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Abstrakt  

 
Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové a přilehlých 
spádových oblastí, je rozsáhlý vodohospodářský projekt definující koncepci řešení dešťových 
vod v daném povodí v souladu s principy udržitelného rozvoje města při respektování státní 
a evropské legislativy. V rámci studie bylo provedeno komplexní posouzení současného 
stavu nakládání se srážkovými vodami včetně rizika záplav a systematické vyhodnocení 
potenciálu stávající zástavby z hlediska přiblížení srážko-odtokových poměrů přirozeným 
podmínkám. Součástí studie odtokových poměrů bylo také přesné vymezení podmínek 
odvodnění nové zástavby a určení optimálních variant za účelem efektivního vynakládání 
investičních prostředků. 

Úvod 

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové a přilehlých 
spádových oblastí (SOP HK) byla zpracována v letech 2009 až 2011. Studie navazuje na 
Generel kanalizace města Hradce Králové z roku 2005. 
 
SOP HK zahrnuje popis celého systému odvodnění města Hradce Králové, tzn. nejen 
kanalizace, ale i systému svodnic a malých vodních toků. Zájmová oblast SOP HK má 
celkovou rozlohu 243 km2 a je složena z 34 dílčích hydrologických povodí 4. řádu. Práce na 
SOP HK byly průběžně koordinovány s paralelně probíhajícím projektem „Informační systém 
ve vodním hospodářství“.  
 
Hlavní cíle SOP HK byly definovány následovně: 

� stanovení dlouhodobé koncepce odvodnění města dle principů udržitelného rozvoje; 
� vytipování rizikových oblastí pro prioritní řešení; 
� vytvoření územně analytického podkladu pro tvorbu nového územního plánu a 

investiční politiku města; 
� definice zásad a kritérií pro systémové hospodaření se srážkovými vodami na území 

města; 
� zabezpečení ochrany povrchových a podzemních vod dle platné státní a evropské 

legislativy. 
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Přípravné práce 

Součástí zpracování SOP HK byla celá řada přípravných prací. Spektrum těchto činností se 
pohybovalo od terénních průzkumů v zájmovém povodí, přes stavbu matematických modelů, 
až po celkové posouzení systému v jednotlivých variantách. V následujícím stručném 
přehledu je uveden seznam hlavních aktivit uskutečněných v rámci přípravných prací. 
 
Monitoring a průzkumy: 

� Monitoring srážek, hladin a průtoků na tocích. 
� Fyzikálně-chemický monitoring drobných vodních toků. 
� Monitoring ekologického stavu drobných vodních toků. 
� Průzkum potenciálu hospodaření s dešťovou vodou. 
� Doplnění informací o drobných vodních tocích a svodnicích. 

 
Modely stokové sítě, svodnic a toků: 

� Model stokové sítě (MIKE Urban). 
� Model drobných vodních toků a svodnic (MIKE 11). 

 
Vyhodnocení současného stavu odtokových poměrů: 

� Vyhodnocení kapacitních možností systému odvodnění. 
� Posouzení vlivu odlehčovacích komor na tok. 

 
Další přípravné práce: 

� Výzva v regionálním tisku „Připomínky občanů k funkci systému odvodnění“. 
 

 
Obr. 1 – Zájmová oblast SOP HK. 



Výsledky a výstupy 

 
Společným jmenovatelem jednotlivých výstupů SOP HK je snaha minimalizovat podíl 
srážkových vod v systému odvodnění města. Návrh výhledového stavu odtokových poměrů 
vycházel z aplikace principů hospodaření s dešťovou vodou ve stávající i nové zástavbě 
doplněné návrhem opatření na stokové síti a svodnicích. Ve výpočtech bylo uvažováno 
zatížení kanalizace dvouletou resp. pětiletou srážkovou událostí a desetiletou srážkovou 
řadou.   
 
Výstupy SOP HK obsahují zejména: 

� základní kritéria pro odvodnění, se kterými je nutné při výstavbě a plánování dalšího 
rozvoje na území města počítat; 

� definici zásad pro územně plánovací dokumentaci, zejména pak pro zpracování 
nového územního plánu města; 

� kategorizaci území z hlediska možností hospodaření s dešťovou vodou (HDV); 
� návrh koncepce odvodnění rozvojových lokalit; 
� pravidla a postupy pro přípravu, schvalování, povolování a provozování staveb. 

 

Základní kritéria pro odvodnění 

Funkce systému městského odvodnění byla posuzována pomocí klíčových ukazatelů 
relevantních pro jednotlivé části systému. Jejich rozsah a cílové hodnoty byly stanoveny po 
dohodě se zadavatelem. Klíčové ukazatele byly odvozeny z platné legislativy (vyhlášky, 
normy, kanalizační řád, vodoprávní rozhodnutí) nebo na základě současného stavu znalostí 
v kombinaci se stavem zjištěným v rámci SOP HK (např. hydraulické přetížení stokové sítě), 
jiné chyběly, a byly proto převzaty ze zahraničních metodik (např. specifický odtok z povodí, 
emisní a imisní kritéria pro odlehčovací komory). 
 
Základní kritéria byla definována pro jednotlivé prvky systému odvodnění následovně:  
 

Tab. 1 Klíčové ukazatele pro jednotlivé části systému odvodnění 

Část systému Klíčový ukazatel 

Povodí  

Specifický odtok 
Četnost překročení retenční kapacity odvodnění 
Doba prázdnění retenčních objektů 
 

Stoková síť 
Hydraulické přetížení stok 
Zatopení terénu 
 

Drobné vodní toky a svodnice 
 

Hydraulické přetížení drobných toků a svodnic 
 

Stoková síť (emisní kritéria) 
 

% odvádění rozpuštěných a nerozpuštěných látek na ČOV/rok 
doplňková kritéria - ředicí poměr; objem, počet a doba trvání 
přepadů/rok 
 

Vodní toky (imisní kritéria) 
 

Zvýšení průtoku v toku (v důsledku přepadů z oddělovacích 
komor) 
Četnost událostí vedoucích k erozi dna toku 
Koncentrace N-NH3, NL, resp. O2 
 

 
  



 

Podklady pro územně plánovací dokumentaci  

V rámci SOP HK byla kromě obecně platných limitů pro odvodnění rozvojových lokalit také 
definována území nevhodná pro zástavbu, jež budou podkladem pro nově vznikající územně 
plánovací dokumentaci města. Kritériem pro určení těchto ploch nebylo ekonomické 
posouzení nákladů spojených s překonáním technických a provozních nesnází při realizaci 
případné výstavby, ale jednalo se o hodnotící kritéria vodohospodářská. 
 
Rozdělení bylo učiněno na základě analýzy vodního režimu v lokalitách, na kterých současný 
územní plán počítá s rozvojovou zástavbou. Jedná se o území s dominantním vodním 
režimem, která jsou pod výrazným vlivem podzemních nebo povrchových vod. 
 
Takto definované oblasti jsou limitovány následujícími omezujícími podmínkami: 

� Území přirozené retence vod (vysoká hladina podzemních vod); 
� Záplavová území (Q100); 
� Plochy pro rozliv (plochy pro akumulaci povrchových vod). 

 
Takto vymezená území se stala jedním z podkladů pro nový Územní plán města Hradce 
Králové. 
 

 
Obr. 2 – Ukázka detailu mapy vodohospodářského omezení rozvoje území 

 

Kategorizace území z hlediska možností hospodaření s dešťovou vodou 

Kategorizace území byla prováděna na základě terénního průzkumu povodí, který byl 
rozšířen a doplněn o údaje týkající se stokové sítě, odtokových poměrů, hydrogeologických 
podmínek v území, přítomnosti evidovaných ekologických zátěží a majetkových poměrů. 
 
  



Jedním z hlavních výstupů kategorizace území z hlediska HDV jsou tzv. kategorizační listy 
zástavby. Každá kategorizovaná lokalita má kromě grafického vymezení svých hranic i 
stručný popis výše uvedených vodohospodářských charakteristik vztahujících se k 
možnostem a omezením v rámci zavádění HDV do stávající zástavby. 
 
Z pohledu městského odvodnění mají na odtok srážkových vod ze zpevněných povrchů 
velký vliv také komunikace. V rámci kategorizace stávající zástavby byly proto kategorizační 
listy doplněny i o listy dopravní infrastruktury, které popisují možnosti zavádění HDV na 
hlavních městských komunikacích. 
 
Cílem této aktivity bylo zmapovat lokality s dostupným potenciálem HDV pro případnou 
redukci přítoku dešťové vody do kanalizačního systému, tzn. převod konvenčního systému 
odvodnění na decentralizovaný. 
 

Návrh koncepce odvodnění rozvojových lokalit 

Návrh odvodnění výhledové zástavby vycházel z místních podmínek jednotlivých 
rozvojových ploch. Limity využití rozvojových ploch nejprve rozlišují, je-li území pro zástavbu 
vhodné či nikoliv (viz Podklady pro územně plánovací dokumentaci). Většina ploch byla k 
zastavění z vodohospodářského hlediska vhodná a byla proto pro ně navržena koncepce 
odvodnění. 
 
Pro odvodnění rozvojových ploch byly vždy posuzovány tři recipienty – podzemí, povrchový 
tok a jednotná kanalizace. Způsob odvodnění a výběr k tomu vhodných recipientů však ve 
většině případů vyplyne z místních podmínek a z legislativy ČR. Správně vyřešené 
odvodnění rozvojových lokalit je tedy spíše výsledkem dobře vyhodnoceného a aplikovaného 
podrobného hydrogeologického průzkumu a geodetického zaměření. 
 

Pravidla a postupy pro přípravu, schvalování, povolování  
a provozování staveb  

V rámci SOP HK byly pravidla a postupy, pro přípravu, schvalování, povolování a 
provozování staveb shrnuty do tzv. „Metodické příručky SOP HK“. 
 
Metodická příručka SOP HK 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 z hlediska jejich 
odvodnění na území Statutárního města Hradec Králové. Tato metodická příručka je určena 
všem, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu územního plánování, výstavby a provozu 
staveb. 
 
Kromě technických pokynů tato příručka doporučuje procesní pravidla pro různé fáze 
projektové přípravy, realizace stavby a předávání objektů decentralizovaného systému 
odvodnění 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. 



 

Závěr 

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. 
 
Koncepce odvodnění stanovená v SOP HK vychází z platné legislativy ČR a její podstatou 
jsou zásady předepsané jejími zákony. Tato koncepce rozvoje města sleduje základní, 
dlouhodobý cíl – ochránit město před nepříznivými účinky nevhodného odvádění srážkových 
vod. 
 
Prostředkem k dosažení tohoto cíle je:  

� nenapojovat nové srážkové vody z urbanizovaných ploch přímo do systému 
odvodnění města (stokových systémů i systému vodních toků a svodnic); 

� odpojovat od jednotného stokového systému srážkové vody z ploch, u kterých byl 
identifikován dostupný potenciál HDV, a tím vytváření volné kapacity stokového 
systému pro zmírnění dopadů klimatické změny (tj. zvýšení extremity přívalových 
dešťů); 

� odpojovat od jednotného stokového systému srážkové vody z ploch, u kterých 
dochází k jejich přestavbě či rekonstrukci, tak jak to požaduje vodní zákon; 

� koncepci odvodnění řešit včas. Vyžadovat již v počátečních fázích každé projektové 
dokumentace koncepci odvodnění podle pravidel SOP HK; 

� dlouhodobě rozvíjet a udržovat funkčnost systému odvodnění, jeho jednotlivých prvků 
a vzájemných propojení. Zejména průtočnost, systematičnost, dobrý technický stav, 
míru bezpečnosti apod.   

 
Zavést systém odvodnění, který umožní městu dlouhodobý rozvoj, není fyzicky nebo časově 
ohraničený úkol. Jedná se o proces, o němž máme základní povědomost odpovídající 
současné úrovni poznání o klimatu, urbanizaci a vývoji společnosti. Stav vodního režimu 
v mnoha městech nasvědčuje tomu, že je potřeba co nejdříve začít realizovat kroky k 
dlouhodobému udržení jeho funkce nebo v některých případech k nápravě nesprávných 
zásahů uskutečněných v minulosti. Systematické zavádění principů HDV je jednou z cest 
která toto umožňuje. 
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