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Abstract
The paper aims to introduce the approach and methodology of Storm Water Management
(SWM) applied in frame of the project Drainage Areas Study of City of Hradec Kralove. The
project is the middle of its execution, but there are some results, which can be presented now.
Paper is focused on criteria used for analyses of potential application of the SWM principles
in existing drainage area. Based on these criteria a field survey was executed. Both examples
of the field survey results as well as their application planned in next phase of the project are
presented in the paper.

Úvod
Město Hradec Králové leží kolem soutoku Labe a Orlice. Od zrušení pevnosti v roce 1884 byl
budován systém ochranných hrází a v letech 1908 až 1914 se podařilo prosadit a uskutečnit
rozsáhlou úpravu koryt obou řek, kdy byly odstraněny pevnostní jezy a pevnostní most a toky
získaly dnešní podobu. Byl také vytvořen unikátní systém odvodňovacích příkopů, který
umožnil realizaci rozsáhlých urbanistických projektů, na které je město nyní právem pyšné.
Od této rozsáhlé, komplexní a dnes nepředstavitelné úpravy území uběhlo téměř 100 let.
Stavební rozvoj v 70. a 80. letech minulého století a zejména v posledních letech nebral na
unikátní systém odvodňovacích příkopů ohledy a postupně ho narušoval. Po povodních v roce
1997, kdy došlo k protržení ochranné hráze na řece Orlici a zatopení části města, byly
správcem toku hráze na Labi i Orlici opraveny a navýšeny resp. doplněny.
Slabinou města a hrozbou pro město však zůstaly drobné toky a odvodňovací příkopy
(svodnice) o kterých bylo jen velmi málo informací a často se k nim nehlásil žádný správce.
To bylo impulzem pro zpracování Studie odtokových poměrů statutárního města Hradec
Králové a přilehlých spádových oblastí (SOP HK).

Obecný účel analýzy potenciálu hospodaření s dešťovou vodou
Analýza potenciálu hospodaření s dešťovou vodou (APHDV) je posouzení a vyhodnocení
stávající zástavby z hlediska možné přestavby stávajícího konvenčního odvodnění na
decentralizované odvodnění a to podle různých kritérií.
Konvenčním způsobem odvodnění nazýváme řešení, při němž je dešťová voda nejkratší
cestou odváděna do kanalizací a vodotečí. Limity tohoto způsobu odvodňování spočívají
hlavně v tom, že s postupnou urbanizací se neustále zvětšují profily stok a koryta vodních
toků a dochází k znečišťování vodních toků při odlehčování zředěných splašků.
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Decentralizovaným systémem odvodnění (DSO) nazýváme řešení, které je nástrojem k
naplnění požadavků vyplývajících z principů udržitelného rozvoje. Jedná se o způsob
odvodnění blízký přírodě, prostřednictvím kterého lze pokračovat v urbanizaci měst a obcí a
přitom nezhoršovat kvalitu životního prostředí a jeho bezpečnost. Dešťová voda je při DSO
zadržována, resp. zasakována (je–li to možné) na parcele, na kterou spadne. Důsledky
urbanizace jsou tedy řešeny tam, kde vznikly a na zodpovědnost majitele nemovitosti.
Smyslem analýzy potenciálu hospodaření s dešťovou vodou je odhalit v již zastavěném území
možnosti pro odvedení dešťové vody její původní, přirozenou cestou, tzn. snažit se co nejvíce
přiblížit k původní podobě koloběhu vody v přírodě. Podstata tohoto počínání vychází z
názoru, že současný stav urbanizace brání vodě plnit roli, kterou od ní očekáváme, a naopak
vytváří stav, ze kterého máme obavu.
Škála kritérií, která ovlivňují to, je-li vhodné nebo vůbec možné odvodnění přestavět,
charakterizuje rozdílnost obou systémů odvodnění.
Smyslem APHDV je připravit podklad pro rozhodování o tom:
• Jak vyřešit nekapacitní odvodnění, do kterého jsou zastavěné pozemky napojeny a na nichž
lze principy hospodaření s dešťovou vodou (HDV) aplikovat.
• Jak bude možné snížit provozní náklady majitelů nemovitostí částečně již nyní, ale
zejména až budou pro HDV v ČR vytvořena a zavedena pravidla tržního hospodářství.
• Co bude nutné zapracovat do Metodiky pro HDV na území statutárního města Hradce
Králové. Záměrem APHDV je tedy také to, aby management města při schvalování
rekonstrukcí stávající zástavby uměl správně vyhodnotit možnosti, které se v rámci třeba
jiných důvodů staveb nabízí. Jedná se např. o generální rekonstrukce ulic, veřejných
prostranství, nebo městských dopravních okruhů, ale také o rekonstrukce sídlišť, areálů
nemocnic, nebo univerzit atd.

Obr.1 a 2 Ukázka aplikace systému hospodaření s dešťovou vodou. Městský dům kultury v
Karviné, odpady z okapů byly svedeny do zasakovacích průlehů a retenčních rýh. Obdobným
způsobem je řešeno nově postavené parkoviště.

Metodika vyhodnocování APHDV
Metodika vyhodnocování APHDV vychází z toho, k čemu data a informace o stávající
zástavbě mají sloužit a komu jsou určena. Podkladem pro analýzu je popis území podle
vybraných kategorií, o kterých se domníváme, že splní potřeby dalšího využití. Popis území
pro tyto účely nazýváme kategorizace území pro potřebu HDV.
Zdrojem informací, ze kterých jsme při kategorizaci stávající zástavby vycházeli, jsou:
• mapa katastru nemovitostí;
• rekognoskace terénu a zkušenosti s aplikováním DSO ve stávající zástavbě.
Před vybráním scénářů pro hospodaření s dešťovou vodou území charakterizujeme zařazením
do jednotlivých kategorií. Kategorie, které jsme vybrali pro charakteristiku zástavby, jsme
nevybírali pouze z hlediska technické proveditelnosti, ale i z hlediska dostupnosti zavedení
aplikace hospodaření s dešťovou vodou.
Je nutné si uvědomit, že zástavbou území (tedy urbanizací) nerozumíme pouze budovy, ale ve
velké míře právě dopravní stavby se všemi svými typy komunikací a souvisejících terénních
úprav a ostatní funkční uspořádaní terénu jako jsou parky, hřbitovy apod.
Z toho faktu vyplývá důležitá informace o tom, komu tyto stavby patří a kdo je spravuje.
Jedná se zejména o:
• vlastnictví státu,
• vlastnictví obce,
• vlastnictví soukromého podnikatelského subjektu,
• vlastnictví občanů.
Z hlediska technického provedení prostřednictvím objektů decentralizovaného způsobu
odvodnění je kategorizace zástavby následující:
• obytná zástavba činžovních domů s obchody, službami a drobnými provozovnami,
• obytná zástavba rodinnými domy,
• zástavba průmyslovými areály,
• komunikace podle kategorie intenzity automobilové dopravy,
• komunikace podle šířkového uspořádání,
• ostatní plochy intravilánu, které ale mají charakter přírodního povrchu (parky) až z
hlediska vodního hospodářství extravilánu.
Z hlediska využití přilehlých ploch zeleně k HDV je třeba znát majetkoprávní vztahy mezi
nemovitostmi a těmito přilehlými plochami.
Kategorizace využití přilehlých ploch zeleně k HDV (dle majetkoprávních vztahů):
• přilehlé plochy zeleně patří majiteli nemovitosti,
• přilehlé plochy zeleně nepatří majiteli nemovitosti,
• přilehlé plochy zeleně patří městu, obci, státu.
Součástí kategorizace území je také vyhodnocení stavu kanalizace a vodotečí.
Kategorie kanalizace (stokové sítě):
• kanalizace hydraulicky dostatečná,

• kanalizace hydraulicky nedostatečná (kanalizace vykazující tlakový režim bez nebezpečí
materiálních škod na přilehlých nemovitostech),
• kanalizace kriticky hydraulicky nedostatečná (kanalizace vykazující tlakový režim s
nebezpečím materiálních škod na přilehlých nemovitostech),
• kanalizace rozdělená podle úrovně stavebního stavu (stanovení bude prováděno buď podle
zaužívané stupnice používané správcem stokové sítě anebo bude dohodnuta pro tyto účely
škála nová podle dohody s investorem),
• kanalizace v přípravě k opravě či rekonstrukci.
Kategorie vodotečí podle spolehlivosti a významu:
• vodoteč kapacitně dostatečná,
• vodoteč kapacitně nedostatečná s nízkým nebezpečím materiálních škod,
• vodoteč kapacitně nedostatečná s vysokým rizikem materiálních škod,
• vodoteč běžného společenského významu,
• vodoteč vodohospodářsky významná,
• vodoteč vyššího společenského významu (rekreace, doprava lodní, sportoviště atd.),
• vodoteč, na kterou je z hlediska její funkce recipientu nahlíženo podle emisních principů,
• vodoteč, na kterou je z hlediska její funkce recipientu nahlíženo podle imisních principů,
• vodoteč zanedbaná v přípravě na rekonstrukci či revitalizaci.
Při hodnocení území se musíme zabývat kromě způsobu a míry urbanizace také jeho tvarem a
sklonem. Při hodnocení potenciálu území z hlediska hospodaření s dešťovou vodou je důležité
tento parametr do charakteristiky území začlenit. Spolu se způsobem zástavby může vytvářet
velice odlišné typy odvodnění tohoto území.
Kategorizace území podle členitosti a svažitosti:
• rovinaté území do 1%,
• svažité území se sklonem 1 – 5%,
• prudce svažité území se sklonem nad 5%,
• skalnaté území,
• členitý terén,
• souvislý terén.
Členitost terénu je nutné popsat vždy podle konkrétní situace (otevřený, sevřený, rozdělený
atd.).

Výsledky a výstupy
Výsledky z vyhodnocení APHDV jsou podrobnými údaji o stavu stávající zástavby. Tyto
údaje spolu s kritérii pro objekty DSO stanovených pro Hradec Králové jsou vstupem do
matematického modelu celého odvodňovacího systému.
Z technologického hlediska jsou objekty DSO zahrnuty do výpočtu jako okrajová podmínka
představovaná hydrogramem odtoku pro hydrodynamický modul (modul, který řeší proudění
v trubní síti a objektech). Při zavedení DSO je nutné rozlišovat plochy odvodňované přes tyto
objekty a plochy odvodňované standardním způsobem přímo přes uliční vpusti. Prakticky to
znamená, že se výpočet povrchového odtoku rozdělí na dva paralelní výpočty, ze kterých jsou
výstupem příslušné odtokové hydrogramy.

Zavedením objektů DSO vzniká ve struktuře zpracování projektu variantní výpočet. Postup
pro posouzení a vyjádření míry vlivu DSO na systém odvodnění je technologicky identický
jako klasického zpracování. Tímto přístupem lze velmi jednoduše vyhodnotit míru přínosu
zavedení systému DSO pro systém odvodnění resp. stanovit limity pro připojování dalších
území. Tyto kroky jsou předmětem řešení dalších etap projektu SOP HK.

Příklady APHDV ze Studie Odtokových Poměrů v Hradci Králové
Analýza území Hradce Králové z hlediska vhodnosti aplikace decentralizovaného způsobu
odvodnění byla provedena podle výše popsané metodiky.
Před stanovením potenciálu stávající zástavby pro hospodaření s dešťovou vodou bylo území
Hradce Králové rozděleno do jednotlivých kategorií podle charakteru zástavby. Tyto
kategorie jsou vybrány nejen podle technické proveditelnosti zařízení na zasakování nebo
zadržování dešťové vody, ale i z hlediska dostupnosti aplikace hospodaření s dešťovou vodou
na konkrétní parcele.
Na přilehlé situaci jsou vyznačeny plochy podle toho, jaká zástavba v území převládá:
• A. Obytná zástavba – nájemních bytových domů
• B. Obytná zástavba – rodinných domů
• C. Průmyslové areály
• D. Areály univerzit, nemocnic a sportovišť
Zástavbu v území nepředstavují pouze budovy a areály, ale ve velké míře dopravní stavby
všech typů komunikací a veřejných prostranství a souvisejících terénních úprav, které těmito
plochami prochází spíše liniově a proto nejsou v situaci vyznačeny.

Obr.3 Situace Hradce Králové s vyznačením území s různými typy zástaveb dle potenciálu
HDV

Ukázky kategorizace území pro potřebu HDV s popisem zástavby a návrhem
opatření HDV

Obytná zástavba – nájemní bytové domy
Labská kotlina

typ zástavby
majitel nemovitosti
majitel pozemku (zeleně)
okolo nemovitosti

obytná zástavba nájemních domů
vlastnictví obce

spolehlivost recipientukanalizace
spolehlivost recipientuvodoteče
morfologie a členitost
terénu

informace bude doplněna po posouzení stokové sítě matematickým
modelem
informace bude doplněna po posouzení sítě svodnic matematickým
modelem

potenciálu HDV

návrh DSO

doplňující informace

plochy zeleně patří městu, obci, státu

rovinatý terén, nečlenitý (souvislý)
území vykazuje dostupný potenciál HDV z budov
území vykazuje dostupný potenciál HDV z přilehlých chodníků a
parkovišť
Mezi budovami se nachází volné travnaté plochy. Dešťová voda
z parkovišť již nyní zasakuje do terénu. Při vhodném rozmístění
objektů DSO bude možné zasakovat/zadržovat DV z budov a
nebude nutné kácet stromy a keře. Dispozice DSO bude
přizpůsobena poloze inženýrských sítí nebo budou některé
přeloženy. Bude nutné vyřešit vlastnictví pozemku pod DSO.
podrobný hydrogeologický průzkum (HGP),
prověření starých ekologických zátěží
informace o poloze a stavu stávajících inženýrských sítí

Obytná zástavba – rodinných domů
Ulice Miroslava Hájka

typ zástavby
majitel nemovitosti
majitel pozemku (zeleně)
okolo nemovitosti

obytná zástavba rodinných domů
soukromý vlastník

spolehlivost recipientukanalizace
spolehlivost recipientuvodoteče
morfologie a členitost
terénu
potenciálu HDV

informace bude doplněna po posouzení stokové sítě matematickým
modelem
informace bude doplněna po posouzení sítě svodnic matematickým
modelem

návrh DSO

doplňující informace

majitel RD (soukromý vlastník)

rovinatý terén, nečlenitý (souvislý)
nemovitosti vykazují skrytý (městu nedostupný) potenciál HDV
Jednotlivé RD mohou na svém pozemku HDV. Zasakování
dešťové vody nebo zdržení jejího odtoku lze doplnit jejím
využíváním k provozu domu. DSO nelze vlastníkům nemovitostí
nařídit. Rozhodnutí HDV je na majiteli, město může ovlivňovat
názor vlastníků osvětou a různými ekonomickými stimuly.
podrobný hydrogeologický průzkum (HGP),
prověření starých ekologických zátěží
informace o poloze a stavu stávajících inženýrských sítí

Průmyslové areály
Areál ČKD

typ zástavby
majitel nemovitosti
majitel pozemku (zeleně)
okolo nemovitosti

průmyslový areál
soukromý vlastník

spolehlivost recipientukanalizace
spolehlivost recipientuvodoteče
morfologie a členitost
terénu
potenciálu HDV

informace bude doplněna po posouzení stokové sítě matematickým
modelem
informace bude doplněna po posouzení sítě svodnic matematickým
modelem

návrh DSO

doplňující informace

majitel továrny (soukromý vlastník)

rovinatý terén, nečlenitý (souvislý)
nemovitosti vykazují skrytý (městu nedostupný) potenciál HDV
Na pozemku továrny lze HDV. Dešťovou vodu lze zasakovat nebo
zdržovat spolu s využíváním k provozu areálu. Aplikaci DSO nelze
vlastníkům areálu nařídit. Rozhodnutí HDV je na majiteli. Město
může ovlivnit názor vlastníků osvětou a různými ekonomickými
stimuly. Je nutné věnovat značnou pozornost hydrogeologickým
podmínkám podloží a existenci starých ekologických zátěží.
podrobný hydrogeologický průzkum (HGP),
prověření starých ekologických zátěží
informace o poloze a stavu stávajících inženýrských sítí

Areály univerzit, nemocnic a sportovišť
Univerzita Hradec Králové

typ zástavby
majitel nemovitosti
majitel pozemku (zeleně)
okolo nemovitosti

areál univerzity

spolehlivost recipientukanalizace
spolehlivost recipientuvodoteče
morfologie a členitost
terénu

informace bude doplněna po posouzení stokové sítě matematickým
modelem
informace bude doplněna po posouzení sítě svodnic matematickým
modelem

potenciálu HDV

návrh DSO

doplňující informace

ČR
ČR

rovinatý terén, nečlenitý (souvislý)
území vykazuje dostupný potenciál HDV z budov a z přilehlých
chodníků, vozovek a parkovišť
Kolem budov a parkovišť Univerzity Hradec Králové jsou rozsáhlé
travnaté plochy, které se dají využít k HDV. Dešťovou vodu lze
zasakovat nebo zdržovat spolu s využíváním k provozu budov.
Dispozice DSO bude přizpůsobena poloze inženýrských sítí, aby se
nemusely přeložit.
podrobný hydrogeologický průzkum (HGP),
prověření starých ekologických zátěží
informace o poloze a stavu stávajících inženýrských sítí

Dopravní komunikace a veřejná prostranství
Gočárův okruh
Rozsáhlá území ve městě zastavěly komunikace pro automobilovou dopravu. Velkým
producentem nečisté dešťové vody jsou vozovky všech typů a parkoviště.

typ zástavby
majitel nemovitosti
majitel pozemku (zeleně)
okolo nemovitosti

komunikace

spolehlivost recipientukanalizace
spolehlivost recipientuvodoteče
morfologie a členitost
terénu
potenciálu HDV

informace bude doplněna po posouzení stokové sítě matematickým
modelem
informace bude doplněna po posouzení sítě svodnic matematickým
modelem

návrh DSO

doplňující informace

ČR, město
ČR, město

rovinatý terén, nečlenitý (souvislý)
území vykazuje dostupný potenciál HDV
Podél dopravního okruhu jsou dostatečně široké travnaté plochy,
které se dají využít k HDV. Bude-li dešťová voda zasakována do
podzemí, nebo se pouze zpozdí její odtok, ozřejmí podrobný HGP.
Dispozice DSO bude přizpůsobena poloze inženýrských sítí, nebo
budou přeloženy.
podrobný hydrogeologický průzkum (HGP),
prověření starých ekologických zátěží
informace o poloze a stavu stávajících inženýrských sítí

Závěry
Z příspěvku je zřejmé, že SOP HK je ambiciózní projekt, jehož výsledkem bude koncepce
městského odvodnění, která napraví nevhodné zásahy z druhé poloviny minulého století do
odvodňovacího systému, který se stal základem nového urbanismu architekta Gočára a
zároveň nabídne řešení v duchu moderního trendu v městském vodním hospodářství.
Informace o potenciálu hospodařit s dešťovou vodou ve stávající zástavbě se stane podkladem
pro jednání mezi majitelem a správcem stokové sítě nebo odvodňovacích svodnic při hledání
optimálního řešení k obnovení kapacity odvodňovacího systému. Například odpojením nebo
zpožděním odtoku dešťové vody z nějaké lokality obytných domů od kanalizace nebude
nutné realizovat rekonstrukci kanalizace pod frekventovanou komunikací. K posouzení
předpokladů pro takovou variantu řešení bude sloužit analýza potenciálu s dešťovou vodou
hospodařit v dané lokalitě.
Úroveň detailu pohledu na řešené území v rámci SOP HK je ve stupni studie resp. generelu.
Pro realizaci vlastního objektu HDV v dané lokalitě doporučené na základě APHDV, je nutné
zpracovat detailní dokumentaci k tomuto objektu, ve které je vyřešit řadu dalších vazeb jako
např. vedení inženýrských sítí. Pro tento stupeň řešení bude postup popsán v Metodice pro
HDV na území statutárního města Hradce Králové, která je výstupem SOK HK.
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