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Popis kategorizačního listu zástavby 

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

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

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

Každý kategorizační list zástavby se skládá z šesti hlavních částí: 

1. Základní informace kategorizačního listu 

lokalita – označení a název lokality 

výměra – územní rozsah v ha 

funkční využití dle ÚP – typ plochy dle územního plánu 

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

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

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

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

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

nachází.  

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

stažena z Dibavodu (A07_Povodi_IV.shp). 

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

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

2. Mapové vyjádření 

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

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

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

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

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

3. Potenciál povrchové a hlubinné vhodnosti zasakování srážkových vod 

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

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

vsakování je popsán v kapitole 4 Přílohy vsakovací poměry, str.9) 

hlubinné zasakování srážkových vod [%] - procento výskytu jednotlivých typů vhodnosti hlubinného 

zasakování vytvořené firmou INSET (postup vzniku mapy hlubinného vsakování je popsán v kapitole 6 

Přílohy vsakovací poměry, str.12). 
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Ke stanovení způsobilosti stavět v rozvojových, transformačních plochách a k popisu toho, do jaké míry 

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

(kapitola 4-6).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kategorií vsaku: 

vhodné 

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

rychlostem vsaku  nelze zajistit přímé dočištění průchodem přirozeným zemním 

filtrem, proto je zde doporučeno zavádět před vsak filtrační zařízení 

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

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

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

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

jílu písčitého je vhodné v daných územích uskutečnit vyšší počet průzkumných 

vsakovacích zkoušek 

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

vlhkosti či měkké konzistence, obecně se však zasakování spíše nedoporučuje 

nevhodné 

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

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

zpracovávat dokumentace pro územní řízení, v rámci územní studie.  

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

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

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

podstatně zkresluje. 

4. Přirozený potenciál HDV 

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

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

vhodně situovaných, ke stávajícím stavbám přilehlých zelených ploch. Důvodem pro toto nastavení je 
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důraz zpracovatelů na podporu obnovy přirozeného vodního režimu území (filtrace vody, dotace 

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

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

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

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

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

vodního toku v rozvojové lokalitě a transformačních plochách 

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

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

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

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

se jedná o místa vytipovaná k akumulaci vody. 

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

Územního plánu jako veřejně prospěšné stavby.  

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

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

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

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

Pro účely KOP byl definován limit sklonitosti 3°. 

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

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

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

vody byl vytvořen z informací hydrogeologického fondu (hydrogeologických a inženýrskogeologických 

vrtů) společností INSET. Tento rastr byl protnut s DMR a tím byly získány výšky hladiny podzemní 

vody klasifikovaná do tří kategorií: 

 a) < 2 - nutno prověřit hladinu podzemní vody 

 b) 2-5 

 c) > 5 

5. Koncepce odvodnění zastavitelných a transformačních ploch 
 

V kategorizačních listech je popsána koncepce a systémová opatření, která jsou z pohledu principů 

HDV v dané lokalitě vhodná. Konkrétní řešení pro jednotlivé lokality lze prověřovat podrobnějšími 

dokumentacemi, resp. bez nich nebude možné skutečné možnosti v odvodnění území s rozvojovou 

zástavbou odhalit. Na úrovni KOP nelze jít do větších podrobností, než je stanovení koncepce. 

 

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

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

limitní i pro samotnou výstavbu.  

 

Pro odvodnění rozvojových a transformačních ploch byly vždy posuzovány tři recipienty – podzemí, 
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povrchový tok a jednotná kanalizace. Způsob odvodnění a výběr k tomu vhodných recipientů ve většině 

případů vyplyne z místních podmínek. Správně vyřešené odvodnění je tedy spíše výsledkem dobře 

vyhodnoceného a aplikovaného hydrogeologického průzkumu a geodetického zaměření.  

 

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

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

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

• < 2 m  

• 2 až 5 m 

• 5 m pod terénem, 

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

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

• <1 x 10-6 m/s 

• ≥ 1 x 10-6 m/s, 

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

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

zjednodušeně popsat tak, že: 

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

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

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

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

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

úpravami. 

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

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

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

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

možností zasakování srážkových vod do podloží předurčuje výsledné technické řešení.  

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

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

Pro stanovení přítomnosti ekologických zátěží byla použita vrstva poskytnutá městem Plzeň 

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

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

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

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

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

katalogovém listu uvedeno. Koncepce řeší pouze odvedení srážkových vod. 

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

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

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

zasakování vyplývá konečné vyhodnocení, které charakterizuje způsobilost podzemí k 

zasakování v daném rajonu: 

zasakování preferováno,  

zasakování možné za určitých podmínek,  

zasakování pravděpodobně nevhodné 

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

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

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

kanalizace je uvedeno uliční napojení do jednotné kanalizace 

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

možné napojení. 

Podmiňující investice 

Doplňkové informace důležité pro správné pochopení podmínek pro odvodnění rozvojových a 

transformačních ploch. 

 


