostupné; tyto údaje pravidelně v 10-letých periodách 

aktualizovat, 

• vytvořit obecně závazná pravidla pro navrhování pozemních a dopravní staveb a terénní 

úpravy (např. Standardy pro odvodnění veřejných komunikací a prostranství), 

• provést podrobné hydrogeologické průzkumy pro velká rozvojová území, kde je 

nebezpečí, že by postupným zastavováním těchto větších území nebyly zohledněny širší 

dopady podzemí oblasti (vlivy plošného vsaku), 

• realizovat systém monitoringu, zejména zřízení monitorovacích hydrogeologických sond; 

srážkoměrných stanic a ve spolupráci se správci toků a kanalizace realizovat monitoring 

na tocích a kanalizaci, 

• pro větší nebo členitější rozvojová území nechat vypracovat územní studie ke stanovení 

koncepce odvodnění příznivé pro město, 

• zorganizovat program osvěty pro občany, majitele nemovitostí, školy, firmy o principech 

HDV. 
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9.4 Opatření doporučená KOP 

Opatření, která z KOP vychází je možné rozdělit na dvě základní úrovně. Jedná se o opatření podstatná 

z hlediska fungování principů HDV a opatření doporučená, která mohou pomoci jejich realizaci. 

9.4.1 Opatření podstatná 

• Vytvoření pozice správce veřejné infrastruktury pro prvky DSO. 

• Evidence prvků HDV (DSO) v GISu města, a to i těch, které nejsou v majetku města. 

• Jednotný limit odtoku pro zastavěné, zastavitelné a přestavbové plochy o hodnotě 4 l/s/ha. 

Tento limit není závislý na prvku, kam jsou vody zaústěny, je shodný pro jednotnou 

kanalizaci, dešťovou kanalizaci, svodnici nebo vodní tok. 

• V návaznosti na podrobnější studie vytvoření vrstvy významných prvků přirozeného 

odvodnění a MZI v rámci územně plánovací dokumentace a jejich ochrana v úrovni klíčové 

infrastruktury a zahrnutí do ÚP. 

• Zpracování městských stavebních standardů, které by řešily jednotlivé typy staveb 

z hlediska koncepce uplatňování HDV. 

• Zavedení praxe institutu plánovacích smluv (jistota správných technických parametrů 

předávané infrastruktury). 

9.4.2 Opatření doporučená 

• Změna vlastníka drobných vodních toků v katastrálním území Plzně na město Plzeň. 

• Zavedení a provozování monitoringu hydrologických poměrů na těchto drobných vodních 

tocích a v povodí města (srážkoměrná síť). 

• Správa měřených dat (optimálně SITMP), jejich evidence a poskytování pro vybrané 

účely, včetně přebírání dat od ostatních subjektů (Povodí Vltavy s.p, ČHMI…)  

• Prezentovat na veřejnosti dobré příklady aplikace HDV, realizace doplňovat naučnými 

informačními tabulemi popisujícími technické řešení a hlavní přínosy pro život ve městě. 

• Vypracovat vlastní hydrogeologické průzkumy na velkých rozvojových lokalitách. 

 


