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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČOV Čistírna odpadních bod 

DSO Decentralizovaný systém odvodnění 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

GK Generel kanalizace 

HDV Hospodaření s dešťovými vodami 

KVH Koncepce vodního hospodářství 

MMOl Magistrát města Olomouce 

N5 Pětiletá srážka 

OK Odlehčovací komora 

OL Olomouc 

PÚR Politika územního rozvoje 

Q100 Stoletý průtok 

SEKM Systém evidence kontamitovaných míst 

SMOl Statutární město Olomouc 

SOP Studie odtokových poměrů 

SS Stávající stav 

ÚP Územní plán 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

VS Výhledový stav 
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SEZNAM PODKLADŮ 

 

Katastrální mapa v digitální formě zájmového území (formát .dgn, .shp) 

Vrstevnicové mapy s výškopisem zájmového území (ZABAGED .shp) 

Mapa ochranných pásem vodních zdrojů a vrtů ČHMÚ (formát .shp) 

3D model povrchu s krokem 1 m (TIFF, ASCII Grid) pro katastrální území města 
Olomouce 

3D model terénu (trojúhelníková sít  - .dgn) pro katastrální území města Olomouce 

Návrh územního plánu Olomouc (září 2011, KNESL+KYNČL s.r.o.), formát .dgn 

Hydraulické modely vodovodní sítě (podskupina Olomouc a dále městské části Sv. 
Kopeček, Droždín, Radíkov– zpracovatel Vodis Olomouc, s.r.o.) – (modely jsou 
postaveny na bází simulačního matematického modelu MIKE NET) 

Data z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací za rok 2011 

Data zaměření příčných profilů vybraných úseků svodnic 

Historická řada dešťů ze stanice Olomouc - Hodolany, 14 let, časový krok 1 minuta, 
ČHMÚ 

Další studie a práce zpracované v rámci řešení protipovodňových opatření a vodních 
toků na území města Olomouce 
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SEZNAM PŘEDÁVANÝCH VÝSTUPŮ 

Výstupy části SOP mají následující podobu: 

 Textová forma - přehledně členěné zprávy s odkazy na původ a způsob 
zpracování dat, použité metody, grafická doplnění, věcný obsah dle 
předešlých požadavků, zpracování v textovém editoru moderní technologie. 

 Grafická forma - soubory map, grafů a schémat, která doplní předloženou 
zprávu. 

 Digitální forma – zpracovaná data z podkladů a výsledky výpočtů. 

Část SOP obsahuje následující výstupy:  

Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

D.1 Charakteristika území Ano doc, pdf 

D.1.3.1 Přehledná situace značení svodnic Ano pdf 

D.2 Okrajové podmínky řešení Ano doc, pdf 

D.3 Metodický postup Ano doc, pdf 

D.4 Zpracování podkladů pro řešení SOP Ano doc, pdf 

D.4.1.1 Úroveň řešení vodních toků Ano pdf 

D.4.4.2 Geologická mapa Ano pdf 

D.4.4.3 Hydrogeologická mapa Ano pdf 

D.4.6.4 Dostupnost dat před zaměřením Ano pdf 

D.4.7.5 Evidenční listy odvodnění Ano pdf 

D.5 Doplňující monitoring a průzkumy Ano doc, pdf 

D.5.1.1 Fotodokumentace Ne jpg 

D.5.3.2 Seznam připomínek občanů Ano doc, pdf 

D.6 
Stavba, doplnění a zprovoznění int. srážko-odtokového 
modelu 

Ano doc, pdf 

D.6.1 Schéma modelu vodních toků Ano pdf 

D.6.2 Zaměření drobných vodních toků Ano pdf 

D.6.3.1 Staničení zaměřených profilů - 11_1  Ne pdf 

D.6.3.2 Staničení zaměřených profilů - 11_2  Ne pdf 

D.6.3.3 Staničení zaměřených profilů - 11_3  Ne pdf 

D.6.3.4 Staničení zaměřených profilů - 13_1, 13_2, 13_3  Ne pdf 

D.6.3.5 Staničení zaměřených profilů - 21_1  Ne pdf 

D.6.3.6 Staničení zaměřených profilů - 21_2  Ne pdf 

D.6.3.7 Staničení zaměřených profilů - 30_1  Ne pdf 

D.6.3.8 Staničení zaměřených profilů - 31_1, 31_2  Ne pdf 

D.6.3.9 Staničení zaměřených profilů - 31_3  Ne pdf 

D.6.3.10 Staničení zaměřených profilů - 41_1 a 41_3  Ne pdf 

D.6.3.11 Staničení zaměřených profilů - 42_1  Ne pdf 

D.6.3.12 Staničení zaměřených profilů - 51_1  Ne pdf 
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Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

D.6.3.13 Staničení zaměřených profilů - 51_2  Ne pdf 

D.6.3.14 Staničení zaměřených profilů - 52_1  Ne pdf 

D.6.3.15 Staničení zaměřených profilů - 22_2  Ne pdf 

D.6.3 Přehled označení svodnic v modelu Ne xlsx 

D.6.4 Přehled napojení svodnic a kanalizace Ne xlsx 

D.6.5 Přehled parametrů povodí Ne xlsx 

D.7 Výpočet a analýza stávajícího stavu Ano doc, pdf 

D.7.1 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N2 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.2 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N5 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.3 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N10 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.4 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N11 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.5 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N15 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.6 Metodický postup - N-leté srážky a N-leté průtoky Ne doc, pdf 

D.8 Návrh výhledového stavu řešení Ano doc, pdf 

D.8.1.1 Vodohospodářské limity rozvoje území Ano pdf 

D.8.2.2 Mapové listy návrhu odvodnění výhledových loch Ano pdf 

D.8.3.3 Kapacitní přetížení svodnic - N5 - varianta 1 Ano pdf 

D.8.3.4 Kapacitní přetížení svodnic - N5 - varianta 2 Ano pdf 

D.8.3.5 Kapacitní přetížení svodnic - N5 - varianta 3 Ano pdf 

D.8.3.6 Seznam kritických propustků Ne xlsx 

D.9 Stanovení cílové dlouhodobé koncepce rozvoje města Ano doc, pdf 

D.9.3.1 Seznam a cena navrhovaných investičních opatření Ne xlsx 

D.10 Analýza „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ Ne doc, pdf 

D.10.2.1 Seznam a cena navrhovaných investičních opatření Ne xlsx 

 

Formáty dat digitálního výstupu: 

Oblast dat Formát dat Poznámka 

Zprávy Adobe Acrobat 

Microsoft Word 

PDF 

DOC  

Tabulky Microsoft Excel XLS  

Mapy ArcGIS Formát ESRI 

Výsledky výpočtů MIKE URBAN SHP 
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Část SOP obsahuje digitální data:  

Název souboru Jaké obsahuje data 

SS_final.mdb stav sítě pro výpočet současného stavu 
- ms_Catchment - povodí; ms_CRS - seznam 
příčných profilů, ms_CRSD - příčné profily; 
ms_Material - tabulka materiálů, ms_Tab - 
seznam geometrie modelovaných příčných 
profilů; ms_TabD -  geometrie modelovaných 
příčných profilů; msm_BBoundary - okrajové 
podmínky sétě; msm_BCCatchment - okrajové 
podmínky povodí; msm_BCNode - okrajové 
podmínky uzlů; msm_BItem - seznam 
okrajových podmínek; msm_CatchCon - 
napojení povodí na síť; msm_HModUHM - 
parametry povodí pro metodu UHM; msm_Link 
- modelovaný tok; msm_Node - modelované 
uzly; msm_Orifice - krátký uzavřený úsek; 
msm_Projekt - nastavení projektu.  

VS_11_2_var_1.mdb výhledový stav pro variantu 1 řešení svodnice 
11_2 u Chválkovic a Adamovky 

VS_11_2_var_2.mdb výhledový stav pro variantu 2 řešení svodnice 
11_2 u Chválkovic a Adamovky 

VS_11_2_var_3.mdb výhledový stav pro variantu 3 řešení svodnice 
11_2 u Chválkovic a Adamovky 

VS_Nemilanka_bez_Zolova.mdb výhledový stav Nemilanky bez výstavby poldru 
Zolova 

VS_Nemilanka_se_Zolova.mdb výhledový stav Nemilanky při výstavbě všech 
opatření 

VS_Praslavicka_prelozka.mdb výhledový stav Přáslavické svodnice a 
Hamerského náhonu při vybudování přeložky 

VS_Stouska.mdb výhledová stav Stousky a Křelovského potoka 

VS_zbytek.mdb výhledový stav ostatních modelovaných 
svodnic: Přáslavická svodnice při vybudování 
retence podél toku, Hamerský náhon, svodnice 
1130, svodnice 1131, svodnice 1248, svodnice 
na Předloučkách, Romza, Častava, Trusovický 
potok, svodnice u ul. Partyzánská, svodnice u 
OC Olympia 

UHM_2lety_destBase.CRF výsledkový soubor - stávající stav - srážka N2 

UHM_5lety_destBase.CRF výsledkový soubor - stávající stav - srážka N5 

UHM_10lety_destBase.CRF výsledkový soubor - stávající stav - srážka N10 

UHM_11lety_destBase.CRF výsledkový soubor - stávající stav - srážka N11 

UHM_15lety_destBase.CRF výsledkový soubor - stávající stav - srážka N15 

2lety_destBase.PRF výsledkový soubor - stávající stav při N2 

5lety_destBase.PRF výsledkový soubor - stávající stav při N5 

10lety_destBase.PRF výsledkový soubor - stávající stav při N10 
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Název souboru Jaké obsahuje data 

11lety_destBase.PRF výsledkový soubor - stávající stav při N11 

15lety_destBase.PRF výsledkový soubor - stávající stav při N15 

test_na_suchoBase.PRF výsledkový soubor - stávající stav při 
bezdeštném stavu 

UHM_5lety_dest_Nem_se_ZolovaBase.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav 
Nemilanky při výstavbě všech opatření 

UHM_5lety_dest_VS_Nem_bez_ZolovaBase.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav 
Nemilanky bez výstavby poldru Zolova 

UHM_5lety_dest_VS_11_2_var1Base.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav pro 
variantu 1 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

UHM_5lety_dest_VS_11_2_var_2Base.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav pro 
variantu 2 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

UHM_5lety_dest_VS_11_2_var_3Base.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav pro 
variantu 3 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

UHM_5lety_dest_VS_poldr_KrelovskyBase.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledová stav 
Stousky a Křelovského potoka 

UHM_5lety_dest_VS_prelozkaBase.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav 
Přáslavické svodnice a Hamerského náhonu 
při vybudování přeložky 

UHM_5lety_dest_zbytekBase.CRF výsledkový soubor - déšť - výhledový stav 
ostatních modelovaných svodnic: Přáslavická 
svodnice při vybudování retence podél toku, 
Hamerský náhon, svodnice 1130, svodnice 
1131, svodnice 1248, svodnice na 
Předloučkách, Romza, Častava, Trusovický 
potok, svodnice u ul. Partyzánská, svodnice u 
OC Olympia 

5lety_dest_Nem_se_ZolovaBase.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav 
Nemilanky při výstavbě všech opatření 

5lety_dest_VS_Nem_bez_ZolovaBase.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav 
Nemilanky bez výstavby poldru Zolova 

5lety_dest_VS_11_2_var1Base.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav pro 
variantu 1 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

5lety_dest_VS_11_2_var_2Base.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav pro 
variantu 2 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

5lety_dest_VS_11_2_var_3Base.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav pro 
variantu 3 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

5lety_dest_VS_poldr_KrelovskyBase.PRF výsledkový soubor - síť - výhledová stav 
Stousky a Křelovského potoka 

5lety_dest_VS_prelozkaBase.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav 
Přáslavické svodnice a Hamerského náhonu 
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Název souboru Jaké obsahuje data 

při vybudování přeložky 

5lety_dest_zbytekBase.PRF výsledkový soubor - síť - výhledový stav 
ostatních modelovaných svodnic: Přáslavická 
svodnice při vybudování retence podél toku, 
Hamerský náhon, svodnice 1130, svodnice 
1131, svodnice 1248, svodnice na 
Předloučkách, Romza, Častava, Trusovický 
potok, svodnice u ul. Partyzánská, svodnice u 
OC Olympia 

nemilanka_30_1.dxf podélný profil Nemilanky - 30_1 

nemilanka_31_1.dxf podélný profil Nemilanky - 31_1 

hamersky nahon_21_1.dxf podélný profil  Hamerského náhonu - 21_1 

praslavicka_22_2.dxf podélný profil Přáslavické svodnice - 22_2 

od novych sadu_31_2.dxf podélný profil  Nemilanky - 31_2 

u chvalkovic_11_2.dxf podélný profil svodnice u Chválkovic - 11_2 

krelovsky_51_2.dxf podélný profil Křelovského potoka - 51_2 

od povelu_31_3.dxf podélný profil Nemilanky - 31_3 

u ul partyzanska_2_21_1.dxf podélný profil svodnice u ul. Partyzanská - 
2_21_1 

u oc olympia_21_2.dxf podélný profil svodnice u OC Olympia - 21_2 

adamovka_12_1_11_1_12_4.dxf podélný profil Adamovky - 12_1, 11_1, 12_4 

u drozdina_11_3.dxf podélný profil svodnice u Droždína - 11_3 

losovsky_13_3.dxf podélný profil Lošovského potoka - 13_3 

losovsky_13_2.dxf podélný profil Lošovského potoka - 13_2 

losovsky_13_1.dxf podélný profil Lošovského potoka - 13_1 

trusovicky_43_1.dxf podélný profil Trusovického potoka - 43_1 

castava_42_1.dxf podélný profil Častavy - 42_1 

na predlouckach_41_3.dxf podélný profil svodnice na Předloučkách - 41_3 

svodnice1130.dxf podélný profil svodnice 1130 

svodnice1131_41_4.dxf podélný profil svodnice 1131 - 41_4 

svodnice1248_41_1.dxf podélný profil svodnice 1248 - 41_1 

stouska_51_1.dxf podélný profil Stousky - 51_1 

romza_52_1.dxf podélný profil Romzy - 52_1 

E2_kapacita.shp přetížení svodnic pro stávající stav při E2 

E5_kapacita.shp přetížení svodnic pro stávající stav při E5 

E10_kapacita.shp přetížení svodnic pro stávající stav při E10 

E11_kapacita.shp přetížení svodnic pro stávající stav při E11 

E15_kapacita.shp přetížení svodnic pro stávající stav při E15 

kriticke_body.shp vrstva kritických bodů 

opatreni.shp vrstva opatření 
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Název souboru Jaké obsahuje data 

opatreni_rizikova_uzemi_polygon.shp vrstva opatření 

opatreni_rizikova_uzemi_polyline.shp vrstva opatření 

prispivajici_plochy vrstva prispívajících ploch 

propustek.shp vrstva propustků 

propustky_pretizeni.shp vrstva propustků s informací o přetížení při 
návrhových srážkách 

merne_profily.shp vrstva profilů ČHMÚ s hodnotami QN za rok 
2010  

SOP_napojeni_LINIE.shp návrh odvodnění - linie 

SOP_napojeni_UZLY.shp návrh odvodnění - uzly 

SOP_rozvojove-plochy.shp návrh odvodnění - rozvojové plochy 

staniceni.shp staničení modelovaných svodnic 

Vodni_toky_aktualizace.shp aktualizace vodních toků 

VS_Nemilanka_bez_Zolova_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledový stav Nemilanky 
bez výstavby poldru Zolova 

VS_Nemilanka_se_Zolova_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledový stav Nemilanky 
při výstavbě všech opatření 

VS_Praslavicka_prelozka.shp přetížení svodnic - výhledový stav Přáslavické 
svodnice a Hamerského náhonu při 
vybudování přeložky 

VS_Praslavicka_retence.shp přetížení svodnic - výhledový stav Přáslavické 
svodnice při vybudování retence podél toku 

VS_Stouska_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledová stav Stousky a 
Křelovského potoka 

VS_VAR1_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledový stav pro variantu 
1 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

VS_VAR2_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledový stav pro variantu 
2 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

VS_VAR3_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledový stav pro variantu 
3 řešení svodnice 11_2 u Chválkovic a 
Adamovky 

VS_zbytek_E5_kapacita.shp přetížení svodnic - výhledový stav ostatních 
modelovaných svodnic: Přáslavická svodnice 
při vybudování retence podél toku, Hamerský 
náhon, svodnice 1130, svodnice 1131, 
svodnice 1248, svodnice na Předloučkách, 
Romza, Častava, Trusovický potok, svodnice u 
ul. Partyzánská, svodnice u OC Olympia 

zamerene_profily.shp body ze zaměření svodnic 

znaceni_svodnic.shp vrstva značení svodnic 

CRS 11_1.pdf příčné profily na svodnici 11_1 

CRS 11_2.pdf příčné profily na svodnici 11_2 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 13 - 

 

Název souboru Jaké obsahuje data 

CRS 11_3.pdf příčné profily na svodnici 11_3 

CRS 13_1.pdf příčné profily na svodnici 13_1 

CRS 13_2.pdf příčné profily na svodnici 13_2 

CRS 13_3.pdf příčné profily na svodnici 13_3 

CRS 21_1.pdf příčné profily na svodnici 21_1 

CRS 21_2.pdf příčné profily na svodnici 21_2 

CRS 22_2.pdf příčné profily na svodnici 22_2 

CRS 30_1.pdf příčné profily na svodnici 30_1 

CRS 31_1.pdf příčné profily na svodnici 31_1 

CRS 31_2.pdf příčné profily na svodnici 31_2 

CRS 31_3.pdf příčné profily na svodnici 31_3 

CRS 41_1.pdf příčné profily na svodnici 41_1 

CRS 41_3.pdf příčné profily na svodnici 41_3 

CRS 42_1.pdf příčné profily na svodnici 42_1 

CRS 51_1.pdf příčné profily na svodnici 51_1 

CRS 51_2.pdf příčné profily na svodnici 51_2 

CRS 52_1.pdf příčné profily na svodnici 52_1 
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1 Charakteristika území 

Olomouc je městská památková rezervace. Přemyslovský hrad se připomíná již roku 
1055 a druhý hrad, kde vznikl benediktinský klášter Hradisko, v roce 1078. Olomouc 
se stává v této době sídlem údělných knížat a později hlavním městem Moravy. Roku 
1573 byla založena univerzita. Marie Terezie dala z Olomouce vybudovat vojenskou 
pevnost, která se osvědčila v roce 1758, kdy odolala obléhání a útokům hlavní 
pruské armády. 

Olomouc je významným centrem střední Moravy, jádrem regionu Haná, které je dáno 
polohou, historickým vývojem města, dnes i krajským městem Olomouckého kraje. 
Důležitým momentem pro Olomouc je již zmiňovaná existence vysokého školství 
v jeho správním území a s tím spojené ekonomické aktivity. Olomouc je rovněž 
sídlem vrchního soudu s působností de facto pro celou Moravu. 

Je zde velká koncentrace výrobních odvětví, druhá nejstarší univerzita v ČR, jedna 
z největších fakultních nemocnic, sídlo moravského arcibiskupství a dalších 
významných institucí (správní, justiční, kulturní, armádní). 

 
Obr. 1.1.  Administrativní členění ČR 

K 31. 12. 2010 žilo v Olomouci dle ČSÚ 100 233 obyvatel a během posledních let 
dochází k mírnému poklesu počtu obyvatel. Hustota osídlení je cca 970 
obyvatel/km2. Množství každodenních pracovních příležitostí, existence vysokého 
školství a turistická atraktivita města (včetně památek UNESCO), které přivádějí do 
města značné množství lidí, způsobuje, že počet skutečně každodenně přítomných 
osob se pohybuje přibližně v rozmezí 110-130 tisíc osob. 
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1.1 Vymezení oblasti 

1.1.1 Řešené území 

Vymezení řešeného území vychází z technických podmínek „Koncepce vodního 
hospodářství statutárního města Olomouce“ části „Studie odtokových poměrů“. 
Studie odtokových poměrů (SOP) se zabývá celým katastrálním územím 
Statutárního města Olomouce (SMOl) včetně navazujících povodí IV. řádu, konkrétně 
územím, které je v návrhu územního plánu zastavěné nebo určeno k zástavbě a 
lokalitami, jež na tato území navazují nebo jej ovlivňují. 

Hranice zájmového území je vymezena katastrálními územími města Olomouce a 
jeho spádovými oblastmi povodí. Spádová oblast SOP má plochu 154 km2 a je 
složena z 21 dílčích hydrologických povodí IV. řádu. Olomouc je rozdělena do 26 
katastrálních území, jedná se o centrální část města Olomouce a dále městské části 
Svatý Kopeček, Droždín, Holice, Nemilany, Slavonín, Nedvězí, Topolany, Týneček, 
Chomoutov, Lošov a Radíkov. 

 

 
Obr. 1.2.  Přehledná mapa zájmového území KVH SMOl 
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1.1.2 Postavení města v systému osídlení 

Olomouc tvoří jádro Hornomoravského úvalu sevřeného na západě Drahanskou 
vrchovinou a na východě Nízkým Jeseníkem. Samotné města je ze západu 
ohraničeno pásmem vyvýšenin, na jehož nejvýznamnějších vrcholech byly 
v minulosti umístěny fortové pevnosti, které dodnes tvoří významný prostorový 
fenomén města. Samotné historické město leží na ostrohu nad nivou řeky Moravy a 
jejích přítoků Mlýnského potoka a Bystřice. Až do roku 1952 bylo jádro města 
obtékáno také ze západní strany, jedno z ramen Mlýnského potoka protékalo dnešní 
třídou Svobody. 

1.1.3 Využití krajiny  

Centrální část příslušné plochy Hornomoravského úvalu vyplňuje souvislé 
urbanizované území SMOl a s ním stavebně rostlých, původně venkovských sídel. 
Souvisle urbanizované partie krajiny jsou prakticky ze všech stran obklopeny 
typickou hanáckou zemědělskou krajinou s jednotlivými sídly venkovského typu. 
Určitou výjimkou je severní strana města, kde na urbanizované území navazuje 
rovinatá lesozemědělská krajina Litovelského Pomoraví. 

Z hlediska širších vztahů města Olomouce lze vyjmenovat několik oblastí, které tvoří 
rekreační zázemí města. Jsou to především lesní komplexy v oblasti Svatého 
Kopečka, Lošova a Radíkova, které jsou z velké části součástí přírodního parku 
Údolí Bystřice. Ten pak mimo řešené území pokračuje dále k severovýchodu až 
k prameni řeky Bystřice. Významnou roli rekreaci obyvatel města hraje oblast CHKO 
Litovelské Pomoraví, která proniká k městu ze severní strany v klínu mezi tokem 
Moravy a Mlýnského potoka. Součástí CHKO Litovelské Pomoraví na území 
sousední obce Horka nad Moravou je také přírodní koupaliště Poděbrady, které je 
oblíbeným místem odpočinku Olomoučanů. Západně a jižně od města nejsou 
v současné době možnosti rekreace dostatečně pestré a dostupné, což je způsobeno 
zejména intenzivní zemědělskou činností. 
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1.2 Přírodní poměry 

1.2.1 Geomorfologické podmínky 

Podle geomorfologického členění se na území města setkávají dvě základní jednotky 
– celek Nízkého Jeseníku jako část Krkonošsko – Jesenické soustavy (provincie 
Česká Vysočina) a Hornomoravský úval jako součást soustavy Vněkarpatských 
sníženin (provincie Západní Karpaty). Obě jednotky se výrazně liší geologickou 
stavbou a historickým vývojem, což se odráží i v odlišné struktuře reliéfu. Při 
podrobnějším rozboru je možné řešené území rozdělit do čtyř geomorfologických 
okrsků, procházejících územím paralelně severojižním směrem. 

Prvním z těchto okrsků je na východě Radíkovská vrchovina, jihovýchodní část 
Domašovské vrchoviny. Jako jediný z okrsků patří do celku Nízkého Jeseníku. Tato 
příslušnost určuje i charakteristické vlastnosti reliéfu. Radíkovská vrchovina je členité 
území ploché vrchoviny s mladými, hluboce zařezanými údolími na geologickém 
podkladu spodnokarbonských břidlic a drob moravských a hornobenešovských 
vrstev. Vysoká nadmořská výška a členitost terénu málo vhodná pro zemědělské 
využití umožnila zachování nejvíce zalesněných partií na území města. 

Zbývající tři geomorfologické okrsky náleží celku Hornomoravský úval, což je 
příkopová propadlina vyplněna neogenními a kvartérními sedimenty. Jeho západní 
část tvoří nížinné pahorkatiny a východní část náplavové kužely. Tato struktura je 
základem členění Hornomoravského úvalu na území Olomouce do tří odlišných 
okrsků – na východě Žerotínské roviny, uprostřed Středomoravské nivy a na západě 
Křelovské pahorkatiny. 

Žerotínská rovina je součástí podcelku Uničovské plošiny. Je to nížinná pahorkatina 
tvořená náplavovými kužely vodních toků stékajících ze západních svahů Nízkého 
Jeseníku – Radíkovské vrchoviny. Povrch náplavových kuželů je částečně překryt 
návějemi spraše. Středomoravská niva je akumulační rovina kolem řeky Moravy. Její 
charakter je určen fluviální činností řeky. Křelovská pahorkatina je severní výběžek 
podcelku Prostějovské pahorkatiny. Je to nížinná pahorkatina na pestrých 
neogenních a kvartérních sedimentech. 

Plochý až pahorkatý reliéf tří jmenovaných okrsků s velmi příznivými klimatickými 
podmínkami vytváří dobré předpoklady pro velmi intenzivní antropogenní činnost. 
Plošně je významné zvyšování terénu pro výstavbu v nivě řeky Moravy jako ochrana 
před zvýšenou hladinou vody a navážka pod historickým jádrem města. 

Z uvedené charakteristiky vyplývá, že pro město Olomouc je charakteristický rovinatý 
reliéf, na západě i na východě výrazně ohraničený georeliéfem vyšším. Takové 
uspořádání přináší riziko vzniku teplotních inverzí v nejnižších polohách. 
Geomorfologická struktura Olomouce omezuje stavební a urbanistický rozvoj pouze 
minimálně, a to zejména na svazích a hranách teras Moravy na pestrém 
geologickém podloží na západě území a na fluviálních sedimentech v záplavovém 
území řeky Moravy. 
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1.2.2 Geologické podmínky 

Geologickým podkladem značné části Nízkého Jeseníku jsou flyšové sedimenty 
spodnokarbonského stáří – tzv. kulm. Kulmská sedimentace začala poté, co došlo ve 
spodním karbonu k poklesu této oblasti a jejímu zaplavení mořem. Tyto poměry 
trvaly až do konce vesfátu, kdy byla při variském vrásnění vyzdvižena většina reliéfu 
Nízkého Jeseníku, a území se dostalo do oblasti odnosu. 

V zájmovém území jsou horniny kulmu řazeny k moravickým a částečně také 
k benešovským vrstvám. Jejich mocnost je asi 1000 – 2000 m. Moravické vrstvy jsou 
charakterizovány převahou břidlic nad jemně zrnitými drobovými pískovci a drobami, 
ve vrstvách benešovských převládají břidlice nad drobami středně zrněnými a 
drobovými pískovci. 

Kvartérní pokryv v Nízkém Jeseníku obecně tvoří převážně eluvia hornin podložních 
(zpravidla nepatrné mocnosti a malého rozsahu), v údolích a sníženinách pak různě 
mocné (místy až přes 20 m) akumulace deluviálních a deluviofluviálních 
kamenitopísčitých hlín. Uloženiny druhého jmenovaného jsou značně rozšířeny 
v oblasti Radíkova, Lošova, Sv. Kopečku a Droždína. Při úpatí Nízkého Jeseníku se 
svahové sedimenty spojují v souvislou úpatní haldu. 

Hornomoravský úval je převážně vyplněn neogenními a kvartérními sedimenty. 
Starší horniny vystupují jen v izolovaných ostrůvcích. Povrchové výchozy starších 
hornin v širším okolí Olomouce jsou soustředěny do hněvotínsko-olomoucké hrásti, 
kterou tvoří seskupení dílčích ker vyzdvižených na konci pliocénu. Součástí 
hněvotínsko-olomoucké hrásti je i vyvýšenina budovaná spodnokarbonskými 
horninami  kulmu řazeného k moravskému souvrství. Na tomto výchozu, kulminujícím 
v prostoru Žerotínova a Václavského náměstí, leží historické jádro Olomouce. Kromě 
Olomouce vystupují kulmské horniny v zájmovém území ještě v Topolanech. 

Neogenní sedimenty jsou v řešeném území v Hornomoravském úvalu zastoupeny 
jednak miocénní lanzerdorfskou sérií a pliocenní pestrou sérií. 

Miocenní lanzdorfská série vznikla ve spodním torionu, kdy se do Hornomoravského 
úvalu rozšířil mořský záliv. Převážně ji tvoří mořské vápnité jíly, často obsahující 
vložky jemného křemenného písku. Tyto miocénní sedimenty se táhnou 
v rozšiřujícím se pruhu od Horky nad Moravou pod většinou města Olomouce dále na 
jih mezi Slavonínem a Nemilany na západě a Holicí a Vsiskem na východě. Většinou 
jsou překryty kvartérním pokryvem, vystupují pouze v západní části města (Neředín, 
Hejčín, Nová ulice), jihovýchodně od Křelova a mezi Křelovem a Horkou n. Moravou. 

Také pliocenní sedimenty pestré série, které jsou nejrozšířenějším předkvartérním 
geologickým útvarem Hornomoravského úvalu, jsou většinou skryty pod mladšími 
vrstvami. V řešeném území vystupují na povrch v nesouvislém pásu táhnoucím se 
jihovýchodním směrem od Skrbeně po Nemilany. 

V Hornomoravském valu, který je oblastí převážně akumulační, dosahují značné 
mocnosti kvartérní pokryvy a to sedimenty fluviální a eolické. 
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Eolické sedimenty jsou v této části úvalu zastoupeny vápnitými sprašemi, 
zachovanými jako návěje a závěje o mocnosti až 20 m. z posledního wormského 
glaciálu. Spraše dosahují největší mocnosti v západní části Hornomoravského úvalu, 
jako závěj ve větrném stínu Drahanské vrchoviny. Ta zasahuje až k západnímu okraji 
města Olomouce po linii Křelov, Neředín, Slavonín, Nemilany. Návěj při úpatí 
Nízkého Jeseníku je vyvinuta slaběji, její západní hranice je v zájmovém území 
vymezena Týnečkem, Chválkovicemi, Bystrovanami a Velkým Týncem. Pod svahy 
Nízkého Jeseníku spraš postupně přechází v deluvioeolické sedimenty. 

Počátky fluviální sedimentace lze sledovat již od starého pleiosténu, kdy se utváří 
současná síť vodních toků. Při okrajích Hornomoravského úvalu vytvořily řeky při 
svém vyústění ze sousedních vrchovin mohutné náplavové kužely. Náplavové kužely 
východně od Olomouce jsou překryty sprašemi. 

Charakteristickými geologickými útvary Hornomoravského úvalu jsou říční terasy 
řeky Moravy. Vznikly vlivem střídání akumulace a eroze vlivem kolísání podnebí 
v pozdním pleistocénu a holocénu. Plošně nejrozsáhlejší je kralická terasa, vytvořená 
fluviální akumulací starším rissu. Je dochována ve východní části města, kde se 
táhne v pásu od Týnečku k Bystrovanům kolem Hamerského mlýna, přes Holici až ke 
Vsisku. Tento pás je přerušen nivou Bystřičky. V mladším rissu vznikl další terasový 
stupeň označovaný jako neikonická terasa. Její zbytek je možno nalézt podél 
železniční trati mezi Moravskými železárnami a Horkou nad Moravou. Nejmladší je 
údolní terasa vyplňující širokou údolní inundovanou nivu Moravy a jejích přítoků. Její 
rozsah téměř vymezily povodně v červenci 1997. Z východu se na nivu Moravy 
napojuje poměrně široká niva Bystřičky. 

Fluviální sedimenty teras jsou tvořeny náplavovými písky a písčitými hlínami místy 
s příměsí štěrku. Mladšího data jsou povodňové kaly, jejichž tvorba je spojována 
s lidskou činností v povodí řek. 

K holocénním sedimentům, nacházejících se v zájmovém území, patří organické 
sedimenty rašeliny severně od Olomouce. Vrstva rašeliny o mocnosti 0,2 – 0,5 m se 
vyvinula na podloží jílu na ploše 400 ha. 

1.2.3 Pedologická charakteristika 

Půdní poměry jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů určujících ráz krajiny a 
pestrost jejího vegetačního pokryvu. Pedogeografické poměry jsou podstatnou 
měrou závislé na geologické stavbě území, tj.  na matečním substrátu. Právě značná 
členitost celého území SMOl se promítla do prostorové diferenciace půdního 
pokryvu. 

 Nejnižší polohy zaujímají nivní půdy (Fluvisoly). Vyplňují plochá dna říčních 
údolí zvláště podél velkých vodních toků. Půdotvorným substrátem jsou zde 
výhradně nivní sedimenty. Typickým znakem je různý stupeň vrstevnatosti a 
nepravidelný obsah organických látek. Hladina podzemní vody během roku 
výrazně kolísá. 
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 V okrajových částech údolních niv, na plošinách přecházejí nivní půdy v hnědo 
země (Luvisoly). Původním substrátem jsou nejčastěji spraše, sprašové a 
polygenetické hlíny. Půdotvorným procesem je transport jílovitých částic do 
hlubšího horizontu vsakující vodou. 

 Černozemě patří mezi půdy původních stepí s hlubokou akumulací kvalitního 
humusu, se sorpčně nasyceným půdním komplexem. V nejtypičtější formě 
jsou rozšířeny na středně těžkých sprašových pokryvech. Představují jedny 
z agronomicky nejcennějších částí půdního fondu. 

 Kambizemě (Kambisoly) se vyvinuly ve vyšších polohách. Typickým znakem 
je jejich skeletovitost umocněná vodní erozí. Kambizemě mají v důsledku 
mineralizace snížený obsah humusu. 

1.2.4 Vodní toky, plochy a kvalita vody 

Město i region patří do povodí Moravy. Nejvýznamnějším správcem vodních toků je 
Povodí Moravy, s.p. , Lesy ČR, s.p. Toky Zemědělské vodohospodářské správy, byly 
po jejím zrušení přerozděleny do správy PMO, s.p., LČR, s.p. a Státní pozemkový 
úřad.   

Síť vodních toků na území SMOl je rozsáhlá. Páteří celého území je řeka Morava 
s ramenem Střední Moravy a její levostranný přítok řeka Bystřice. Jen malá západní 
a jižní část spadá do povodí říčky Blaty. V území se dále nacházejí menší vodní toky 
Oskava, Trusovický potok, Nemilanka, Romza, Stouska, Častava, Mlýnský potok, 
Grigava, Hamerský náhon, Lošovský potok, Zlatý důl, Posluchovský potok 
Zdiměřický potok, Adamovka a další bezejmenné vodoteče. Síť vodních toků doplňují 
meliorační kanály a svodnice, které zajišťují odvedení vody z melioračních ploch ať 
již podzemních nebo vod povrchových.  

Na území SMOl se dále nacházejí vodní plochy např. Chomoutovské jezero, 
pískovna Černovír, Neředínský rybníček a další. 

Podle základní klasifikace ČSN 757221 se kvality vody v řece Moravě zařazuje 
převážně do II. třídy jakosti, tedy mírně znečištěná voda. Pouze amoniakální dusík je 
zařazen do I. třídy jakosti a naopak koncentrace celkového množství fosforu řadí 
kvalitu vody do III. třídy jakosti, tedy znečištěná voda.  Přibližně stejných hodnot 
ukazatelé dosahují jak v odběrném profilu Černovír nad Olomoucí, tak v odběrném 
profilu Blatec pod Olomoucí. 

Kvalita vody v toku Bystřice je dle ČSN 757221 klasifikována mezi I. a II. třídou 
jakosti, tedy voda mírně znečištěná. Ukazatel CHSK-5 dichromanem řadí kvalitu 
vody do III. třídy jakosti, tedy voda znečištěná. 
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Jakost povrchové vody ve vloženém profilu 
Vodní tok:  Bystřice 
Odběrný profil: Bystrovany 

ukazatel jednotka minimum maximum průměr medián C90 C95 
imisní 
limity 

třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.1 20.1 8.7 8.6 15.1 17.1 25  

reakce vody  7.3 8.1 7.7 7.7 7.9 8.0 6 - 8  

elektrolytická 
konduktivita 

mS/m 17.3 37.9 26.5 25.8 34.4 36.5  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku 

mg/l 0.9 6.1 1.9 1.7 2.8 3.3 6 II. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 6.8 30.4 14.7 11.9 25.6 28.1 35 III. 

amoniakální dusík mg/l <0.02 0.38 0.08 0.07 0.15 0.17 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 1.1 3.2 2.1 2.1 2.5 2.8 7 I. 

celkový fosfor mg/l 0.02 0.25 0.09 0.07 0.13 0.14 0.2 II. 

Tab. 1.1.  Jakost povrchové vody v profilu Bystrovany 

Původní čistírna odpadních vod z konce 60-tých let byla rozsáhle rekonstruována 
v letech 1990-1996. Do trvalého provozu byla po této rekonstrukci uvedena v roce 
1999. S ohledem na legislativní změny byla realizována v letech 2000-2002 
intenzifikace ČOV, která proběhla v několika etapách. ČOV byla po intenzifikaci a 
zkušebním provozu uvedena k 30. 6. 2003 do trvalého provozu.  

Nyní se tedy jedná o mechanicko-biologické čištění s biologickým stupněm 
s odstraňováním nutrietů. Kalové hospodářství je řešeno s anaerobní mezofilní 
stabilizací ve vyhnívacích nádržích s následným strojním odvodňováním kalů. 

Do olomouckého vodovodu je dodávaná výhradně podzemní voda z pramenišť 
Černovír, Štěpánov, Chomoutov, Litovel, Senice na Hané, Březová a Pňovice. Tato 
podpovrchová voda je přiváděna z přibližně třiceti vrtaných studní, které se nacházejí 
v cípu mezi železniční tratí Olomouc – Praha a Olomouc – Šternberk. Velký počet 
studní, které se podílejí na zásobování města Olomouce a okolí vodou, jsou zdrojem 
vysoce kvalitní podpovrchové vody, jejíž úprava vyžaduje jen několik málo kroků. 
Voda se zde čerpá z hloubky asi 8-10 m pod povrchem a shora je chráněna asi 
dvoumetrovou vrstvou rašeliny.  

Tato voda obsahuje relativně málo znečišťujících látek, ale je současně velmi chudá 
na rozpuštěný kyslík. Nejčastější příměsi a zároveň látky s největší koncentrací ve 
vodě čerpané v okolí Olomouce jsou železo a mangan. 

1.2.5 Záplavové území 

V zájmovém území se nachází vyhlášené záplavové území vodního toku Morava,  
Bystřice a Trusovického potoka. Záplavové území vodního toku Morava bylo 
vyhlášeni Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17. 9. 2004 a změna byla 
schválena dne 21. 11. 2005 pod č.j: KUOK/27150/05/OŽPZ/339. Záplavové území 
toku Bystřice bylo stanoveno opatřením obecné povahy KÚ Olomouckého kraje dne 
11.8.2014 pod č.j. KUOK 74833/2014. Záplavové území Trusovického potoka bylo 
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stanoveno opatřením obecné povahy KÚ Olomouckého kraje dne 14.1.2013 pod č.j. 
KUOK 2788/2013. Menší vodní toky nemají záplavové území stanoveno. SMOl má 
zpracovanou dokumentaci zabývající se povodňovou ochranou SMOl a také 
dokumentaci řešící protipovodňovou ochranu stokové sítě SMOl. 

 
Obr. 1.3.  Mapa záplavových území 

1.2.6 Klimatické poměry 

Z hlediska makroklimatických poměrů náleží zájmové území statutárního města 
Olomouce k severnímu mírnému podnebnému pásu. Dochází zde ke střetu vlivů 
Atlantského oceánu od západu a euroasijského kontinentu z východu, tedy vlhčího 
oceánského klimatu s klimatem kontinentálním. Na území statutárního města 
Olomouce nalezneme místní klimatické odlišnosti způsobené výškovými rozdíly na 
krátkou vzdálenost. Tato skutečnost dala vzniknout výraznému klimatickému 
gradientu. 

Z mapy klimatických oblastí je patrné, že na území města Olomouce zasahují dvě 
základní klimatické oblasti. Oblast Hornomoravského úvalu a Moravské brány 
zasahuje „teplá oblast (T)“ jednotkou „T2“. Ta je charakteristická dlouhým létem, 
teplým, suchým a velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým 
jarem a podzimem. Typická je krátká, mírně teplá, suchá zima s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 
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Městské části Svatý Kopeček, Lošov a Posluchov náleží do „mírně teplé oblasti 
(MT)“. Zahrnující jednotky MT11 – MT9. V těchto jednotkách dochází ke zkracování 
léta, k mírně vlhkému charakteru. 

Průměrný roční úhrn srážek na území města je 600-1100 mm. Průměrné teploty v 
lednu dosahují hodnot od -1 do -4 °C, občas spadne teplota až k -15 °C. V červenci 
je průměrná teplota 15-20 °C, výjimkou však nejsou ani dny s teplotami okolo 30 °C. 

 
Tab. 1.2.  Charakteristika klimatických oblastí 
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1.3 Charakteristika současného systému odvodnění 

Systém odvodnění města Olomouce je tvořen kombinací jednotné a oddílné stokové 
sítě a systémem povrchového odvodnění a sítí drobných vodních toků. 

1.3.1 Kanalizační a stoková síť 

SMOl, včetně většiny místních částí, má převážně jednotnou kanalizaci ukončenou 
centrální ČOV. Výjimky jsou v okrajových částech města, kde je vytvořena oddílná 
kanalizace, a odpadní vody jsou do městské sítě přečerpávány. 

Hlavní centrální kanalizační soustava ukončená v ČOV města zahrnuje kmenovou 
stoku „A“, hlavní sběrače „B-H“ a další stoky „P-K“. Městské části Lošov a Radíkov 
mají samostatnou soustavu včetně MČOV. 

 Kmenová „A“ začíná v ČOV a končí v místě napojení hlavního sběrače „B“. 

Odvodňuje převážně území Nové Ulice, Povelu, Nových Sadů a části 

Olomouce-města a Slavonína. Napojeny do ní jsou ještě hlavní sběrače „C“ a 

„D“. Některé její úseky jsou přetížené. Tři odlehčovací komory ovlivňující 

čistotu vody v řece Moravě. 

 Hlavní sběrač „B“ začíná napojením na kmenovou stoku „A“  a je ukončen 

v místě napojení sběračů BXX a OK6 u MŽO. Odvodňuje převážně Řepčín, 

Hejčín, Neředín a části Nové Ulice a Olomouce – města. Jeho kapacita je 

ovlivněna zaústěním Křelovského potoka a jeho čtyři komory ovlivňují čistotu 

v Mlýnském potoce. 

 Hlavní sběrač „C“ začíná napojením na „A“, shybkou podchází Mlýnský potok 

a končí na konci zástavby v m. č. Lazce. Odvodňuje Lazce, části Olomouce – 

města a Nových Sadů. Leží v záplavové části města a jeho některé úseky jsou 

přetížené. Na řadu je šest OK, které ovlivňují kvalitu vody v řece Moravě a 

Mlýnském potoce. V současné době byla dokončena přeložka koncového 

úseku sběrače od OK 3A (ústí Střední Moravy do Moravy). 

 Hlavní sběrač „D“ začíná napojením do „A“ podchází shybkou řeku Bystřici a 

končí v ulici u Háje (Klášterní Hradisko). Odvodňuje části území Klášterního 

Hradiska, Olomouce – města, Hodolan a Nových Sadů. Jsou do něj napojeny 

hlavní sběrače „E“, „F“, „G“ a „H“. Jeho šest OK ovlivňuje čistotu v řece 

Moravě. 

 Hlavní sběrač „E“ začíná napojením do „D“ a končí v bývalém zaústění potoka 

Adamovky. Odvodňuje území Pavloviček, Chválkovic a část Klášterního 

Hradiska.  

 Hlavní sběrač „F“ začíná napojením do „D“ a končí rozdělovací šachtou u 

hlavního sběrače „E“. Odvodňuje území bělidel a část Chválkovic. Jedna OK 

ovlivňuje čistotu řeky Bystřice. 
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 Hlavní sběrač „G“ začíná napojením do „D“ shybkou podchází Bystřici a končí 

v ulici Přerovská. Má několik samostatných úseků a dvě OK, které ovlivňují 

čistotu v řece Bystřici. 

 Hlavní sběrač „H“ začíná napojením do „D“ a končí v ulici Pavelkově. 

Odvodňuje území Nového Světa, Holice a část Hodolan. Jedna OK ovlivňuje 

čistotu Hamerského náhonu. V nedávné době proběhla jeho rekonstrukce a 

dobudování, včetně realizace dešťové zdrže při ulici Přichystalova.  

 Dle značení generelu kanalizace z roku 2004 je hlavní stoka ve Slavoníně 

označena jako „P“ – s napojením na kanalizaci v Nemilanech, stoka 

v Topolanech „T“ – s napojením na kanalizaci v Neředíně, stoka 

v Chomoutově „I“ – s napojením na kanalizaci na Lazcích a kanalizace na 

Svatém Kopečku a Droždíně „K“ – s napojením na hlavní sběrač „E“. 

 Stávající sběrný systém určený k individuálnímu čištění by měl být využíván 

jen k odvedení dešťových vod, pokud to jejich technický stav dovolí. 

 Další stok dešťové kanalizace jsou ve správě technických služeb města 

Olomouce. Dále se vyskytují samostatné kanalizační systémy v průmyslové 

zóně Chválkovice a vojenských areálech, jež jsou zaústěny do Bystřice. Dále 

technologický park Gemo, Letiště, ADM, FN Olomouc, odvodnění starých 

logistických areálů kolem Olomouce, kanalizace ve správě SSOK a ŘSD, 

odkanalizování průmyslových areálů v Hodolanech do Bystřice. 

1.3.2 Systém povrchového odvodnění 

Největšími vodními toky na území Olomouce jsou řeka Morava a Bystřice. Mezi další 
významné toky patří Mlýnský potok (Střední Morava), Hamerský náhon, Trusovický 
potok, Častava, Oskava, Lošovský potok, Posluchovský potok a Zlatý důl. Ostatní 
toky lze řadit do kategorie drobných vodních toků, svodnic a melioračních příkopů.  

 Řeka Morava protéká řešeným územím od severu k jihu a ovlivňuje přímo 

svými rozlivy zástavbu městských částí Olomouce. Zpětným vzdutím ovlivňuje 

i ostatní zástavbu kolem řeky Bystřice, potoků Oskavy, Trusovického, 

Nemilanky, Častavy, Blaty, Hamerského náhonu a Střední Moravy. V SMOl je 

Morava tokem 2. řádu s průměrným průtokem Qa = 27,1 m3/s a průměrným 

ročním stavem Ha = 155 cm. 

 Bystřice je levobřežní přítok Moravy. Do Moravy se vlévá poblíž centra. Od 

jezu pod Bystrovany z ní odbočuje Hamerský náhon. Pravobřežnímy přítoky 

jsou Adamovka a potoky Lošovský, Posluchovský a Zlatý důl. 

 Mlýnský potok (Střední Morava) tvoří rameno řeky Moravy, které odbočuje u 

jezu v Hynkově a do hlavního toku se vrací v části Olomouc – město. 

V horním toku má přírodní charakter a v intravilánu je tok upraven. 
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 Hamerský náhon je umělý tok spojující Bystřici a Moravu. Odběr z Bystřice 

umožňuje pevný jez. Náhon je využíván jako nátok k stávajícímu mlýnu, ale i 

jako recipient dešťových vod z přilehlého území, soustředěných vod z dešťové 

kanalizace a odlehčovacích komor sběračů jednotné kanalizace. 

 Trusovický potok je levobřežní přítok Moravy zcela ležícím mimo zástavbu. 

Tok je upravený, v dolní části ovlivněn zpětným vzdutím Moravy. 

 Častava je pravobřežní přítok řeky Moravy převážně v nezastavěném území. 

Tok je upravený v dolní části ovlivněn zpětným vzdutím řeky Moravy.  

 Oskava je levobřežní přítok řeky Moravy. Odvodňuje jen nezastavěné území 

části katastru Chomoutov. Tok je přírodní upravený ovlivněný zpětným 

vzdutím Moravy při povodních. 

 Lošovský potok je pravobřežní přítok Bystřice, do které se vlévá mimo řešené 

území. Odvodňuje městské části Radíkov a Lošov. V Lošově je zaklenut a 

vyžaduje v rámci protipovodňových opatření zkapacitnění. 

 Posluchovský potok a Zlatý důl jsou pravobřežními přítoky Bystřice vlévající se 

mimo řešené území a odvodňující východní extravilán přirozeným korytem. 

 Adamovka byla zaústěna do městské kanalizace, nyní je přeložena a je 

pravobřežním přítokem Bystřice. Do toku jsou zaústěny meliorační kanály, ale 

v zástavbě vyžaduje protipovodňové úpravy, neboť nemá ochranu na Q100. 

 Nemilanka je pravobřežní přítok řeky Moravy. Odvodňuje městské části 

Nemilany, Slavonín a Novou Ulici. Do řeky se vlévá mimo řešené území. Tok 

je z části upravené otevřené koryto na Q100, z části otevřené koryto s častými 

rozlivy a z části zatrubněn. 

 Romza a Stouska s přítokem Křelovský potok jsou levobřežnímmi přítoky říčky 

Blaty, do které se vlévají mimo řešené území. V intravilánu jsou toky upraveny 

nebo zatrubněny, v extravilánu mají přirozený tok. 

 Důležitou součástí odvedení srážkových vod z území jsou meliorační kanály, 

svodnice a občasné vodoteče v plochém území. Významnými jsou svodnice 

v lokalitách Řepčín, Chválkovice, Droždín a Přáslavická svodnice, která je 

zaústěna do Hamerského náhonu. V návrh ÚP je navrženo její přeložení a 

zvýšení tak kapacity Hamerského náhonu. 
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2 Okrajové podmínky řešení 

Okrajové podmínky řešení představují soubor axiomů a pravidel, podle kterých je 
řešení provedeno. Okrajové podmínky stanovují hranice celého řešení nejen co do 
topologie území (viz kapitola D.1) ale i řešených procesů a voleného zjednodušení. 
Základní okrajové podmínky řešení SOP vychází ze zadávací dokumentace, ve které 
zadavatel požaduje, aby: 

 byla respektována státní a evropská legislativa; 

 byla SOP řešena integrálním přístupem, tj. aby bylo odvádění srážkových vod 
řešeno v návaznosti na povrchové vody, podzemní vody a provoz stokového 
systému z kvantitativního hlediska; 

 byly respektovány zásady trvale udržitelného rozvoje z hlediska hospodaření 
se srážkovými vodami; 

 byla SOP řešena ve vazbě na protierozní opatření a s vazbou na městskou a 
příměstskou zeleň popř. lesní půdní fond; 

 byly v rámci SOP definovány vztahy k prvkům systému odvodnění z hlediska 
jejich vlastnictví a provozování; 

 byla zajištěna kontinuita SOP, tj. možnost SOP spravovat, udržovat a 
aktualizovat dle předpokládaného využití území.  
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2.1 Právní prostředí – státní a evropská legislativa 

2.1.1 Rámcové, metodické a motivační nástroje 

Rámcové nástroje hospodaření se srážkovou vodou (HDV) mají za cíl vytvoření 
právního prostředí pro aplikaci systémů hospodaření s dešťovou vodou. Patří mezi 
ně zejména legislativní opatření a technické směrnice a metodiky, dávající mantinely 
aplikaci HDV. Z právních faktorů je to např. příkaz vsakovat dešťovou vodu v místě 
vzniku v nově zastavovaných či sanovaných oblastech (s uvážením 
hydrogeologických podmínek) a legislativa v oblasti ochrany povrchových                          
a podzemních vod a půdy při odvádění dešťových vod s jasně a závazně 
formulovanými kritérii. 

Mezi motivační nástroje lze zařadit ekonomická opatření a vzdělávací a osvětové 
aspekty. Významnou finanční motivací pro ekologické zacházení s dešťovou vodou 
je rozdělení poplatků za odvádění splaškových a dešťových vod, zohledňující kromě 
spotřeby pitné vody také velikost zastavěné a zpevněné plochy pozemku napojené 
na kanalizaci. 

Zpoplatnění odvádění srážkových vod podporuje (na rozdíl od legislativy v oblasti 
plánování) především změny ve stávající zástavbě, tj. odpojení nepropustných ploch 
či jejich změny na plochy propustné. Poplatky jsou přímo ovlivnitelné občanem                    
a zároveň volba technického způsobu je ponechána na jeho rozhodnutí. 

Zavedení odděleného zpoplatnění dešťových vod má i sociální aspekty, a to zvýšení 
nákladů pro průmyslové areály s malou spotřebou vody, ale velkými nepropustnými 
plochami a naopak zvýhodnění domácností s vyšší spotřebou vody a malou 
zpevněnou plochou (vícepatrové obytné domy, tj. často rodiny s nižším příjmem). 

Pro realizaci HDV je zapotřebí i dostatečná informovanost a vzdělanost obyvatel                
v oblasti odvodnění a jeho principů a podmínek, ať již na úrovni orgánů státní správy, 
zejména stavebních a vodoprávních úřadů, škol i široké veřejnosti občanů 
jednotlivých měst a obcí. Přijetí nových postupů, k nimž HDV patří, často závisí 
především na informovanosti. 

2.1.2 Evropská legislativa 

Řešení SOP vychází z požadavků evropských a národních právních předpisů. 
Klíčovou je v tomto ohledu zejména směrnice Evropské rady a parlamentu 
2000/60/EC o vodní politice evropského společenství z 23. října 2000, která 
jednoznačně definuje východiska pro nakládání se srážkovými vodami, a to ve 
smyslu podpory zachování přirozeného režimu odtoku těchto vod z území 
(extravilánu i intravilánu). Z tohoto dokumentu vychází a jeho požadavky naplňuje 
legislativa česká. 

V odstavci 11 úvodního textu Směrnice 2000/60/ES je uvedeno: 
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Politika Společenství pro životní prostředí má přispět k prosazování cílů 
zachování, ochrany a zvýšení kvality životního prostředí, při uváženém                 
a rozumném využívání přírodních zdrojů a má být založena na principu 
předběžné opatrnosti, na principech přijímání preventivních opatření, 
nápravy škod na životním prostředí prvotně u zdroje a na principu, že 
znečišťovatel platí. 

V souladu s rámcovou směrnicí se přírodě blízká koncepce hospodaření s dešťovými 
vodami v urbanizovaném území se v zahraničí prosazuje stále více (např. Velká 
Británie, Německo, Švýcarsko, Nizozemí).  

V anglicky mluvících zemích je známá pod pojmy BMP‘s (Best Management 
Practices) nebo LID (Low-Impact Development), případně SUDS (Sustainable Urban 
Drainage Systems) či WSUD (Water Sensitive Urban Design). V německy mluvících 
zemích se označuje jako „naturnahe Regenwasserbewirtschaftung“. 

2.1.3 Národní legislativa 

Pro zajištění kontinuity vývoje a strategických cílů v jednotlivých oblastech 
působnosti státu zpracovává Česká republika prostřednictvím ministerstev 
strategické plány rozvoje. Oblast nakládání se srážkovými vodami je akcentována 
zejména Plánem hlavních povodí České republiky (v působnosti Ministerstva 
zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR) a navazujícími 
plány pro jednotlivé oblasti, dále pak Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací České 
republiky (v působnosti Ministerstva zemědělství ČR) a navazujícími krajskými plány 
a Politikou územního rozvoje České republiky (v působnosti Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR). 

Plán hlavních povodí ČR 

Plán hlavních povodí České republiky, jako dokument státní politiky v oblasti vod, je 
zpracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů. Je součástí procesu plánování v oblasti vod, jako 
soustavné koncepční činnosti garantované státem, který byl zaveden do českého 
právního řádu podle požadavků transposice „acquis communautaire” Evropských 
společenství, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Cíle a způsoby 
ochrany před povodněmi jsou založeny na přijatelném povodňovém riziku. Jsou 
doplněny o ochranu před dalšími škodlivými účinky vod, tedy o ochranu před suchem 
a nadměrnou vodní erozí, která bude zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny                         
a současně snižovat možný negativní dopad změn klimatu v dlouhodobém výhledu. 

Plán hlavních povodí (PHP ČR) konstatuje (mezi jinými) tyto slabé stránky 
současného stavu v oblasti vod: 

 nedostatečnou úroveň řešení odtoku srážkových vod z intravilánu obcí; 

 nedostatečnou aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) z hlediska 
ochrany vod. 
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Za příležitost pro udržitelný rozvoj v oblasti vod (mezi jinými) považuje: 

 vyšší míru uplatnění environmentálně šetrných technologií; 

 zohlednění přírodě blízkých způsobů retence vod; 

 předcházení environmentálním a technologickým rizikům. 

V závazné části plánu je pak v kapitole Cíle a opatření v ochraně před povodněmi               
a dalšími škodlivými účinky vod (mezi jinými) uvedeno: 

Uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání 
s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání. 

Ve směrné části Plánu jsou definovány Programy opatření, které vedou k dosažení 
rámcových cílů. Z hlediska srážkových vod v intravilánu jsou relevantní následující 
body: 

 snižovat množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit 
podmínky pro jejich přímé vsakování do půdního prostředí; 

 snížit znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážkových vod                   
z městských a průmyslových kanalizací zavedením povinnosti oddělené 
likvidace srážkových a odpadních vod; 

 do konce roku 2008 zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami                 
v urbanizovaných územích; 

 posílit výzkum vlivu přírodě blízkých opatření na zvyšování retenční 
kapacity krajiny včetně kvantifikace jejich vlivu na vodní režim. 

Lze tedy konstatovat, že rámec pro způsob nakládání se srážkovou vodou je v Plánu 
hlavních povodí ČR obsažen. 

Pozn.: V novelizovaném vodním zákoně již není uveden Plán hlavních povodí ČR, ale Plány povodí, 
přičemž území ČR spadá do tří mezinárodních oblastí povodí a plány povodí se zpracovávají ve třech 
úrovních pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních 
oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. Na ně 
navazují Programy opatření. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky je strategickým plánovacím 
dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací překračující opatření 
resortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení jejich kompetencí. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky je (na rozdíl od jiných 
celostátních koncepčních dokumentů) tvořen systémem „zdola“, tj. na základě 
zpracovaných krajských plánů rozvoje vodovodů a kanalizací. 

Do Plánu jsou zahrnuty kanalizační systémy odvádějící odpadní vody z větších 
územních celků sdružujících tři a více měst či obcí a zároveň s počtem trvale 
bydlících obyvatel větším než 2 000 osob. 
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Jednotlivé krajské plány explicitně nezmiňují problematiku srážkových vod a nedávají 
tedy žádné vodítko či základ pro nakládání s nimi. 

Pozn.: Tato situace je logická, protože do působnosti zákona o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění (který definuje Plány rozvoje vodovodů a kanalizací) nespadají oddílné srážkové kanalizace, 
tudíž nemohou být zahrnuty ani do plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. 

Politika územního rozvoje ČR 

Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je nástrojem územního plánování, který 
určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných 
úkolů územního plánování s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

V kapitole 2 PÚR ČR, nazvané Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, je uvedeno: 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit 
územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy                
k umělé akumulaci vod. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody                 
a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Politika územního rozvoje ČR tak navazuje na požadavky Plánu hlavních povodí ČR. 

Vodní zákon a související právní předpisy 

Novinkou z hlediska hospodaření se srážkovými vodami byl v roce 2010 
novelizovaný zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), který vstoupil                      
v platnost 1. 8. 2010. Z hlediska hospodaření s dešťovými vodami je podstatné, že je 
v něm nově obsažena definice srážkových vod a částečně jsou stanoveny                    
i podmínky obecného nakládání se srážkovými vodami: 

254/2001 Sb., §5, odst. (3) 

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou 
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit 
zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním 
odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo 
zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se 
stavebním zákonem.  Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat 
stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo 
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rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě 
kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. 

Vodní zákon tedy jednoznačně požaduje buď vsakování anebo alespoň zadržení 
srážkových vod před jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. Toto se týká 
nejenom nových staveb, ale též změn staveb a změny jejich užívání, to vše               
v souladu se stavebním zákonem. 

Stavební zákon a související právní předpisy 

Relevantní je zejména Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, která byla v roce 2009 novelizována Vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
kterou byly stanoveny nové požadavky na řešení srážkových vod: 

501/2006 Sb., § 20, odst. (5), písm. c) 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno… 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být 
řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich 
regulované vypouštění do jednotné kanalizace. 

Toto platí pro všechny stavební pozemky, pouze u pozemků staveb pro bydlení a pro 
rodinnou rekreaci je stanoveno, že: 

501/2006 Sb., § 21 , odst. (3) 

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20, 
odst. (5) písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování 
dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě 

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci 
nejméně 0,4, 

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. 

Tento paragraf je však z praktického hlediska značně problematický, jelikož 
podrobněji nespecifikuje pojem „schopné vsakování“, neřeší výstavbu ve svažitých 
územích z hlediska zajištění bezpečnosti okolní zástavby a neuvádí další postup 
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v případě, že pozemek není schopen vsakování srážkové vody, tak jak je to uvedeno 
v § 20. 

HDV vyžaduje též vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 

268/2009 Sb., § 6, odst. (4)  

Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických 
srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud 
nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod 
závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými 
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně 
zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do 
povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, 
odvádí se jednotnou kanalizací. 

Vodní zákon však nepožaduje aplikaci stavebního zákona a souvisejících právních 
předpisů pouze pro novostavby, ale též při provádění změn staveb a změn jejich 
užívání. Změna dokončené stavby je v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) definována následovně: 

183/2006 Sb., § 2 , odst. (5) 

Změnou dokončené stavby je: 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 
provozně propojena s dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové 
ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy 

Dalším relevantním zákonem je zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 
který definuje, že: 

274/2001 Sb., § 4, odst. 2 

…při zpracování návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vychází 
zpracovatel z územního plánu velkého územního celku…a z příslušného plánu 
oblasti povodí…, pokud jsou pro dané území zpracovány. 

274/2001 Sb., § 12, odst. 1 

Kanalizace musí být navrženy tak, aby negativně neovlivnily životní prostředí,… 
Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování recipientů 
způsobované dešťovými přívaly. 
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To znamená, že návrh plánu rozvoje kanalizací musí vycházet ze zásad plánů 
povodí, které stanoví konkrétní cíle pro danou oblast povodí na základě rámcových 
cílů a rámcových programů opatření výše uvedeného Plánu hlavních povodí České 
republiky. Nicméně je důležité připomenout, že se tento zákon nevztahuje: 

274/2001 Sb., § 1, odst. 3 

…na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých 
odtokem srážkových vod. 

Další informace o srážkových vodách obsažené v tomto zákoně jsou orientovány na 
zpoplatnění jejich odvádění. Tato problematika není důležitá vzhledem k nové 
zástavbě, ale zejména k zástavbě stávající, neboť vytváří ekonomickou motivaci               
k přestavbě konvenčního odvodnění pozemku (přímé napojení na stokovou síť) na 
systém hospodařící s dešťovou vodou (resp. systém decentrální). 

Zákon o vodovodech a kanalizacích tedy sice rozlišuje odpadní a srážkovou vodu, 
nicméně dále popsaný institut placení za odvádění odpadních vod se týká pouze 
vypouštění srážkových vod do jednotné sítě. 

274/2001 Sb., § 8, odst. 14 

Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné), 
pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 tohoto paragrafy nevyplývá, že 
stočné se platí provozovateli kanalizace (§ 20). 

Stočné je počítáno na základě: 

274/2001 Sb., § 20, odst. 2 a 3 

…množství vypouštěných odpadních vod a srážkových vod… 

V případě dvousložkové formy se do stočného započítává ještě pevná složka (např. 
dle profilu přípojky) (§ 20, odst. 3). Není-li množství srážkových vod odváděných do 
jednotné kanalizace měřeno: 

274/2001 Sb., § 19, odst. 6 

…vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. 
Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být 
uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. 

Od povinnosti platit za odvádění srážkových vod do kanalizace jsou osvobozeny: 

274/2001 Sb., § 20, odst. 6 

…plochy silnic, dálnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně 
přístupných, plochy drah celostátních a regionálních…., zoologické zahrady               
a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti. 
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Tím nedochází k motivaci aplikace HDV opatření na velké většině pozemků. Způsob 
výpočtu platby pro pozemky nespadající do výjimky je definován vyhláškou 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že se Zákon o vodovodech a kanalizacích nevztahuje na oddílné dešťové 
kanalizace, je výběr poplatku za odvádění srážkové vody na tomto typu kanalizace umožněn, viz 
Stanovisko MZe ČR č. 56 k Zákonu o vodovodech a kanalizacích z 13. 4. 2010. 

Vsakovací zařízení srážkových vod (ČSN 75 9010) 

Tato česká technická norma vešla v platnost v únoru roku 2012. Norma se zabývá 
vsakováním srážkových povrchových vod jako jedním ze způsobů hospodaření se 
srážkovými vodami. Stanovuje hlavní zásady pro navrhování, výstavbu a následný 
provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. 

Využitelnost normy z pohledu SOP: 

 jedná se o normu, která řeší pouze vsakování srážkových vod nikoliv 
odvodnění staveb jako celek – její použitelnost je tedy výrazně omezená; 

 norma zavádí tzv. orientační geologický průzkum vycházející z archivních 
sond – z hlediska požadavků na bezpečnost odvodňované stavby a jejího 
okolí je tento průzkum nedostatečný; 

 maximální doba prázdnění vsakovacích zařízení je 3 dny, tj. z pohledu možné 
četnosti přívalových srážek riskantní kritérium, jelikož recipientem je pouze 
podzemí; 

 uvedený tzv. koeficient bezpečnosti znamená ve skutečnosti rozdíl mezi 
propustností v saturované a nesaturované zemině – skutečný koeficient 
bezpečnosti chybí. 

 u vsakovacích objektů jsou bezpečnostní přelivy řešeny nesystémově – 
připouští možnost jejich zaústění na terén. 

 v popisu jakosti srážkových vod chybí kategorie „nepřípustné“ srážkové vody – 
silně znečištěné srážkové vody nelze objekty HDV bezpečně čistit. 

Hospodaření se srážkovými vodami (TNV 75 9011) 

Tato norma reaguje na současné trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního 
práva a zabývá se způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu 
urbanizovaného území. Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění 
urbanizovaného území způsobem blízkým přírodě. Norma se podílí na naplňování 
vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. 

Tato norma řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby 
(decentrální způsob odvodnění), ale jsou uvedena i centrální opatření, která jsou 
řazena za opatření decentrální (řetězení do série) tak, aby byl vytvořen funkční 
systém přírodě blízkého odvodnění. V této normě jsou uvedena také opatření pro 
snížení (případně prevenci vzniku) srážkového odtoku. 
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Tato norma obsahuje návod ke správné volbě příjemce srážkových vod a ke 
správnému technickému řešení. Norma zahrnuje problematiku znečištění srážkových 
vod, kdy je nezbytné důsledně oddělovat nakládání s mírně znečištěnými a silně 
znečištěnými srážkovými vodami. Norma dává do souvislosti typické druhy znečištění 
s typem plochy, která je odvodňována, a s typem zařízení či opatření, které je 
vhodné pro odstranění specifického druhu znečištění. Dále norma popisuje 
decentrální objekty používané k hospodaření se srážkovými vodami, stanovuje 
výpočetní postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní informace k jejich 
údržbě a provozu. 

Syntéza současného právního rámce ČR 

Z právního rámce ČR vyplývá konkrétní postup při volbě způsobu odvodnění stavby, 
které preferuje principy HDV. Toto se netýká stávající zástavby (s výjimkou změn 
stavby a změn využití stavby), kde tento způsob může být podpořen zavedením 
ekonomické motivace, tj. zpoplatněním odváděných srážkových vod. 

SOP má být dle požadavků objednatele zpracována v duchu zásad udržitelného 
rozvoje a v souladu s problematikou HDV (princip předběžné opatrnosti, přijímání 
preventivních opatření, náprava škod prvotně u zdroje). Zpracovatelé SOP tedy 
budou při definování základních požadavků na funkci systému odvodnění primárně 
vycházet z citované normy TNV 75 9011, která obsahuje pravidla pro stanovení 
obecné koncepce odvodnění i pro jednotlivé objekty HDV a zejména pak pro 
všechna prostředí, ve kterých mají systémy HDV fungovat. 
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Obr. 2.1.  Obecné schéma postupu při návrhu odvodnění staveb 
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2.2 Institucionální a vlastnická struktura 

K okrajovým podmínkám řešení patří také určení institucionální a vlastnické struktury. 
Tyto okrajové podmínky zásadním způsobem ovlivňují postup při návrhu celého 
systému hospodaření se srážkovými vodami v zájmovém území. 

Identifikace institucionální struktury města je důležitá z hlediska implementace 
metodických pokynů pro novou výstavbu na výhledových lokalitách. Jedná se              
o podmínky, které je nutné zařadit do procedury přípravy, schvalování a povolování 
staveb, jejich realizace, předávání budoucím majitelům a jejich uvádění do provozu. 

Informace o institucionální struktuře jsou dále důležité při výběru nejvhodnějšího 
subjektu pro správu a údržbu objektů decentralizovaného systému odvodnění (DSO), 
které v současnosti je nebo výhledově bude ve vlastnictví města. 

Z pohledu zavádění HDV ve stávající zástavbě hrají zase klíčovou roli vlastnické 
vztahy k odvodňovaným nemovitostem, jelikož na jejich základě je možné stanovit 
míru dostupnosti potenciálu HDV. 

2.2.1 Institucionální struktura 

Statutární město Olomouc patří mezi základní územní samosprávné celky České 
republiky. Je to sdružení občanů tohoto města, kteří si ze svého středu volí své 
zástupce, kteří je budou po čtyřleté volební období zastupovat při spravování 
městských záležitostí. 

Statutární město Olomouc je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích 
svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vzniklo 
dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních 
zastupitelstev v roce 1990 tj. 24. listopadu 1990. 

Svoje záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou 
působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými 
právními předpisy vydanými k jejich provedení. Město však vykonává v zákonem 
vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. 
přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády  
a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. 

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle 
podmínek stanovených zvláštním zákonem. Hospodaří podle sestaveného rozpočtu 
a vyúčtování hospodaření provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku. 
Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před projednáním                 
v Zastupitelstvu statutárního města Olomouce tak, aby se k němu mohli vyjádřit 
občané. 

Město je spravováno Zastupitelstvem města Olomouce, které je nejvyšším orgánem 
v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do obecních 
zastupitelstev. Zastupitelstvo města Olomouce má celkem 45 členů a schází se 
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zpravidla nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je 
Rada města Olomouce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města 
Olomouce má 11 členů a schází se zpravidla 1x za 14 dní. 

Podle zákona o obcích má město Olomouc postavení statutárního města. Statutární 
město Olomouc zastupuje navenek primátor, který je volen zastupitelstvem města, 
popř. města zastupují ve stanoveném rozsahu náměstci primátora. Všechny tyto 
funkce jsou zastávány zástupci zvolenými občany. Dalším orgánem statutárního 
města je magistrát. 

Magistrát města Olomouce je tvořen primátorem, jeho náměstky, tajemníkem               
a zaměstnanci statutárního města zařazenými do magistrátu. Nadřízený všem 
zaměstnancům zařazeným do magistrátu je tajemník, který plní funkci statutárního 
orgánu podle zvláštních zákonů a je odpovědný zaplnění úkolů magistrátu                 
v samostatné i přenesené působnosti primátorovi. 

V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 
nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti 
přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí 
svěřených do působnosti jiného orgánu města. 

Magistrát se vnitřně člení na odbory a oddělení. K 1. 5. 2012 má Magistrát města 
Olomouce 18 odborů a 73 oddělení. 

odbor oddělení 

odbor agendy řidičů a motorových vozidel 

evidence řidičů 

přestupků v dopravě 

přestupků proti zákonnému pojištění 

technické způsobilosti a evidence vozidel 

zkušební komisaři autoškol 

odbor dopravy 

oddělení dopravních opatření 

městské hromadné dopravy 

oprav komunikací 

správa letiště 

odbor ekonomický 

informační soustavy 

místních poplatků 

rozpočtu a finanční strategie 

exekucí 

odbor evropských projektů 
přípravy a realizace projektů 

oddělení integrovaných plánů rozvoje města 

odbor informatiky 
správy aplikačního softwaru 

uživatelské podpory 

odbor interního auditu a kontroly 
interního auditu 

kontroly 

odbor investic 

právní odboru investic 

přípravy 

realizace 

veřejných zakázek 

odbor kancelář primátora 

organizační 

sekretariátů členů RMO 

zahraniční 

mediální komunikace 

odbor koncepce a rozvoje hospodářského rozvoje 
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odbor oddělení 

koncepce dopravy 

koncepce zeleně a rekreace 

technické infrastruktury 

územního plánování a architektury 

odbor majetkoprávní 

evidence majetku 

infrastrukturniho majetku 

majetkových řízení a prodeje domů 

právní 

odbor ochrany havarijního plánování a ochrany obyvatel 

odbor sociálních věcí 

Azylový dům 

dětských jeslí 

Domov pro ženy a matky s dětmi 

opatrovnické 

péče o rodinu a děti 

sociální práce a poradenství 

sociálních služeb 

sociální prevence 

odbor správy 

evidence obyvatel, OP a cestovních dokladů 

informace a ostraha objektů 

matrika 

personální a právní 

práce a mzdy 

přestupkové 

spisové služby 

oddělení správa budov a ekonomické 

odbor stavební 

památkové péče 

pozemních staveb 

státní správy na úseku pozemních komunikací 

stavebně právní 

územně správní 

odbor školství 

rozpočtových záležitostí školství 

platových záležitostí školství 

středisko rozvozu stravy 

odbor vnějších vztahů a informací 

cestovního ruchu 

Informační centrum Olomouc 

propagace a marketingu 

komisí městských částí a detašovaných pracovišť 

kultury 

sportu 

odbor živnostenský kontroly 

odbor životního prostředí 

odpadového hospodářství a péče o prostředí 

ochrany ovzduší 

péče o krajinu a zemědělství 

péče o zeleň 

vodního hospodářství 

Tab. 2.1.  Odbory a oddělení Magistrátu města Olomouce 

Z hlediska zavádění, správy a údržby objektů DSO jsou důležité zejména následující 
městské organizace a akciové společnosti: 

Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 

Správa Nemovitostí Olomouc, a.s. byla založena v roce 2001 statutárním městem 
Olomouc. Do činnosti společnosti patří pronájem bytových i nebytových prostor, 
zajišťovaní oprav a údržba nájemných bytů, jakož i poradenství o možnostech 
získání bytu. 
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Technické služby města Olomouce, a. s. 

Společnost zabezpečuje svoz a likvidaci komunálního odpadu, opravy a údržbu 
komunikací, čistění města, provoz a údržbu veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení i údržbu veřejné zeleně. 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. 

Vodohospodářská společnost Olomouc vznikla v roce 1994. Do její činnosti patří 
především provozovaní vodovodu a kanalizace, čistění kanalizačních sítí, laboratorní 
rozbory pitné a odpadní vody, monitoring kanalizace či poradenská činnost v oblasti 
vodovodů a kanalizací. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ je člen skupiny Veolia Voda - je provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech 
Olomouc, Prostějov a Zlín. Vedle své hlavní činnosti, řeší řadu jiných aktivit, které 
souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. 
o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. 

2.2.2 Vlastnická struktura 

Velice blízkým hlediskem ve vyhodnocování podmínek prostředí pro aplikaci 
decentralizovaných systémů odvodnění jako základních prvků HDV s předchozím 
kritériem je vlastnický vztah k odvodňované nemovitosti.  

Na území Statutárního města Olomouce jsou nemovitosti s různým podílem 
vlastnictví města. Míra tohoto podílu bude přímo úměrná míře vlivu na zavádění DSO 
u jednotlivých nemovitostí. V SOP bude tato míra vlivu zohledněna při volbě 
etapizace možného zavádění DSO ve stávající zástavbě – pravděpodobnost 
přebudování konvenčního systému odvodnění na decentralizované. 

Výchozím podkladem k určení vlastnických vztahů k jednotlivým nemovitostem 
v zájmovém území jsou tzv. majetkové mapy poskytnuté objednatelem. 

Majetkové mapy zobrazuji plochy parcel ve vlastnictví určitého subjektu. U majetku 
ve vlastnictví ČR jsou pak rozlišeny ještě organizace s významným rozsahem práva 
k nakládání se statním majetkem – viz tabulka. 

 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 21 - 

 

mapa název subjektu poznámka 

m_CD.dgn České dráhy právo nakládání 

m_CR.dgn Česká republika 

pozemky ve vlastnictví státu 
včetně těch, kde mají právo 
nakládání jednotlivé státní 
organizace 

m_DPMO.dgn Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - 

m_KrajOl.dgn Olomoucký kraj - 

m_mestoO.dgn Statutární město Olomouc - 

m_MO.dgn Ministerstvo obrany právo nakládání 

m_PF.dgn Pozemkový fond České republiky právo nakládání 

m_Povodi.dgn Povodí Moravy, s.p. právo nakládání 

m_RSD.dgn Ředitelství silnic a dálnic ČR právo nakládání 

m_UP.dgn Univerzita Palackého Olomouc - 

M_UZSVM.dgn Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových právo nakládání 

Tab. 2.2.  Přehled majetkových map poskytnutých objednatelem k 10. 10. 2012 

 

2.2.3 Vlastnické vztahy 

Statutární město Olomouc (dále jen „SMOl“) vlastní infrastrukturní majetek vodovodů 
a kanalizací a od 1. 4. 2000 má uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě 
se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen „MOVO“). 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen „VHS“) v současné době 
vlastní skupinový vodovod Olomouc bez infrastrukturního majetku vodovodu na 
území města Olomouce, Litovle a okolních obcí, dále bez Šternberka a okolních obcí 
a několika dalších samostatných obcí. V současné době je tento majetek provozován 
na základě smlouvy o nájmu, provozování a údržbě společností MOVO. Údržbu 
odvodňovacích zařízení a prvků na komunikacích provádí pro SMOl (přes odbor 
dopravy) na základě smluvního vztahu společnost Technické služby města 
Olomouce, a.s. 

Na území SMOl, v městské části Slavonín (jižní část) a Nemilany je vlastníkem 
infrastruktury vodovodní sítě Vodovod Pomoraví, svazek obcí, jehož provozovatelem 
je společnost INSTA CZ, s.r.o. Olomouc. 

Část infrastruktury vodovodů a kanalizací na území SMOl je v soukromém nebo 
nezjištěném vlastnictví. 

Složitější vlastnické vztahy jsou v případě vodních toků, svodnic a melioračních 
zařízení. Významné vodní toky jako Morava, Bystřice jsou ve vlastnictví ČR                
a správcem je Povodí Moravy, s. p. Po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy 
(dále jen „ZVHS“) přešly do správy Povodí Moravy, s. p. také další menší vodní toky. 
Některé vodní toky jsou ve vlastnictví SMOl. Nejobtížněji se budou určovat vlastnické 
vztahy u melioračních svodnic a kanálů, kdy část je ještě ve správě zbytkové 
organizace ZVHS a část je také v soukromém vlastnictví nebo není vlastník znám. 
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2.3 Požadavky na funkci systému odvodnění 

Požadavky na funkci systému odvodnění vycházejí z technických podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci zakázky KVH SMOl: 

 SOP bude řešena v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje – v oblasti 

hospodaření se srážkovými vodami to znamená, že bude vycházet z principů 

předběžné opatrnosti, přijímání preventivních opatření a nápravy škod prvotně 

u zdroje. 

 V nově zastavovaných lokalitách bude v co největší míře zachován přirozený 

režim srážkového odtoku. U stávající zástavby pak budou hledány možnosti 

zlepšení režimu srážkového odtoku na úroveň co nejvíce odpovídající 

přirozenému stavu. 

 Bude kladen důraz na snižování množství srážkových vod odváděných 

kanalizací a vodními toky a budou podporována opatření umožňující 

zadržování, vsakování a přímé využití srážkových vod. 

 Srážkové vody bude třeba rozlišovat dle stupně jejich znečištění a způsob 

nakládání s nimi stanovit dle tohoto stupně. 

 Bude také kladen důraz na snižování znečišťování vodních toků přímým 

vypouštěním srážkových vod z kanalizace podporou odděleného nakládání se 

srážkovými a odpadními vodami. 

Funkce systému městského odvodnění bude posuzována pomocí klíčových 
ukazatelů relevantních pro jednotlivé části systému. Jejich rozsah a cílové hodnoty 
budou stanoveny po dohodě se zadavatelem. Odvozeny budou jak z platné 
legislativy (vyhlášky, normy, kanalizační řády, vodoprávní rozhodnutí) tak i na 
základě současného stavu znalostí v kombinaci se stavem zjištěným v rámci SOP 
(např. hydraulické přetížení stokové sítě). Případné chybějící hodnoty budou 
převzaty ze zahraničních metodik. 

Klíčovými ukazateli pro dimenzování odvodnění staveb prostřednictvím objektů DSO 
budou – přípustný specifický odtok z pozemku, přípustná četnost jeho překročení, tj. 
četnost funkce bezpečnostního přepadu, bezpečnostní koeficient a max. doba 
prázdnění retenčních objektů. 

Kromě klíčových ukazatelů budou závazné i požadavky na technické vybavení DSO 
– bezpečnostní přeliv a tzv. vlastnický princip. 

Jako hodnotící kritérium z hlediska záplav u drobných vodních toků a svodnic bude 
zvolena relativní výška plnění koryta (tzn. dosažená hloubka vody během simulace 
vzhledem k maximální hloubce koryta). S ohledem na účel zpracování a nejistoty 
modelu bude zvolena příslušná stupnice a po dohodě stanoveno i kritérium plnění vč. 
přípustné četnosti jeho překročení. 
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3 Metodický postup 

3.1 Obecný metodický postup 

Projekt „Koncepce vodního hospodářství“ (dále jen KVH) statutárního města 
Olomouce (dále jen SMOl) se skládá v souladu se zadávací dokumentací ze 3 
hlavních částí a to generelu kanalizace (dále jen GK), generelu zásobování vodou 
(dále jen GZV) a studie odtokových poměrů (dále jen SOP) . Součástí KVH je rovněž 
technicko-ekonomické vyhodnocení (dále jen TEV) dalšího vývoje z hlediska 
realizace nutných oprav, plánovaných rekonstrukcí a výhledových záměrů SMOl. 
Navrhované řešení respektuje návrh územního plánu (2011). Koncepce KVH je 
zpracována s výhledem do roku 2030. 

V rámci SOP byl vytvořen srážko-odtokový a hydrodynamický korytový model 
drobných toků. SOP dále obsahuje systematické posouzení a vyhodnocení jak 
současného tak výhledového stavu nakládání se srážkovými vodami v zájmovém 
území včetně rizika záplav, přesného vymezení podmínek odvodnění nové zástavby 
a analýzy potenciálu stávající zástavby z hlediska přiblížení srážko-odtokových 
poměrů přirozeným podmínkám. 

Výsledky SOP budou sloužit pro: 

 posouzení a analýzu současného stavu odvodnění v zájmovém území; 

 vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje odvodnění města, vytipování 
rizikových oblastí pro prioritní řešení vše v souladu s platnou legislativou                 
a možnostmi SMOl; 

 vytvoření územně analytického podkladu pro tvorbu nového územního plánu    
a investiční politiku SMOl; 

 definici technických zásad pro průběžné návrhy a realizaci opatření ve 
stávajících zastavěných a zastavovaných územích a územích určených 
k výstavbě; 

 zabezpečení ochrany povrchových a podzemních vod dle platné státní              
a evropské legislativy a v duchu trvale udržitelného rozvoje. 

Metodický postup řešení SOP vychází z integrálního přístupu, tj. řešení odvádění 
srážkových vod v návaznosti na vody povrchové, podzemní a provoz stokového 
systému. Předložená metodika postupu prací je založena na využití verifikovaných 
simulačních modelů všech prvků městského odvodnění. 
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3.1.1 Inventarizace existujících podkladů 

Jako první krok v rámci zpracování SOP bylo provedeno shromáždění                                
a inventarizace stávajících podkladů. Po shromáždění podkladů byla provedena 
analýza a vyhodnocení jejich využitelnosti a společně se zadavatelem byl stanoven 
další postup s cílem zajistit všechny potřebné podklady pro zpracování SOP. 

Hlavními podklady jsou: 

 Návrhy územního plánu (2011 - 2015); 

 Generel odvodnění SMOl (2004); 

 Historické srážkové řady; 

 Mapy rozlivů toků; 

 Podklady o drobných vodních tocích; 

 Evidence případných ekologických zátěží; 

 Existující matematické modely a studie; 

 Existující měření na kanalizační síti a vodních tocích; 

 Informace o realizovaných stavbách od zpracování GO; 

 Informace o hydrogeologických poměrech; 

 Geodetické zaměření stávajících vodohospodářských děl (např. vodních toků); 

 Informace o majetkových poměrech; 

 Informace z provozu kanalizace a od správců vodních toků. 

 

Inventarizace existujících podkladů v rámci SOP zahrnuje následující prvky: 

Charakteristika území 

Vymezení oblasti vychází ze zadání veřejné zakázky KVH SMOl. Zájmové území 
SOP je zde definováno katastrálním územím SMOl a to včetně navazujících povodí 
IV. řádu. Podrobnější charakteristika území se věnuje přírodním poměrům 
(geologické a hydrogeologické poměry, půdní poměry, vodstvo a kvalita vody, 
biogeografická a geobiocenologická typizace, klimatické poměry, atd.). Popis 
systému odvodnění zájmové oblasti (kanalizace a drobné vodní toky) je vypracován    
v návaznosti na GK.  

Stanovení okrajových podmínek řešení 

Okrajové podmínky řešení představují soubor axiomů a pravidel, podle kterých je 
řešení provedeno. Okrajové podmínky stanovují hranice celého řešení nejen co do 
topologie území ale i řešených procesů a voleného zjednodušení. Základní okrajové 
podmínky řešení SOP vychází ze zadávací dokumentace. 
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3.1.2 Doplňující monitoring a průzkumy 

Průzkum povodí pro určení potenciálu HDV 

Ke stanovení potenciálu území pro udržitelné hospodaření se srážkovou vodou bylo 
nutné stávající zástavbu typologicky zmapovat. V zájmovém území proto byla 
provedena kategorizace stávající zástavby podle možností hospodaření s dešťovou 
vodou s ohledem na znečištění srážkového odtoku, hydrogeologické podmínky                 
a ochranu jakosti podzemních vod. Rekognoskace terénu je jedním z podkladů pro 
určení využitelnosti nemovitostí z hlediska aplikace HDV. 

Doplnění dat o vodních tocích 

Cílem tohoto bloku prací je získat data pro zpracování matematického modelu 
vodních toků. U některých toků není dostupná, nebo je nedostatečná dokumentace, 
proto bylo nutné tyto informace doplnit. Jedná se zejména o informace o niveletě 
dna, příčném profilu a ověřit polohopis. Dalším důležitým prvkem, který bylo nutné  
postihnout je popis klíčových objektů a změn charakteru koryta. Vlastní doplnění 
údajů bylo provedeno zaměřením v terénu. 

Současné problémy s dešťovou vodou v zástavbě 

Informace o současných problémech se srážkovou vodou v zástavbě byly převzaty 
jak z pohledu samosprávy a státní správy tak z pohledu provozovatele kanalizace od 
zadavatele. Samostatně jsou doloženy podněty a záznamy občanů, které vyplynuly  
z informační kampaně. 

3.1.3 Stavba, doplnění a kalibrace integr. srážko-odtokového modelu  

V rámci jednotlivých bloků prací vznikly dva modely popisující odvodnění. Jedná se  
o model kanalizace a model vodních toků.  Pro komplexní popis odvodnění jako 
celku bylo nutné vytvoření integrovaného modelu, který představuje propojení 
modelů kanalizace a vodních toků v klíčových místech tak, aby bylo možno 
postihnout vzájemné vazby mezi těmito prvky odvodnění. 

3.1.4 Výpočet a analýza současného stavu 

V rámci zpracování stávajícího stavu byly definovány požadované parametry 
bezpečnosti a spolehlivosti jednotlivých prvků systému odvodnění, na základě 
kterých je posouzeno splnění cílových hodnot. 

Simulace stávající vodohospodářské bilance v povodí je provedena pomocí 
integrovaného modelu při zatížení dlouhodobou řadou dešťů. Výsledné hodnoty 
sloužily jako základní informace pro identifikaci nedostatků současného stavu 
(narušení přirozených srážko-odtokových poměrů). Tato informace také vedla              
k optimalizaci objemu srážkových vod na povodí. 

Posouzení výskytu lokálních zátop území a kapacitních možností sítě drobných toků 
je provedeno integrovaným modelem při zatížení vybranými dešti z dlouhodobé řady 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 9 - 

 

dešťů. Z pohledu zaplavení stokové sítě ze strany recipientu je proveden výpočet 
možného ovlivnění průtoku odpadních vod ze strany vzduté hladiny v recipientech. 

3.1.5 Návrh výhledového stavu řešení 

Po vyhodnocení ekonomické analýzy a analýzy proveditelnosti optimálních opatření 
(zejména HDV) byly společně s městem a jeho dotčenými orgány stanoveny priority, 
podle kterých se budou nejlépe naplňovat potřeby SOP. Samotný návrh výhledového 
stavu řešení obsahuje kromě posouzení splnění cílových hodnot klíčových ukazatelů 
a stanovení technickoekonomické proveditelnosti následující kapitoly: 

Definice zásad a kritérií pro ÚPD 

V rámci SOP jsou kromě obecně platných limitů pro odvodnění rozvojových lokalit 
také definována území nevhodná pro zástavbu, jež jsou podkladem pro 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. 

Určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě 

Podstatou analýzy bylo objevit u stávající zástavby potenciál s dešťovou vodou 
hospodařit a u staveb a pozemků okolo nich v majetku města stanovit účinnost a vliv 
na stokovou síť, pokud by se odvodnění přestavělo. Tato činnost kontinuálně 
navazuje na průzkum povodí pro určení potenciálu HDV a následnou kategorizaci 
území dle možností hospodaření s dešťovou vodou. 

Návrh koncepce odvodnění výhledové zástavby 

Návrh odvodnění výhledové zástavby vychází z místních podmínek jednotlivých 
rozvojových ploch. Různá lokální omezení mohou jsou limitní nejenom pro způsob 
odvodnění, ale mohou být limitní i pro samotnou výstavbu. Limity využití rozvojových 
ploch rozlišují, je-li území pro zástavbu vhodné.  

Návrh variant opatření 

Variantní řešení – návrh a optimalizace opatření je provedena na základě výše 
uvedených bodů dle priorit stanovených zadavatelem. Ve spektru opatření se 
uvažuje s opatřeními na vodních tocích a v povodí. Za prioritní řešení je považováno 
řešení u zdroje. 

Metodika SOP OL pro státní správu 

Metodická příručka 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 
decentralizovaného systému odvodnění. Příručka zohledňuje aktuální právní 
předpisy v oblasti HDV. 
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3.1.6  Stanovení cílové dlouhodobé koncepce rozvoje města 

Cílem předkládané koncepce městského odvodnění je zmírnění vlivu urbanizace na 
hydrologický režim krajiny a na akvatický ekosystém. Vychází ze zkušeností                  
a poznatků městského odvodnění a proto preferuje taková opatření, která přibližují 
způsob odvodnění rozvojových ploch způsobu odvodnění v nezastavěných povodích. 

Cílem dlouhodobé koncepce odvodnění 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 a život ve městě bude kvalitnější a bezpečnější. 
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3.1.7 Seznam předávaných výstupů 

V Tab. 3.1 je uveden seznam předávaných výstupů za část SOP. Kromě těchto 
výstupů byly objednateli předány i podklady pro tzv. živou mapu a to ve formátu 
ESRI. 

 

Příloha Název přílohy Tisk Digitálně 

D.1 Charakteristika území Ano doc, pdf 

D.1.3.1 Přehledná situace značení svodnic Ano pdf 

D.2 Okrajové podmínky řešení Ano doc, pdf 

D.3 Metodický postup Ano doc, pdf 

D.4 Zpracování podkladů pro řešení SOP Ano doc, pdf 

D.4.1.1 Úroveň řešení vodních toků Ano pdf 

D.4.4.2 Geologická mapa Ano pdf 

D.4.4.3 Hydrogeologická mapa Ano pdf 

D.4.6.4 Dostupnost dat před zaměřením Ano pdf 

D.4.7.5 Evidenční listy odvodnění Ano pdf 

D.5 Doplňující monitoring a průzkumy Ano doc, pdf 

D.5.1.1 Fotodokumentace Ne jpg 

D.5.3.2 Seznam připomínek občanů Ano doc, pdf 

D.6 
Stavba, doplnění a zprovoznění int. srážko-odtokového 
modelu 

Ano doc, pdf 

D.6.1 Schéma modelu vodních toků Ano pdf 

D.6.2 Zaměření drobných vodních toků Ano pdf 

D.6.3.1 Staničení zaměřených profilů - 11_1  Ne pdf 

D.6.3.2 Staničení zaměřených profilů - 11_2  Ne pdf 

D.6.3.3 Staničení zaměřených profilů - 11_3  Ne pdf 

D.6.3.4 Staničení zaměřených profilů - 13_1, 13_2, 13_3  Ne pdf 

D.6.3.5 Staničení zaměřených profilů - 21_1  Ne pdf 

D.6.3.6 Staničení zaměřených profilů - 21_2  Ne pdf 

D.6.3.7 Staničení zaměřených profilů - 30_1  Ne pdf 

D.6.3.8 Staničení zaměřených profilů - 31_1, 31_2  Ne pdf 

D.6.3.9 Staničení zaměřených profilů - 31_3  Ne pdf 

D.6.3.10 Staničení zaměřených profilů - 41_1 a 41_3  Ne pdf 

D.6.3.11 Staničení zaměřených profilů - 42_1  Ne pdf 

D.6.3.12 Staničení zaměřených profilů - 51_1  Ne pdf 

D.6.3.13 Staničení zaměřených profilů - 51_2  Ne pdf 

D.6.3.14 Staničení zaměřených profilů - 52_1  Ne pdf 

D.6.3.15 Staničení zaměřených profilů - 22_2  Ne pdf 

D.6.3 Přehled označení svodnic v modelu Ne xlsx 

D.6.4 Přehled napojení svodnic a kanalizace Ne xlsx 

D.6.5 Přehled parametrů povodí Ne xlsx 

D.7 Výpočet a analýza stávajícího stavu Ano doc, pdf 
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D.7.1 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N2 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.2 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N5 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.3 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N10 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.4 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N11 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.7.5 
SS - Kapacitní přetížení svodnic pro N15 a nasycenou půdní 
zónu 

Ano pdf 

D.8 Návrh výhledového stavu řešení Ano doc, pdf 

D.8.1.1 Vodohospodářské limity rozvoje území Ano pdf 

D.8.2.2 Mapové listy návrhu odvodnění výhledových loch Ano pdf 

D.8.3.3 Kapacitní přetížení svodnic - N5 - varianta 1 Ano pdf 

D.8.3.4 Kapacitní přetížení svodnic - N5 - varianta 2 Ano pdf 

D.8.3.5 Kapacitní přetížení svodnic - N5 - varianta 3 Ano pdf 

D.9 Stanovení cílové dlouhodobé koncepce rozvoje města Ano doc, pdf 

D.9.2.1 Seznam a cena navrhovaných investičních opatření Ne xlsx 

D.10 
Analýza „Riziková území při extrémních přívalových 
srážkách“ 

Ne doc, pdf 

Tab. 3.1.  Seznam předávaných výstupů za část SOP 
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3.2 Technologická návaznost na generel kanalizace 

3.2.1 Principy řešení 

Zadání SOP, v němž byl požadavek zapracovat do generelního plánu odvodnění 
města principy HDV, bylo formulováno již v roce 2008. Zadání vycházelo z aktuálních 
problémů odvodnění města a opíralo se o platnou legislativu a perspektivní trendy ve 
vodním hospodářství měst a obcí. 

Na platformě matematického modelu založeného v rámci generelu kanalizace je 
vytvořen nový model zcela respektující novou koncepci odvodnění.  Zpracování SOP 
lze považovat za další návaznou etapu generelu. Zajištění technologické návaznosti 
na generel kanalizace je tedy nutnou podmínkou pro zachování kontinuity plánování 
rozvoje systému odvodnění. Technologickou návaznost na generel kanalizace je 
třeba provést v následujících principech: 

 integrální přístup; 

 digitální zpracování; 

 metodika zpracování; 

 softwarové řešení. 

Integrální přístup 

Zájmové území obsahující povodí 4. řádu popisuje celou spádovou oblast malých 
vodních toků a svodnic dotékajících od města Olomouc. SOP vychází ze současného 
stavu odvodnění města Olomouce, tzn.  že respektuje existující prvky odvodnění jako 
svodnice, malé vodní toky a kanalizace. Ze systému odvodnění jsou vyjmuty pouze 
velké toky tj. Morava a Bystřice, resp. další části drobných toků v souladu se 
zadáním a projednáním se zadavatelem. 

Digitální zpracování 

Zpracování SOP  v maximální míře respektuje zavedenou formu a formáty výstupů                
v již existujících projektech a softwarových řešeních. Jedná se zejména o výstupy  
z generelu kanalizace a komunikační formáty předepsané v zadávací dokumentaci. 
Základem je digitální zpracování, ačkoliv některé výstupy jsou také prezentovány             
v tištěné formě. Pro zpracování dokumentace jsou použity standardní a běžně 
dostupné softwarové prostředky. 

Dohodnutými digitálními formáty jsou: 

 MS Office  ve verzi 2003 (*.doc, *.xls, atd.); 

 formát vrstev GIS respektující standardy ESRI (*.shp); 

 jako formát volně šiřitelných dokumentů byl stanoven *.pdf. 
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Metodika zpracování 

Metodika zapracování navazuje na metodiku zpracování generelu kanalizace. 
Detailní popis metodiky je uveden v této kapitole D.4 Metodický postup.  

Generel odvodnění zpracovaný v roce 2004 navrhoval koncepci odvodnění města 
prostřednictvím tzv. konvenčního způsobu bez implementace základních principů 
HDV. Pro zpracování SOP bylo s těmito výsledky včetně jejich dalších aktualizací 
uvažováno jako o základní variantě řešení pro posouzení odvodnění stávající 
zástavby. Pro odvodnění výhledové zástavby jsou stanovena nová pravidla 
respektující principy HDV.  

Softwarové řešení  

Jako hlavní výpočetní prostředek je použit software MIKE URBAN, který je přímým 
nástupce softwaru MOUSE, jež byl použit při výpočtech v generelu odvodnění. 

3.2.2 Vazba generelu kanalizace a studie odtokových poměrů 

Pro koordinaci GK a SOP bylo nutné zajistit komunikaci mezi oběma částmi projektu 
zejména na následujících dvou úrovních: 

 vstupní data – koordinace je nutná k zajištění konsistence projektu                      
a jednoznačné identifikace popisovaných prvků systému odvodnění; 

 posouzení systému odvodnění – koordinace zajišťuje návaznost řešení jak 
technologickou, tak věcnou (navrhovaná opatření, alternativy, atd.). 

Vstupní data 

 topologická data – identické číslování šachet, úseků, povodí a rozvojových 
ploch, vstupy v úrovni detailního modelu kanalizace; 

 hydrologická data – zpracování nepropustnosti povrchu individuálně pro každé 
povodí na základě vrstev popisu povrchu, detailní rozdělení na povodí; 

 vstupní plochy pro výhledový stav vycházejí ze stejného podkladu – ÚP OL 
(2011); 

 okrajové podmínky řešení – např. návrhové srážky. 

Posouzení systému odvodnění 

V rámci posouzení současného stavu vznikla alternativa současného stavu                    
s zavedením HDV na potenciálních plochách v povodí. To představuje situaci, která 
by mohla v budoucnu nastat, ale je v současné době velmi těžko dosažitelná              
z důvodu malé motivace majitelů odvodňovaných nemovitostí. Varianta definuje 
potenciální rezervy odvodňovacího systému pro budoucnost. Do dalších výpočtů               
v rámci horizontu zpracování SOP nebude s touto rezervou počítáno.  
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Výhledový stav vychází z následujících předpokladů: 

 napojení splaškových vod není z hlediska hydraulického přetížení stokové sítě 
závažným problémem a bude vyřešeno v rámci GK; 

 přímé napojení srážkových vod do jednotné kanalizace není dle platné 
legislativy možné. 

Generel kanalizace tvoří základní koncept odvodnění definující princip připojení 
systému odvodnění nových území do oddílné nebo jednotné kanalizace. 

Studie odtokových poměrů  

  definuje vodohospodářské limity rozvoje území; 

  definuje detailní podmínky odvodnění pro jednotlivé rozvojové plochy; 

  definuje odtok z povodí přes objekty HDV jako vstup pro hydraulického 
posouzení stokové sítě; 

 posuzuje vliv odvodnění na vodní toky. 

Pro výsledné řešení byla zajištěna koordinace systému odvodnění a odstranění 
konfliktních situací. 
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3.3 Metodika provázání s územně analytickými podklady 

Metodika provázání SOP s územně analytickými podklady, zejména pak Územním 
plánem sídelního útvaru města Olomouce (ÚP OL), spočívá ve stanovení limitů pro 
koncepci odvodnění, které městu umožní dlouhodobý rozvoj.  

3.3.1 Definice zásad a kritérií pro územně plánovací dokumentaci 

Základní informaci pro územní plánování města poskytuje SOP s tím, že území 
města rozděluje na plochy pro výstavbu vhodná nebo podmínečně vhodná a území 
pro výstavbu nevhodná. Míra detailu tohoto rozlišení se odvíjí od podrobnosti 
dostupných hydrogeologických podkladů. Rozdělení je učiněno na základě analýzy 
vodního režimu v lokalitách, na kterých se počítá s výhledovou zástavbou. 

Území nevhodná pro zástavbu jsou území s dominantním vodním režimem a pro ně 
byly definovány zásad a kritéria pro územně plánovací dokumentaci: 

 Území přirozené retence vod; 

 Záplavové území; 

 Plochy pro rozliv (plochy pro akumulaci povrchových vod). 

3.3.2 Limity využití rozvojových ploch 

Volba recipientu 

Odvodnění rozvojových ploch je navrženo podle dostupnosti recipientu vždy do 
povrchového toku (popř. do vodohospodářských objektů sloužících pro akumulaci 
povrchových vod) nebo do dešťové, resp. jednotné kanalizace. Způsob odvodnění            
a výběr k tomu vhodných recipientů ve většině případů vyplývá z místních podmínek 
a z legislativy. 

Ačkoliv je podloží v legislativních předpisech vnímáno jako prioritní recipient, nebylo 
s ním v koncepci návrhu odvodnění výhledových ploch uvažováno, jelikož v úrovni 
zpracování SOP nejsou dostupná hydrogeologická data v potřebném detailu. 

Limity pro návrh objektů HDV 

Pro návrh objektů HDV platí limity, které lze rozdělit do dvou skupin. Klíčové 
ukazatele jsou limity, na základě kterých budou objekty HDV dimenzovány.                       
A závazné požadavky na technické provedení jsou limity, které budoucím majitelům 
nemovitostí zajistí provozní spolehlivost a ekonomickou nezávislost. 

Územní studie 

V rámci rozvojových ploch podle ÚP OL 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 
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srážkových vod a v návaznosti na systematické řešení na stavebnících vymáhat. 
Proto doporučujeme odvodnění území vyřešit před započetím jeho urbanizace. 

Tam, kde nelze na úrovni SOP definitivně stanovit koncepci odvodnění (tzn. 
například existence více recipientů vhodných k odvodnění, či různorodé spádové 
poměry a konfigurace území), doporučujeme vypracovat územní studii, která na 
základě limitů SOP a s využitím geodetického zaměření, podrobného 
hydrogeologického průzkum a příp. analýzy vlastnických vztahů, vybere nejvhodnější 
řešení.  

Podrobný hydrogeologický průzkum  

Koncepce odvodnění je velice závislá na informacích o podloží jakožto prioritním 
recipientu. Motivace stavebníka pro důkladné provedení podrobného 
hydrogeologického průzkumu je malá, i když na něm závisí provozní spolehlivost 
nebo dlouhodobá životnost celého systému odvodnění. Je důležité, aby město 
vyžadovalo po stavebnících seriózní informace o hydrogeologických podmínkách, 
podle kterých bude možné návrh odvodnění realizovat. 

3.3.3  Potenciál stávající zástavby    

Nejvíce srážkových vod odtéká do jednotné kanalizace – nejméně vhodného 
recipientu – ze stávajících staveb. Majitelé těchto staveb jsou soukromníci nebo 
obec, město, kraj, stát. S ohledem na současnou legislativu nelze v rámci regulativů 
ÚP OL majitelům stávajících staveb nic nařizovat. Pokud se však bude stávající 
zástavba přestavovat, budou pro ni platit stejná pravidla jako pro novostavby (viz 
kapitola D.3.1). 
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3.4 Popis použitých prostředků 

Zpracovatel při zpracování projektu využil simulační modely srážko-odtokových 
procesů (podrobněji viz níže) i další specializované programy, například program pro 
zpracování dat – Gandalf či  komerčně dostupné programové prostředky 
specializovaných firem, jako jsou MikeView, AquaBase, ArcMap, Mapinfo, AutoCAD, 
Microstation, Microsoft Office atd. 

MIKE URBAN  

Programový prostředek MIKE URBAN je určen pro globální analýzu funkce 
vodovodních a kanalizačních systémů. Cílem tohoto nového produktu je sjednocení 
uživatelského rozhraní a nahrazení současných programových prostředků MOUSE, 
MIKE NET a MIKE SWMM.  

Uživatelské rozhraní v aplikaci MIKE URBAN využívá z větší části technologie COM 
objektů programového prostředku ArcGIS tzn., že uživatel aplikace MIKE URBAN 
bude moci využít standardní funkce převzaté z celosvětově ověřeného produktu GIS.  

Pomocí uživatelského rozhraní aplikace MIKE URBAN lze zpracovávat vstupní data 
a zároveň prezentovat vypočtené výsledky a jejich animace. Hlavní výhodou tohoto 
přístupu je zjednodušení analýzy výsledků versus případné opravy vstupních dat. Pro 
detailní analýzu výsledků je možné využít silné GIS nástroje pro výběr dat. Do datové 
struktury tak lze doplnit i uživatelské tabulky s informacemi, které sice nemají přímou 
souvislost s numerickým modelem, ale mohou být užitečné např. pro organizaci 
práce na projektu. Další uživatelsky příjemnou možností je snadná volba číselných 
formátů, použitých jednotek a pořadí sloupců.  

Pro zpracování projektu byl využit modul MIKE URBAN/MOUSE. Programový 
prostředek MIKE URBAN/MOUSE je profesionální nástroj pro výpočet povrchového 
odtoku, proudění vody, kvality vody a transportu splavenin z urbanizovaných povodí 
a stokových sítí. 

Možnosti, které nabízí aplikace MIKE URBAN, jsou implementovány z programových 
prostředků MOUSE a MIKE SWMM. Jde především o:  

 modelování srážko-odtokového procesu (MOUSE Runoff, MOUSE RDI); 

 hydrodynamickou analýzu proudění vody v potrubí a otevřených kanálech 
(MOUSE HD); 

 modelování v reálném čase a propojení na SCADA systém; 

 dlouhodobou statistiku zatížení stokových systémů (MOUSE LTS); 

 automatickou kalibraci srážko-odtokového modelu; 

 správce variant; 

 transport sedimentu (MOUSE TRAP); 
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 kvalitu vody; 

  automatickou optimalizaci dimenze potrubí. 

MIKE VIEW 

Mike View je mapově založené grafické uživatelské rozhraní pro prezentaci výsledků 
simulací provedených softwarovými balíky MIKE 11 a MOUSE. MIKE VIEW je plně 
32 bitová Windows aplikace, která může pracovat pod operačními systémy Microsoft 
Windows. Mike View umožňuje načítat a zobrazovat výsledky matematických 
simulací. Výsledky jsou k dispozici v číselné i grafické formě (průtoky, hladiny) a lze 
provádět časovou animaci vypočtených hodnot v podélném profilu, v situaci a 
jednotlivých výpočetních bodech. Mike View je volně šiřitelný software a může být 
dodán v rámci projektu a následně používán pro provozní účely. 
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4 Zpracování podkladů pro řešení SOP 

4.1 Územní plán města 

4.1.1 Úvod 

Územní plán sídelního útvaru Olomouc byl schválen usnesením Zastupitelstva města 
Olomouce dne 29. 10. 1998 a jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou 
vyhláškou města. Od té doby je průběžně měněn samostatnými změnami a soubory 
změn, jejichž závazné části byly až k datu 1. 1. 2007 vyhlašovány dalšími obecně 
závaznými vyhláškami. Od uvedeného data, kdy nabyl účinnosti nový stavební 
zákon, jsou změny územního plánu vydávány Zastupitelstvem města formou opatření 
obecné povahy. 

Přípravy k pořízení nového územního plánu zahájil úřad územního plánování již            
v roce 2006. Hlavním důvodem byla skutečnost, že tehdy připravovaný nový stavební 
zákon počítal s omezením platnosti územních plánů pořízených před velkou novelou 
zákona přijatou v roce 1998. 

Nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a ukončil platnost územních 
plánů sídelních útvarů schválených po 1. červenci 1992 k datu 31. 12. 2011. 
Vzhledem k tomu, že platný Územní plán sídelního útvaru Olomouc byl schválen dne 
29. 10. 1998, bylo nutné přistoupit k pořízení nového územního plánu. 

O pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu rozhodlo Zastupitelstvo 
města Olomouce dne 15. 9. 2008. Zadání územního plánu bylo schváleno dne 23. 2.  
2009. Následně byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel. 

Zpracovaný koncept územního plánu byl veřejně projednán a na základě výsledků 
tohoto projednání byly zformulovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, 
které schválilo zastupitelstvo města. 

V současné době se zpracovaný návrh územního plánu projednává s dotčenými 
orgány a krajským úřadem, teprve poté bude zveřejněn a veřejně projednán. 

Návrh územního plánu Olomouc byl převzat jako jeden z podkladů SOP. Návrh 
územního plánu byl zpracován k září 2012 architektonickým ateliérem 
KNESL+KYNČL s.r.o. 

Návrh územního plánu řeší celou oblast statutárního města Olomouce a to v rozsahu 
všech katastrálních území spadajících do tohoto území. Celé řešené území je 
v Územním plánu rozděleno beze zbytku na plochy identifikované jedinečným 
číselným kódem. 

Tyto plochy jsou zaznamenány v tabulce ploch, ve které je pro každou plochu 
definován parametr: 
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Typ plochy 
S  plochy stabilizované 
P  plochy přestavby 
R plochy pro rekultivaci 
N plochy stabilizované v nezastavěném území 
K  plochy pro změnu využití v nezastavěném území 
Z  plochy zastavitelné 

Využití plochy 
B  plochy smíšené obytné 
V  plochy smíšené výrobní 
R plochy veřejné rekreace 
Z  plochy individuální rekreace 
O plochy veřejného vybavení 
P  plochy veřejných prostranství 
D plochy dopravní infrastruktury 
T  plochy technické infrastruktury 
N plochy smíšené nezastavěného území 
L  plochy lesní 
W plochy vodní a vodohospodářské 

 

 
Obr. 4.1.  Plochy návrhu územního plánu SMOl 
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4.1.2 Využití územního plánu 

V rámci zpracování SOP bylo provedeno rozdělení toků podle míry detailu 
zpracování s ohledem na cíle projektu a to v souladu s návrhem územního plánu. 
Rozdělení toků podle míry zpracování detailu bylo provedeno dle technických 
podmínek „Koncepce vodního hospodářství statutárního města Olomouce“. 

Hlavním kritériem rozdělení byla území, která jsou současně již zastavěna, v návrhu 
územního plánu určena k zástavbě a lokality, jež na tato území navazují nebo je 
přímo ovlivňují. Dále k důležitým územím byly přiřazeny, po konzultaci se zástupci 
objednatele, lokality s vyskytujícími se problémy (Řepčín, Moravské železárny)                 
a lokality s možností změny odtokových poměrů ve výhledu dle návrhu územního 
plánu (lokalita R35 – Neředín – Křelov). 

Drobné toky a svodnice odpovídající těmto kritériím jsou zpracovávány a následně 
vyhodnocovány detailním hydraulickým modelem, viz. příloha D.4.1.1. 

Drobné toky a svodnice, které nevyhovují výše uvedeným kritériím, tedy lokalizovány 
v nezastavěných územích v současnosti i ve výhledu a v územích nepřímo ovlivňující 
urbanizovaná území, jsou zpracovávány a následně vyhodnocovány 
schematizovaným hydraulickým modelem, viz. příloha D.4.1.1. 

Vodní toky, drobné vodní toky a svodnice lokalizované mimo území SMOl jsou také 
zahrnuty do problematiky i když nekorespondují s lokalitami v návrhu územního 
plánu. To v případech, kdy spadají do navazujících povodí IV. řádu, jejichž srážkový 
úhrn hydrologicky ovlivní toky na území SMOl. Tyto toky jsou zpracovávány              
a vyhodnocovány hydrologickým modelem. Hydrologickým modelem jsou 
zpracovávány i toky lokalizované na trvalých travních porostech, zemědělských a 
lesních pozemcích, které neovlivní urbanizovaná území, viz. příloha D.4.1.1. 

Míra zpracování a vyhodnocování vodních toků na podkladu ploch návrhu územního 
plánu je zobrazena v příloze D.4.1.1. 
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4.2 Generel kanalizace 

4.2.1 Generel odvodnění pro město Olomouc 

Generel odvodnění pro město Olomouc byl převzat jako jeden z výchozích podkladů 
SOP. Generel odvodnění byl zpracován k září roku 2004 a to spoluprací společností 
VODIS Olomouc s.r.o., DHI a.s. a Hydroprojekt CZ, a.s. Zadavatelem a investorem 
bylo Statutární město Olomouc, Odbor koncepce a rozvoje. 

Zpracování Generelu odvodnění pro město Olomouc bylo založeno na nejnovějších 
poznatcích a trendech v oboru odvodnění urbanizovaných povodí té doby, tj. na 
metodických základech spojených s integrálním přístupem k řešení odvodnění 
urbanizovaných povodí. Opírá se o možnosti posudkových metod, založených na 
matematickém modelování a monitorování, a o tehdejší technologické možnosti 
digitálního zpracování dat. 

Cílem generelu odvodnění bylo řešení dlouhodobých vodohospodářských vztahů 
povodí (města) od zdrojů odpadních vod přes jejich transport, čištění  a vypouštění 
do recipientu, zejména pak: 

 Posouzení a následná optimalizace kapacitních poměrů celé kanalizační sítě. 

 Posouzení a následná optimalizace funkce stokové sítě a OK ve vztahu stoka-
recipient. 

 Optimalizace ochrany povrchových vodotečí před znečištěním odpadní vodou 
a stokové sítě před povodňovými průtoky. 

 Lokalizace a možnosti redukce balastních vod. 

 Posouzení kapacitní funkce stokové sítě v důsledku plánované urbanizace.   

Generel odvodnění města Olomouce obsahuje část vodní toky, kde se zabývá 
problematikou vlivu městského odvodnění na recipienty. Jedná se o interakci stoka-
recipient. Tato problematika je řešena na úrovni emisního vyhodnocení vlivu stokové 
sítě na recipient. Zabývá se také imisním řešením recipientů na úrovni kvantitativního 
vyhodnocení transportu dešťových odpadních vod korytem recipientu a dále na 
úrovni vyhodnocení procesů jakosti vody. 

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce rozdělila problematiku kanalizace 
a stokové sítě a vodní toky do samostatných částí: „Generel kanalizace“ a „Studie 
odtokových poměrů“. To však neznamená jejich vzájemnou nezávislost. Tyto části 
jsou problematikou úzce spřaženy a jsou tedy v zájemné interakci. Studie odtokových 
poměrů ve značné míře rozšiřuje pohled na danou problematiku z interakce stoka-
recipient dále na analýzu vlivu urbanizovaných částí města zejména povrchovým 
odtokem na recipient a opačně. Zejména v kapitole „vodní toky“ je Generel 
odvodnění města Olomouce podstatným podkladem pro zpracování KVH OL Studie 
odtokových poměrů. 
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4.3 Historické srážkové řady ČHMÚ 

Pro účely SOP byla v rámci projektu pořízena historická časová řada srážek za 
období 1. 1. 1998 – 31. 12. 2012 ze stanice Olomouc-Holice. Časový krok záznamu 
dat je 1 minuta. V rámci projektu byla tato data koordinována s údaji GK. 

4.3.1 Srážkoměrná stanice 

Data úhrnu srážek jsou poskytnuta z automatizované klimatologické stanice v 
Olomouci. Automatizovaná stanice v Olomouci je v provozu od 1. 1. 1998 a za toto 
období byla dvakrát přestěhována. Dřívější měření na manuální klimatologické 
stanici má dlouhou řadu pozorování (data pouze v klimatologických termínech 7, 14 a 
21 hod. SEČ).  

období zeměpisná délka zeměpisná šířka nadmořská výška 

1. 1. 1998 - 14. 2. 2000 17°13'01'' 49°34'10'' 257 m 

15. 2. 2000 - 18. 7. 2004 17°16'58'' 49°34'27'' 210 m 

19. 7. 2004 - dosud 17°17'04'' 49°34'33'' 210 m 

Tab. 4.1.  Poloha klimatologické stanice Olomouc v průběhu času 

Přístroj měřící srážky: automatický, člunkový, vyhřívaný srážkoměr se záchytnou 
plochou 500 cm2 a umístěním 1 m nad zemí, typ MR3H500. 

 
Obr. 4.2.  Klimatologická stanice Olomouc 
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4.4 Hydrogeologické podklady 

V zájmové lokalitě nebyl k dispozici ucelený podklad popisující hydrologické poměry, 
resp. vhodnost zasakování. Proto byl tento podklad z rámci SOP zpracován. Účelem 
hydrogeologického posudku bylo rozčlenění území statutárního města Olomouc do 
oblastí, ve kterých jsou obdobné podmínky pro zasakování povrchových vod, popis 
orientační charakteristiky zemního prostředí v těchto oblastech a uvedení rámcové 
možnosti, resp. nemožnosti zasakování povrchových vod do zemního prostředí                 
v jednotlivých vymezených oblastech. 

Předkládané posouzení bylo vypracováno na základě zpracování archivních 
geologických průzkumů, které byly v zájmovém prostoru realizovány. Zájmová oblast 
předkládaného posudku zahrnuje celé území statutárního města Olomouce, tj. 
katastry: Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, 
Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí u Olomouce, 
Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové sady u Olomouce, Nový Svět u Olomouce, 
Olomouc – město, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček u 
Olomouce, Topolany u Olomouce, Týneček.  

Na základě poznatků o geologických poměrech, získaných zpracováním archivních 
geologických zpráv bylo území statutárního města Olomouce rozčleněno do 
jednotlivých oblastí, které vytvářejí obdobné podmínky pro zasakování povrchových 
vod do zemního prostředí. Jednotlivé oblasti, definované v předkládaném posouzení 
nelze ztotožnit s jednotlivými geologickými strukturami. To znamená, že jednotlivým 
oblastem nelze vždy přiřadit jednu (nebo více) litostratigrafických jednotek. 

V předkládaném posouzení není uvedena mapa úrovní hladiny podzemní vody (a 
tedy mocnost nesaturované zóny), neboť samotný (abstrahovaný) údaj o úrovni 
hladiny podzemní vody nemá pro řešení dané problematiky praktický význam. 
Orientační údaje o hladině podzemní vody v jednotlivých oblastech jsou uvedeny               
v textové části. Textovou část lze brát jako „legendu“ k části grafické – legendu                 
k mapě oblastí zasakování povrchových vod. 

Hranice mezi jednotlivými oblastmi jsou místy orientační, neboť musely být 
interpolovány mezi někdy i dosti vzdálenými sondami. Dále je nutno uvést, že 
původní geomorfologie terénu, která by usnadnila vést rozhraní jednotlivých oblastí je 
v intravillánech městských čtvrtí v důsledku antropogenní činnosti často setřená.  

Výsledkem předkládaného hydrogeologického posouzení je rozdělení území 
Statutárního města Olomouce do deseti oblastí s obdobnými podmínkami pro 
zasakování vod. Plošné vymezení jednotlivých oblastí je obsahem mapy v měřítku 
1:10 000, hlavní zásady zasakování povrchových vod jsou obsahem textové části. 

S ohledem na záměr projektu se jedná o materiál, který zájmové území generalizuje 
a který není schopen obsáhnout lokální podmínky, které definují zasakování                  
v každém místě zájmového území a ani je neřeší. Pro každý konkrétní stavební 
objekt musí být vypracován geologický posudek, resp. geologický průzkum, který 
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bude řešit podmínky zasakovaní pro každou konkrétní stavbu (případně skupinu 
staveb). 

4.4.1 Rozdělení zájmového území do jednotlivých oblastí, charakteristika 
oblastí z hlediska možnosti zasakování povrchových vod 

Oblast proluviálních uloženin a hlavní terasy řeky Moravy s hladinou podzemní 
vody nad úrovní místní erozní báze 

Oblast proluviálních uloženin a uloženin hlavní terasy řeky Moravy s hladinou 
podzemní vody nad úrovní místní erozní báze postihuje především východní část 
města Olomouce, tj. především městské čtvrti Chválkovice, Pavlovičky, Bělidla, 
Hodolany a Holice. Plošně málo rozsáhlý relikt vyšší terasy byl taktéž zjištěn                
v Řepčíně.  Spojitá a volná hladina podzemní vody se zde pohybuje nejčastěji               
v hloubce okolo 3 m až 5 m p. t. Proluviální uloženiny jsou zde zastoupeny zpravidla 
proměnlivě zahliněnými štěrky, v nadloží proluviálních štěrků bývá vyvinuta jen málo 
mocná poloha (zpravidla řádově decimetry) deluviálních hlín. Hlavní terasa řeky 
Moravy je reprezentována souvrstvím štěrkopísků. 

V této oblasti, jejíž svrchní část vrstevního sledu je tvořena souvrstvím proluviálních 
štěrků a štěrků hlavní terasy řeky Moravy s hladinou podzemní vody nad úrovní 
místní erozní báze lze předpokládat bezproblémové zasakování i větších množství 
povrchových vod. 

poznámka 1: V části k. ú. Hodolany a v části k. ú. Holice u Olomouce je hladina 
podzemní vody tzv. „hlavní zvodně“ zakleslá až v úrovni okolo 7 m - 12 m p. t. Kromě 
této „hlavní zvodně“ mohou být v okolí řeky Bystřice a v okolí náhonu z Bystřice do 
řeky Moravy vyvinuty v proluviálních uloženinách zpravidla dočasné, tzv. „zavěšené“ 
zvodně s hladinou podzemní vody v úrovni již okolo 2 m p. t. 

poznámka 2: V části k. ú. Holice u Olomouce, v prostoru mezi novostavbou 
autosalonu BMW a skladovými halami Kauflandu může po intenzivním tání sněhové 
pokrývky docházet k výraznému krátkodobému vzedmutí hladiny podzemní vody. 
Tato skutečnost sice nevylučuje zasakování povrchových vod do zemního prostředí, 
ale klade zvýšené nároky na izolace suterénních prostor stavebních objektů  

Oblast proluviálních uloženin s hladinou podzemní vody nad úrovní místní 
erozní báze, překrytých sprašovými uloženinami 

Oblast proluviálních uloženin s hladinou podzemní vody nad úrovní místní erozní 
báze, překrytých sprašovými uloženinami vytváří přibližně severojižně orientovaný 
pás na východním okraji Olomouce, který se „táhne“ od východního okraje Holice u 
Olomouce po západní okraj Droždína. Zemní prostředí je zde tvořeno nadložní 
vrstvou sprašových uloženin a podložní vrstvou proluviálních štěrků. Mocnost 
sprašové návěje obecně narůstá ve směru od západu (kde její mocnost činí cca 2 m) 
směrem k východu, kde v nejzápadnější části Droždína může dosahovat až 10 m. 
Hladina podzemní vody je zde „zakleslá“ i více než 5 m pod stropem proluvia. 
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V této oblasti, jejíž svrchní část vrstevního sledu je tvořena souvrstvím proluviálních 
štěrků s hladinou podzemní vody nad úrovní místní erozní báze lze předpokládat 
bezproblémové zasakování i větších množství povrchových vod. Podmínkou však 
bude zasakování povrchových vod buď hlubšími zasakovacími jímkami (západní 
část) nebo hlubšími zasakovacími studnami (východní část) pod vrstvu sprašových 
uloženin, do přípovrchové nesaturované vrstvy proluviálních (hlinitých) štěrků. 

Oblast proluviálních uloženin s hladinou podzemní vody v úrovni místní erozní 
báze 

Oblast proluviálních uloženin s hladinou podzemní vody v úrovni místní erozní báze 
tvoří část městské čtvrti Nový svět, v okolí průmyslové zóny Šlechtitelů. Zemní 
prostředí je zde poměrně mělce pod povrchem terénu (zpravidla do 1 m p. t.) tvořeno 
proluviálními štěrky, v jejichž nadloží je vyvinuta jen málo mocná vrstva deluviálních 
hlín. Ustálená, spojitá a volná hladina podzemní vody se zde za „normálních“ stavů 
hladin podzemní vody pohybuje v úrovni okolo 2 m až 3 m p. t. Nad úrovní hladiny 
podzemní vody tak bývá vyvinuta cca 1 m mocná vrstva nesaturovaných zahliněných 
štěrků.   

V této oblasti, jejíž svrchní část vrstevního sledu je tvořena souvrstvím proluviálních 
štěrků s hladinou podzemní vody v úrovni místní erozní báze lze za „normálních“ 
klimatických podmínek předpokládat poměrně bezproblémové zasakování i větších 
množství povrchových vod. Avšak za vysokých stavů hladin podzemní vody zde 
může docházet k saturování svrchní vrstvy štěrků a omezené rychlosti zasakování 
povrchových vod.  

Oblast údolní nivy řeky Moravy 

Oblast údolní nivy řeky Moravy zaujímá velkou část „centrální“ části zájmového 
území v maximální šíři 4 km až 5 km. Zemní prostředí je zde v přípovrchové vrstvě 
tvořeno podložním souvrstvím štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy a nadložním 
souvrstvím aluviálních hlín. Na levém, východním břehu řeky Moravy je místy 
podložní souvrství tvořeno štěrkopísky spodní akumulace hlavní terasy a případně              
i nadložní, málo mocnou vrstvou (přeplaveného) proluvia. Pro zjednodušení budu 
dále (i když je to stratigraficky a částečně i geneticky nesprávné) psát o štěrkové 
akumulaci v údolní nivě souhrnně jako o „štěrkopíscích údolní terasy řeky Moravy“. 

Podmínky zasakování povrchových vod v prostoru údolní terasy řeky Moravy se 
místo od místa mění a každá lokalita bude muset být zvlášť prozkoumána. Tato 
skutečnost je zapříčiněna tím, že zatímco úroveň ustálené hladiny podzemní vody je 
(po směru úklonu hydraulického gradientu) více méně „vodorovná“, litologické 
složení zemního prostředí se v úrovni mezi ustálenou hladinou podzemní vody (tedy 
v hloubkovém intervalu, ve kterém by mělo probíhat zasakování povrchových vod) 
mění. Lokálně je zde hladina podzemní vody mírně napjatá (to znamená, že její 
ustálená hladina vystupuje až nad strop kolektoru, do souvrství nepropustných hlín). 
V tomto případě je zasakování povrchových vod problematické (ne však vždy 
neřešitelné). Lokálně je nad ustálenou hladinou podzemní vody vyvinuta vrstva 
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propustných zemin (písky, štěrky), ve kterých může relativně bez problémů probíhat 
zasakování podzemní vody. 

V prostoru údolní nivy řeky Moravy jsou pro zasakování podzemních vod rozdílné 
podmínky, možnost zasakování by pro každou lokalitu měla být podmíněna vrtným 
průzkumem, který by ověřil existenci, resp. absenci nesaturovaných propustných 
zemin (písků, štěrků) nad hladinou podzemní vody, případně ověření úrovně hladiny 
podzemní vody a charakteru nadložních zemin. Z tohoto důvodu je toto území možno 
posuzovat jako „podmínečně vhodné“ pro zasakování povrchových vod. 

Pozn.: V oblasti údolní nivy řeky Moravy, v severní části zájmového území se nachází pásmo 
hygienické ochrany vodního zdroje Černovír. Ve vnitřní části tohoto pásma je výstavba stavebních 
objektů omezena, případné zasakování musí být vždy řešeno individuálně. Taktéž ve vnější části 
ochranného pásma 2. stupně musí být zasakování vod řešeno individuálně a to i mimo prostor údolní 
nivy (část PHO v oblasti Chválkovic). 

Oblast kulmských hornin v centru města Olomouce 

V centrální části města Olomouce vystupuje na povrch tektonická kra kulmských 
hornin (kra „Michalského vrchu“), reprezentovaných zde karbonskými drobami, 
slepenci a břidlicemi. Celá oblast je hustě zastavěna historickou zástavbou.  

Za původního neporušeného stavu, před zástavbou kry stekla část srážkových vod 
po horninách skalního podloží do lokálních depresí, vyplněných suťovými sedimenty 
a po dně těchto depresí odtékala po směru úklonu terénu do údolí řeky Moravy.  
Migrace vod byla částečně omezena výstavbou stavebních objektů. 

V průběhu budování podsklepených objektů docházelo: 

a) k vytváření umělých hydraulických bariér. Podzemní voda poté počala 
migrovat nedefinovatelným směrem místy, kde nebyly ani umělé, ani přirozené 
hydraulické bariéry 

b) k vytváření umělých erozních bází systému – pokud byly sklepy hloubeny až 
na skalní podklad, mohlo po odtěžení nadloží dojít vlivem vztlaku podzemní 
vody k jejímu prolínání na povrch 

Vlivy obou výše uvedených jevů se v zájmovém prostoru vzájemně kombinují. Hustě 
zastavěná lokalita Michalského vrchu je silně náchylná na jakékoli změny podmínek 
odtokového režimu podzemních vod. Na režim oběhu podzemních vod mají největší 
vliv např. výstavba nových sklepů, izolace budov a betonáže podlah sklepů, které 
zabraňují odtoku podzemních vod. Pokud na jednom místě takové lokality provedu 
zásah, vedoucí k zamezení odtoku podzemní vody (nepropustná zeď, nepropustná 
podlaha,...), podzemní voda ze systému nezmizí, nýbrž začne migrovat jinou možnou 
„cestou“ a dochází k pronikání vod do objektů, které nemají izolovány suterénní 
budovy. 

Zasakování povrchových vod do zemního prostředí v prostoru kulmského „ostrova“           
v centrální části města Olomouce včetně přilehlého pásu spodnobádenských jílů 
(prostor mezi Dolním Náměstím, Horním Náměstím a třídou Svobody a třídou 8. 
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května) výslovně nedoporučuji. Toto území lze charakterizovat jako zcela nevhodné 
pro zasakování povrchových vod.  

Oblast sedimentů tzv. „pliocenní pestré série“ 

Sedimenty tzv. „pliocenní pestré série“ vystupují na povrch v západní a jihozápadní 
části zájmového území, především v prostoru Neředína, Nové Ulice, části Slavonína 
a Nemilan. Obecně lze konstatovat, že „vyzdvižené“ pliocenní uloženiny (tj. pliocenní 
uloženiny, které vystupují na povrch) jsou v zájmovém území vyvinuty převážně               
v jílovité facii se spíše podružnými vložkami (jílovitých) písků. Polohy písků bývají 
často saturovány podzemní vodou s negativně napjatou hladinou. Stanovit možnost 
zasakování v prostředí sedimentů tzv. „pliocenní pestré série“ je velmi problematické, 
neboť pojmenování těchto fluviálně – lakustrinních uloženin „pestré“ se netýká jen 
jejich zbarvení, nýbrž i pestrého litologického složení. 

Obecně lze konstatovat, že pliocenní uloženiny na Nové Ulici, v prostoru mezi ulicí 
Za Vodojemem na jihu a ulicí Hněvotínská na severu mají v přípovrchové vrstvě 
spíše písčitý vývoj a hladina podzemní vody je zde zakleslá, což by umožňovalo 
zasakování podzemní vody. Pliocenní uloženiny jižně od ulice Za Vodojemem mají           
v přípovrchové vrstvě taktéž hojnější polohy písků, avšak vzhledem k vyšší hladině 
podzemní vody by zde zasakování větších množství podzemní vody bylo 
problematičtější. Severně od ulice Hněvotínská již převažuje v pliocenních 
uloženinách jílovitý vývoj a možnost zasakování povrchových vod do zemního 
prostředí zde lze považovat za výrazně omezenou až žádnou. 

Pliocenní uloženiny, které vystupují na povrch v oblasti Slavonína a Nemilan mají 
značně proměnlivé složení. Zasakování povrchových vod do zemního prostředí zde 
bude nutno řešit případ od případu (individuální výstavba, drobnější stavby), možnost 
zasakování povrchových vod z rozlehlejších stavebních komplexů by zde byla 
(značně) omezena. 

Na východním úbočí / úpatí pliocenního svahu ve Slavoníně a v Nemilanech jsou 
písčité polohy pliocenních uloženin často saturovány podzemní vodou s napjatou 
hladinou. V těchto případech je zasakování povrchových vod značně omezeno až 
prakticky vyloučeno. 

Zasakování povrchových vod do zemního prostředí v prostředí sedimentů tzv. 
„pliocenní pestré série“ bude nutno řešit vždy jednotlivě pro každou stavbu, případně 
pro každý soubor staveb. Možnost zasakování povrchových vod do pliocenních 
uloženin bude dána jejich litologickým složením a přítomností, resp. absencí hladiny 
podzemní vody v úrovni potenciálního zasakování. Z tohoto důvodu je toto území 
možno posuzovat jako „podmínečně vhodné“ pro zasakování povrchových vod. 

Oblast miocenních (spodnobádenských) uloženin  

Spodnobádenské uloženiny vystupují na povrch v severozápadní části Olomouce, 
především v části městských čtvrtí Hejčín, Řepčín, Neředín. Jejich hranice                         
s fluviálními uloženinami řeky Moravy je poměrně ostrá, avšak jejich hranice                     
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s pliocenními jíly je místy „nezřetelná“ a „setřená“, pliocenní jíly a spodnobádenské 
jíly se v této oblasti místy vzájemně zastupují. Tato skutečnost je zapříčiněna 
vyzdvižením a následnou erozí neogenních (starších miocenních a mladších 
pliocenních) uloženin. Místy byly pliocenní uloženiny zcela vyklizeny i s částí 
podložního miocénu, místy na miocénu spočívá různě mocná (od desítek centimetrů 
po desítky metrů) mocná vrstva pliocenních uloženin. 

Mořské, molasové uloženiny z období nejvyššího miocénu (spodního bádenu) jsou 
zde zastoupeny prakticky výhradně vápnitými plastickými jíly jen s podružnými, málo 
mocnými vrstvičkami jemných písků. Toto zemní prostředí lze jednoznačně 
klasifikovat jako nevhodné pro zasakování povrchových vod. 

Pozn.: Spodnobádenské plastické jíly bývají místy v přípovrchové vrstvě chemicky zvětralé.                     
V důsledku chemického zvětrávání spodnobádenských jílů došlo mimo jiné k objemovým změnám 
těchto jílů, což mělo lokálně vliv na vytvoření „dutin“. Přípovrchová vrstva chemicky zvětralých 
spodnobádenských jílů tak místy vykazuje ve vertikálním směru jistou omezenou propustnost,                 
v horizontálním směru jsou tyto plastické zeminy jen velmi slabě propustné až prakticky nepropustné. 
Místy jsou tyto jíly zvodnělé a je z nich individuálními studnami jímána podzemní voda jako doplňkový 
zdroj užitkové vody. Pro zasakování výraznějšího množství povrchové vody je však toto zemní 
prostředí nevhodné, neboť k zaplnění „volného prostoru - dutin“ v prostředí spodnobádenských jílů 
dojde vodou srážkovou v průběhu klimatických srážek. Tato voda vysaturuje volné prostory                 
a vzhledem k velmi nízké (a někdy až žádné) horizontální propustnosti z místa infiltrace neodtéká. 
Dalším sycením tohoto zemního prostředí povrchovou vodou by mohlo docházet ke zpětným přelivům 
zasakovaných vod zpátky na povrch terénu. 

Oblast sprašových zemin v nadloží neogénu (převážně pliocénu)  

Sprašové zeminy v nadloží neogenních uloženin reprezentují svrchní část zemního 
prostředí především v západní části zájmového území. Geneticky se jedná o eolické 
uloženiny, které byly naváty v průběhu poslední doby ledové. Litologicky se jedná             
o prachovité, vápnité (případně sekundárně odvápněné) hlíny ponejvíce 
žlutohnědých barev. Ve smyslu dnes již zrušené (avšak doposud nenahrazené) ČSN 
73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ se jedná o tzv. zvláštní zeminy – 
„zeminy s nestabilní strukturou“. „Zrádnost“ sprašových zemin spočívá v tom, že 
zatímco za přirozených podmínek mohou nabývat pevnosti až poloskalních hornin               
(s pevností v prostém tlaku přes 500 kPa) po sekundárním prosycení vodou (kdy 
dochází k odvápnění a k destrukci struktury spraší) může pevnost původně až 
tvrdých spraší klesnout prakticky až k nule. Po sekundárním sycení spraší taktéž 
může docházet k tzv. „prosednutí“ spraší. Tyto jevy mají výrazně negativní vliv na 
statiku stavebních objektů.  

Zasakování do sprašových zemin v intravillánech (Topolany, Slavonín, Nemilany) je 
velmi rizikové a musí být vždy důkladně posouzeno. Podstatná část původních 
stavebních objektů těchto sídel je stará padesát i více let, bývá založena na kamenité 
rovnanině a je pro ně charakteristická absence vyztužujících prvků (věnce, ankry...). 
Právě tyto netuhé konstrukce jsou nejvíce náchylné na rozdílné sedání. Z tohoto 
důvodu je zasakování v blízkosti těchto u těchto starých objektů velmi rizikové. 

Z důvodu existence tzv. „drah přednostní cirkulace“ bývají sprašové zeminy ve 
vertikálním směru slabě propustné, horizontální propustnost sprašových zemin je 
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však velmi slabá až prakticky žádná. Do zemního prostředí, tvořeného sprašovými 
uloženinami tak je možno zasakovat povrchovou vodu. Zasakování povrchových vod 
do zemního prostředí tak lze realizovat v případě, kdy má investor k dispozici 
dostatečně velký pozemek na to, aby zasakované vody nemohly zapříčinit „kolaps“ 
spraší v podloží stavebních objektů (a to jak stavebního objektu investora, tak                 
i stavebních objektů stávajících), popř. v případě výstavby hlubinně založeného 
objektu se samonosnou podlahou v extravillánu, kde stabilita stěn a podlah objektu 
nezávisí na únosnosti sprašových zemin. 

V případě plánované hromadné zástavby (rodinné domy, bytové objekty), kdy je 
třeba odvádět větší množství povrchové vody jak ze střech objektů a přilehlých ploch 
tak i z obslužných komunikací by měl mít investor povinnost část svého pozemku 
nezastavět a vyhradit jej pro zasakování povrchových vod, případně pro vybudování 
nejen zasakovacího zařízení, nýbrž i odpařovací nádrže. 

Z výše uvedených důvodů je toto území možno posuzovat jako „podmínečně 
vhodné“ pro zasakování povrchových vod. 

Oblast sprašových zemin v nadloží deluvia a eluvia hornin kulmu Nízkého 
Jeseníku 

Sprašové zeminy v nadloží deluvia a eluvia hornin kulmu NJ vytvářejí zemní 
prostředí ve východní části zájmového území, přibližně v prostoru mezi silnicí 
Samotíšky – Droždín a dále myšlenou spojnicí na Bukovany na západě a linií, jdoucí 
přibližně „střední“ částí Droždína. Pro zasakování do sprašových uloženin zde platí 
obdobné podmínky, jako při zasakování do sprašových zemin v nadloží uloženin 
neogénu s tím rozdílem, že z hlediska svažitosti území je zde zvýšeno riziko 
„podmáčení“ základů vždy níže ležícího stavebního objektu. 

Horniny kulmu NJ jsou v této oblasti tvořeny spíše drobami, které zvětrávají na písky. 
V případě individuální zástavby se zde tak nabízí možnost zasakování povrchových 
vod do podložního pásma přípovrchového navětrání a rozvolnění hornin kulmu NJ. 
Hloubka zasakovacích studní by zde činila v závislosti na mocnosti sprašového 
pokryvu přibližně 6 m až 10 m. Vzhledem k nižší propustnosti tohoto zemního 
prostředí bude nutno v případě zasakování uvažovat s dostatečně dimenzovaným 
retenčním prostorem pro akumulaci povrchových vod.  

Podmínky pro zasakování povrchových vod by v této oblasti byly obdobné                  
i v případě, že by v nadloží eluvia („zvětralinového pláště“) byly vyvinuty taktéž 
deluviální uloženiny (zde nejspíš (drobně) kamenitohlinité sutě. 

Z výše uvedených důvodů je toto území možno posuzovat jako „podmínečně 
vhodné“ pro zasakování povrchových vod. 

Oblast hornin kulmu Nízkého Jeseníku  

Oblast hornin kulmu Nízkého Jeseníku čítá především lokality Svatý Kopeček                    
u Olomouce, Radíkov, Lošov a východní část Droždína. Jedná se zde o „náhorní 
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plošinu“ Domašovské vrchoviny, rozčleněnou poměrně ostře zařezanými depresemi 
a západní okrajový svah Domašovské vrchoviny. 

Zemní prostředí je zde tvořeno převážně dobami („nečisté“ pískovce) prachovci, 
prachovitými a jílovitými břidlicemi, podružně též slepenci. Na povrchu tohoto 
„skalního“ masívu vzniklo v důsledku procesů zvětrávání tzv. „pásmo přípovrchového 
navětrání a rozvolnění“ které pozůstává z (případně zahliněných) úlomků matečních 
hornin. Na povrchu kulmských hornin je vyvinuta výrazně nestejnoměrně mocná 
vrstva deluviálních uloženin – deluviálních hlín, kamenitohlinitých a hlinitokamenitých 
sutí.  

Zemní prostředí této oblasti se v přípovrchové části obecně vyznačuje nižší 
propustností a při rozptýlené zástavbě umožňuje zásak povrchových vod.  

Vzhledem k charakteru zemního prostředí a vzhledem k charakteru oběhu 
podzemních vod je zde však riziko při hromadné zástavbě ve svazích Domašovské 
vrchoviny, neboť pásmo přípovrchového navětrání a rozvolnění může být jen mělké  
a povrchová voda, zasáklá v prostoru výše budovaných objektů může po infiltraci 
„stékat“ mělce pod povrchem terénu po směru jeho úklonu a „vyvěrat“ u paty výkopů 
pro objekty níže zakládané. Poté by mohlo docházet k zatékání vody do pater pod 
úrovní hrany zářezu, za nepříznivých podmínek na prudších svazích by mohlo 
docházet i k narušení stability svahu. 

Řešením by mohlo v těchto případech být odvedení povrchové vody „šikmými žebry“ 
mimo zástavbu a zasakování povrchových vod tak, aby nebyla narušena stabilita 
svahu (toto řešení je opět podmíněno existencí nezastavěného prostoru ve vlastnictví 
investora). 

Zemní prostředí je v této oblasti v přípovrchové vrstvě nehomogenní. Nehomogenita 
zemního prostředí se zde v relevantní hloubce projevuje: 

granulometrickou charakteristikou zemin kvarterního pokryvu (od velmi málo 
propustných deluviálních hlín přes kamenitohlinité a hlinitokamenité sutě po dobře 
propustné kamenité sutě) 

charakterem podložních hornin a stupněm zvětrání těchto hornin (mechanicky 
zvětralé slepence budou vykazovat vyšší propustnost než chemicky a mechanicky 
zvětralé jílovité břidlice), „mechanicky neporušené“ horniny budou mít podstatně nižší 
propustnost než horniny intenzívně rozpukané) 

mocností zvětralinového pásma a zemin deluviálního pokryvu (v zájmovém prostoru 
vystupují místy „zdravé“ a prakticky neporušené kulmské horniny až na povrch, místy 
činí mocnost „propustnější“ zvětraliny a nadložního pláště až téměř 10 m. 

V tomto prostoru bude nutno počítat s lokálním, prostorově výrazně omezeným 
výskytem „mělké“ hladiny podzemní vody. Výskyt „mělké“ hladiny podzemní vody lze 
očekávat na dně depresí a taktéž místy i v přímo na „náhorních plošinách“. 
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Z výše uvedených důvodů je toto území možno posuzovat jako „podmínečně 
vhodné“ pro zasakování povrchových vod. 
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4.5 Mapy rozlivů toků 

Záplavová území jsou podle „vodního zákona“, administrativně určená území, která 
mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen 
stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. V současně zastavěných 
územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací 
dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na 
návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti 
povodňových průtoků. 

Stanovená záplavová území se evidují v rozsahu údajů předepsaném zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
zákona č. 20/2004 Sb., a zákona č. 150/2010 Sb. 

4.5.1 Záplavová území na území SMOl 

V zájmovém území SMOl se nachází vyhlášené záplavové území vodního toku 
Morava, Bystřice a Trusovického potoka. Záplavové území vodního toku Morava bylo 
vyhlášeno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17. 9. 2004 a změna byla 
schválena dne 21. 11. 2005 pod č.j.: KUOK/27150/05/OŽPZ/339. Záplavové území 
toku Bystřice bylo stanoveno opatřením obecné povahy KÚ Olomouckého kraje dne 
11.8.2014 pod č.j. KUOK 74833/2014. Záplavové území Trusovického potoka bylo 
stanoveno opatřením obecné povahy KÚ Olomouckého kraje dne 14.1.2013 pod č.j. 
KUOK 2788/2013. 

Vyhlášená záplavová území vodního toku Morava, byla získána z katalogu evidencí 
ISVS-VODA vedených VÚV TGM. Tato data evidencí jsou v předepsaném rozsahu 
údajů a to aktuální k 30.11. 2015. 

Záplavové území vodního toku Bystřice bylo předáno zastupiteli SMOl. 

Menší vodní toky nemají záplavové území stanoveno. SMOl má zpracovanou 
dokumentaci zabývající se povodňovou ochranou SMOl a také dokumentaci řešící 
protipovodňovou ochranu stokové sítě SMOl. 

V níže zobrazené mapě záplavových území jsou zobrazena území, která mohou být 
při rozlivu přirozené povodně zaplavena vodou. Tato území jsou zobrazena 
v rozsahu zájmového území SMOl. Dominující plochy rozlivu zaujímá vodní tok 
Morava. Dle legendy, jsou zobrazeny plochy, které mohou být zaplaveny vodou při 
průtoku řeky Moravy Q5, Q20 a Q100, tedy při průtocích s pravděpodobností výskytu 
jedenkrát za 5 let, 20 let a 100 let. Dále jsou zobrazeny plochy rozlivu vodního toku 
Bystřice a Trusovického potoka. K dispozici jsou pouze plochy, které mohou být 
zaplaveny vodou při průtoku Q100, tedy při průtoku s pravděpodobností výskytu 
jedenkrát za 100 let. 
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Pro vhodnou vypovídající schopnost jsou v mapě zobrazeny i drobné vodní toky                
a svodnice, pro které však záplavová území nejsou stanovena, zastavěná území                 
a zájmové území SMOl. 

 
Obr. 4.3.  Mapa záplavových území 

4.5.2 Členění záplavových území 

V návrhu protipovodňové ochrany Olomouce se dle členění záplavových území ve 
smyslu vodního zákona vyskytují následující: 

 Aktivní zóna je prostor celé vymezené inundace pod Olomoucí. Dále inundace 
nad Olomoucí s výjimkou levobřežního území za železniční tratí nad 
Trusovkou. 

 Pasivní zóna je prostor nad Olomoucí na levém břehu za železniční tratí nad 
Trusovkou. 

 Potenciální zóna je území ohrožené zaplavením při překročení návrhového 
průtoku Q = 500 m3.s-1. Případně Q = 650 m3.s-1. Za potenciální zónu lze brát 
záplavové území z povodně r. 1997, která byla historicky největší v Olomouci. 
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4.6 Podklady o drobných vodních tocích 

V rámci zpracování SOP bylo provedeno rozdělení toků zájmového území podle míry 
detailu zpracování s ohledem na cíle projektu do 4 kategorií. Ty dále určují úroveň 
řešení problematiky a tím také požadavky k získaným podkladům a informacím 
potřebných pro zpracování SOP.  

Jedná se o kategorie: 

 Okrajové podmínky – Toky, které svými charakteristikami vstupují do 
výpočtového modelu jako okrajové podmínky. 

 Hydrologický model – Toky, které jsou nižšího významu, ale je nezbytné 
zahrnout je do výpočetního modelu formou hydrologického modelu. 

 Schematizovaný hydrodynamický model – Toky, které významem                    
a charakteristikou jsou důležité. Do výpočetního modelu tedy vstupují formou 
hydrodynamického modelu, avšak z hlediska hydrodynamiky zjednodušeného. 

 Detailní hydrodynamický model - Toky, které významem a charakteristikou 
jsou velice důležité. Do výpočetního modelu tedy vstupují formou 
hydrodynamického modelu, podrobného i z hlediska hydrodynamiky. 

Výše uvedené je podrobně znázorněno v grafické příloze D.4.1.1 Úroveň řešení 
vodních toků. 

Pro přehlednost a snazší orientaci při získávání požadovaných podkladů byla 
zpracována „Tematická mapa - správa vodních toků“. S touto mapo byla vedena 
agenda získaných podkladů, viz. níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 23 - 

 

 

 
Obr. 4.4.  Správa drobných vodních toků 

 

povodí IV. Řádu vodní tok forma správce předal 

4-10-03-120/1 HMZ PDF PMO  SMO 

4-10-03-114 

svodnice č. 1130 PDF SMO  GAVA s.r.o. 

svodnice č. 1131 PDF SMO  GAVA s.r.o. 

svodnice č. 1248 PDF SMO  GAVA s.r.o. 

4-10-03-115/2 Hamerský náhon tisk SMO  SMO 

4-10-03-115/4 
Přáslavická 

svodnice 
PDF PMO  SMO 

4-12-01-012 
Křelovský potok PDF PMO  SMO, PMO 

Stouska  Tisk, PDF, DWG  PMO  SMO, PMO, HBH 

4-10-03-112/2 Adamovka PDF, DGN PMO  SMO, AgPol s.r.o. 

4-10-03-115/3 
Přáslavická 

svodnice 
PDF PMO  SMO 

4-10-03-090 Trusovický potok  tisk PMO PMO 

4-10-03-084 Častava tisk - kopie PMO PMO 

4-10-03-116/1 Nemilanka 
PDF + zdrojové 

soubory, tisk 
PMO  

SMO, PMO, AgPol 
GAVA, Horstav 

Tab. 4.2.  Získané podklady drobných vodních toků 
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Dále byla provedena inventarizace existujících podkladů o svodnicích a drobných 
vodních tocích dle jejich vlastníků a správců, dosavadních projekčních a stavebních 
činností. 

Získané podklady byly předávány jak ve formách tištěných, tak ve formách 
elektronických. Získané podklady a jejich forma, jsou uvedeny v přehledné tabulce 
4.2. K neuvedeným drobným vodním tokům a svodnicím nebyly získány žádné 
podklady nebo nebyli dle stanoveného rozsahu předmětem šetření. 

U těch toků, kde byly získány relevantní podklady v tištěné nebo digitální formě, byly 
tyto podklady zpracovány do formy využitelné pro matematický model. Tam kde byly 
podklady neaktuální (např. z důvodu stáří projektové dokumentace) nebo nebyly 
k dispozici bylo přistoupeno k zaměření toků. 

 
Obr. 4.5.  Ukázka zdrojových podkladů o vodních tocích 

Zaměření se týká toků a svodnic určených pro zpracování detailního                                   
a schematizovaného hydrodynamického modelu. U toků je tedy potřeba zaměřit 
niveletu dna, příčný profil a ověřit polohopis. Zaměření pro detailní                                      
a schematizovaných model se liší pouze mírou podrobnosti, u detailního modelu je 
požadováno zaměření všech objektů a změn příčného profilu na rozdíl od 
schematizovaného modelu, kdy je cílem postihnout pouze klíčové objekty a změny 
charakteru koryta. Realizací výše zmíněných prací vznikl obsáhlý soubor informací 
vhodný nejen pro stavbu matematického modelu, ale využitelný i pro další práce 
týkajících se drobných vodních toků a svodnic na území města Olomouc. 
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4.7 Ostatní podklady 

V rámci zpracování SOP byla na základě požadavků objednatele provedena rešerše 
následujících podkladů: 

 ekologické zátěže; 

 ochranná pásma vodních zdrojů; 

 individuální vodní zdroje; 

 retenční a vsakovací objekty; 

 morfologie a stabilita území; 

 půdní eroze. 

 

4.7.1 Ekologické zátěže 

Přehled evidovaných ekologických zátěží v zájmovém území byl vyhotoven zejména 
jako podklad pro posuzování vhodnosti umístění objektů hospodařících s dešťovou 
vodou, resp. objektů srážkovou vodu vsakujících. 

Tento základní přehled by měl sloužit jak projektantům, tak i orgánům státní správy             
a samosprávy pro prvotní posouzení a orientaci v jednotlivých lokalitách. V této 
souvislosti upozorňujeme na to, že informace o ekologických zátěžích nemusí být 
úplné a aktuální. Dle požadavků SOP proto musí být u každé stavby proveden 
podrobný hydrogeologický průzkum, který mimo jiné potvrdí nebo vyvrátí možnost 
zasakování srážkových vod z hlediska přítomnosti ekologických zátěží. 

Z dostupných podkladů je zřejmé, že v širším zájmovém území SOP se nachází řada 
starých zátěží ekologicky rizikových provozů, jejichž sanace byla ukončena, probíhá 
nebo je průběžně monitorována. Případné vsakování srážkových vod do podzemí 
v blízkosti těchto lokalit může způsobit vyluhování kontaminantů nebo může urychlit 
transport sledovaných polutantů. Těmto rizikům je proto nezbytné v průběhu návrhu 
a schvalování jednotlivých objektů HDV předejít pečlivým posouzením lokality. 

Podkladem pro přehled evidovaných ekologických zátěží v zájmovém území byly 
následující zdroje poskytnuté objednatelem: 

 Databáze SEKM; 

 Konzultace se zástupci OŽP MMOl; 

 Evidované objekty s nebezpečnými látkami skupiny A, B; 

 Zařízení na zpracování odpadu. 
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Obr. 4.6.  Přehledná situace evidovaných ekologických zátěží v zájmovém území 

 

4.7.2 Ochranná pásma vodních zdrojů 

Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je 
uloženo zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., a zákona č. 150/2010 Sb. 

Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven 
vyhláškou č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových                    
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy. 

Evidence obsahuje údaje o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v ČR. Údaje 
evidence zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 

Ochranná pásma vodních zdrojů slouží podle vodního zákona k ochraně vydatnosti, 
jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 
využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem 
více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké 
vody nebo pramenité vody. 
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Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad a to na návrh anebo               
z vlastního podnětu. Návrh podává zpravidla vlastník (převážně státní podniky 
Povodí). Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná 
pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno výše. Vodoprávní úřad 
může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též 
změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. 

Ochranná pásma se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a vybraných 
údajů vodoprávní evidence. Evidence obsahuje i ochranná pásma stanovená podle 
dříve platné legislativy. 

 
Obr. 4.7.  Ochranná pásma vodních zdrojů 

 

4.7.3 Individuální vodní zdroje 

Podklady k individuálním vodním zdrojům (tj. studním) byly zpracovatelům SOP 
poskytnuty ve formátu SHP a to ke dni 7. 1. 2013. Data obsahují podrobné informace 
o umístění, technických parametrech a vlastnictví vztahující se k jednotlivým 
objektům na území Statutárního města Olomouce. 
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Obr. 4.8.  Přehledná situace individuálních vodních zdrojů 

 

4.7.4 Retenční a vsakovací objekty 

Výchozím podkladem pro rešerši stávajících retenčních a vsakovacích objektů na 
území města byla vyjádření vydaná Odborem životního prostředí MMOl k jednotlivým 
stavbám a to ve formě stavebních povolení a kolaudačních souhlasů. Tato vyjádření 
byla zpracována tak, aby ke každé ze staveb obsahující retenční či vsakovací 
zařízení vznikl tzv. evidenční list odvodnění obsahující přehledně uspořádané 
informace o daném objektu (podrobný seznam viz příloha D.4.7.5). 

Každý evidenční list odvodnění obsahuje tři základní části: 

1. Údaje o stavbě: stavebník, název stavby, parcelní číslo, celkovou plochu 
stavby, redukovanou plochu stavby, číslo hydrologického pořadí, stavební 
povolení, kolaudační souhlas; 

2. Údaje o retenčním či vsakovacím zařízení: příjemce srážkových vod, typ 
objektu, systém DSO, však, retenční objem, četnost překročení kapacity 
retence, dobu prázdnění, škrcený odtok, bezpečností přeliv, návrhové 
ukazatele KVH SMOl; 
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3. Poznámky: detailní informace o konstrukci odvodňovacího zařízení. 

 

 
Obr. 4.9.  Ukázka evidenčního listu odvodnění 
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Obr. 4.10.  Přehledná situace evidovaných retenčních a vsakovacích objektů 

4.7.5 Morfologie a stabilita území 

Dle mapového serveru České geologické služby se v zájmovém území SOP 
nenacházejí žádné svahové nestability (http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/). 
Dle podkladů objednatele se však na území města nachází jedno svážné území a to 
v lokalitě Hejčína. 

4.7.6 Půdní eroze 

Veškeré údaje o půdní erozi jsou převzaty ze Studie protierozních opatření na ZPF 
(Ing. Katarína Kalivodová a kol., 2010). Cílem studie byl návrh opatření, které 
povedou k minimalizaci erozního smyvu na pozemcích zemědělského půdního 
fondu, zejména prostřednictvím doplnění krajinné struktury v rámci správního území 
města Olomouce. Výstupy z této studie mají být využity jako jeden z podkladů při 
tvorbě nového územního plánu města Olomouce. 

V rámci zpracování SOP byly závěry Studie protierozních opatření akceptovány. 
Realizaci navržených protierozních opatření lze doporučit, jelikož přispívají ke 
zlepšení srážko-odtokových poměrů v území a jako taková tedy nejsou v konfliktu s 
návrhem odvodnění rozvojových ploch a návrhem opatření na vodních tocích. 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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5 Doplňující monitoring a průzkumy 

5.1 Průzkum povodí pro určení potenciálu HDV 

Mezi hlavní cíle SOP patří kromě vyhodnocení rizika záplav a přesného vymezení 
podmínek odvodnění nové zástavby také analýza potenciálu stávající zástavby 
z hlediska přiblížení srážko-odtokových poměrů přirozeným podmínkám. 

Primární motivací pro určení potenciálu stávající zástavby je snaha o snížení odtoku 
srážkových vod ze zpevněných ploch přímo do stokové sítě a vodotečí v průběhu 
přívalových srážek. 

Zatímco u nové zástavby se dá předpokládat, že současná legislativa zavádění 
decentralizovaných systémů odvodnění urychlí, u stávající zástavby jsou srážkové 
vody v převážné míře stále odváděny tzv. konvenčním způsobem. Dokud nebudou 
zrušeny výjimky z placení za odvádění dešťové vody, nelze očekávat v této oblasti 
větších změn. 

Složitost aplikace HDV ve stávající zástavbě dokládají dosavadní zkušenosti ze 
zahraničí, které odkazují ve více směrech na to, že decentralizované HDV je 
relevantní spíše pro novou než stávající zástavbu. Z hlediska projektové činnosti            
a samotného postupu zavádění HDV se totiž jedná o dva naprosto rozdílné přístupy. 

Zatímco u nové zástavby se v počátečních fázích záměrů dá ovlivnit poměr               
a rozmístění zastavěných a nezastavěných ploch, ve stávající zástavbě tomu je jinak. 
Odtokové plochy včetně výškových poměrů a spádování jsou pevně dané, a často 
těžko ovlivnitelné. Navíc odvodnění budov prostřednictvím dešťových svodů                  
a kanalizačních přípojek je již také zhotovené. Převést dešťovou vodu na povrch tak, 
aby ji bylo možné přivést např. do průlehů, které jsou nejčastějšími objekty DSO, je 
tím většinou ztíženo. Další rozdíl spočívá v tom, že pro rekonstrukci něčeho, co z 
hlediska místních obyvatel funguje, je nutné najít silnější impuls a motivaci, než je 
tomu u stavby „na zelené louce“, u které je odvodnění dáno platnou legislativou.  

Systematické rozdíly mezi novou a stávající zástavbou lze tedy zjednodušeně 
vyjádřit tím, že u nové zástavby je možné ovlivnit uspořádání ploch a jejich výškové 
poměry spolu se stavbami, které se odvodňují, což je pro aplikaci HDV nesrovnatelně 
jednodušší. Tyto možnosti se zpravidla u projektů ve stávající zástavbě nevyskytují. 
Důležité však je, že v rámci vymezené oblasti stávající zástavby lze odpojit od 
kanalizace určité části zpevněných ploch. Posuzování se zde tedy neodehrává na 
úrovni jednotlivých pozemků, ale na úrovni celých oblastí. 

Obecně platí, že pokud nejsou státem vytvořené ekonomické podmínky (zpoplatnění 
za odvod srážkových vod, dotační programy, atd.) pro rozvoj HDV, měla by se ve 
stávající zástavbě nejprve věnovat pozornost stavbám v majetku města stojícím na 
městských pozemcích. Přebudování odvodnění městských nemovitostí má pak 
pozitivní vliv (příklady „správné praxe“) i na ostatní majitele nemovitostí. 
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5.1.1 Metodický postup 

Metodický postup analýzy potenciálu stávající zástavby z hlediska přiblížení srážko-
odtokových poměrů přirozeným podmínkám je možné rozdělit do tří částí: 

1. Kategorizace stávající zástavby 

V této fázi je zájmové území rozčleněno do jednotlivých oblastí podle 
vlastnických vztahů a prostorových parametrů. 

Výchozím podkladem pro kategorizaci stávající zástavby jsou informace                 
o vlastnických vztazích. Jak již bylo zmíněno v úvodu, během kategorizace 
jsou přednostně vyhodnocovány stavby v majetku města nebo stavby stojící 
na městských pozemcích. 

Z tohoto důvodu není do kategorizace zahrnuta nízkopodlažní zástavba 
rodinných domů, ačkoliv je pro ní charakteristický vysoký podíl ploch s velkou 
infiltrací. Tyto nemovitosti jsou v naprosté většině vlastněny soukromými 
subjekty, což představuje z pohledu města obtíže při snaze o využití 
potenciálu v těchto oblastech. 

Do kategorizace taktéž nejsou zahrnuty nejrůznější průmyslové areály, které 
díky vysokému podílu zpevněných ploch značně přispívají k nárazovému 
zatížení stokové sítě či přilehlých vodotečí během přívalových srážek. 
U těchto lokalit lze přepokládat, že jsou jejich vlastníci již dostatečně 
motivování k přebudování odvodnění a to tím, že jsou dle zákona povinni platit 
za odvádění srážkových vod. 

U lokalit s výrazným podílem majetku města jsou pak v dalším kroku 
posouzeny jejich prostorové parametry, tj. jejich vhodnost  pro umístění 
objektů HDV. 

Prostorové parametry stávající zástavby se vyhodnocují na základě územního 
plánu a podrobných leteckých snímků. Na základě zkušeností získaných 
z projektů obdobného typu a rozsahu (např. Generel veřejné kanalizace 
v Hranicích nebo Studie odtokových poměrů Statutárního města Hradce 
Králové) se zpracovatelé primárně zaměřují na povodí s obytnou vícepodlažní 
zástavbou a zástavbou občanské vybavenosti, kde se dá obecně 
předpokládat vyšší podíl tzv. zelených ploch. 

Výstupem kategorizace stávající zástavby je pak vymezení několika ucelených 
lokalit na území města, u kterých je následně proveden podrobnější průzkum 
povodí (viz Rekognoskace terénu).  

Pozn. Ačkoliv hospodaření se srážkovými vodami skýtá při návrhu odvodnění 
stávající zástavby celou řádu možností a variant, zpracovatelé SOP se při 
analýze potenciálu stávající zástavby rozhodli upřednostnit taková řešení, 
která se oproti jiným vyznačují vyšší mírou prostorové náročnosti. 
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Jedná se o tzv. vsakovací průlehy, které je možné ve stávající zástavbě 
umístit do zelených ploch přiléhajícím k odvodňovaným nemovitostem. Kromě 
větší prostorové náročnosti může při umísťování těchto objektů docházet také 
ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi, což je nutné vždy prověřit 
podrobným průzkumem.  

Na druhou stranu je poměrně jednoduché umístit objekty tohoto typu 
v blízkosti stávajících zpevněných ploch a to bez výraznějších investic do 
jejich přebudování. 

Kromě retenční funkce tyto objekty také zlepšují kvalitu odváděných 
srážkových vod a podporují  evapotranspiraci, která výrazným způsobem 
přispívá ke zlepšení mikroklimatických podmínek ve městě. Srážkový odtok se 
tak přibližuje přirozenému stavu, což je jedním ze základních požadavků pro 
řešení SOP vyplívajících ze zadávací dokumentace. 

Závěrem je tedy třeba dodat, že z pohledu udržitelného odvodnění stávající 
zástavby jsou pro město zajímavé všechny zpevněné plochy v jeho vlastnictví. 
Záleží pouze na jejich technickém stavu, zvoleném způsobu odvodnění 
(respektujícím principy HDV), popř. na jejich výškovém uspořádání. 

V konečném důsledku je tedy zavádění HDV do stávající zástavby 
odvislé zejména od důslednosti státní správy a samosprávy vyžadovat 
při rekonstrukcích zpevněných ploch ve  vlastnictví města požadavky 
dané legislativou, resp. SOP. 

2. Rekognoskace terénu 

Cílem rekognoskace terénu je shromáždit doplňující podklady o stávající 
zástavbě z hlediska jejích možností a předpokladů k zavedení HDV. 
Rekognoskace není prováděna plošně pro celé území, ale pouze pro lokality 
vybrané během procesu kategorizace stávající zástavby. 

Při provádění průzkumů v povodí jednotlivých lokalit je zpracovateli průběžně 
pořizována fotodokumentace a terénní záznamy za účelem shromáždění 
poznatků o vnějších znacích zkoumaných území z hlediska možností aplikace 
HDV. Během průzkumu je věnována pozornost zejména charakteru                       
a struktuře zástavby, přítomnosti vhodných ploch pro umístění objektů DSO, 
svažitosti území, výškovým a sklonovým poměrům propustných                               
a nepropustných ploch. 

3. Určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě 

Nejvíce srážkových vod odtéká do jednotné kanalizace – nejméně vhodného 
recipientu – ze stávajících staveb. Proto je součástí SOP analýza stávající 
zástavby z hlediska možnosti přestavby stávajícího odvodnění. Podstatou 
analýzy je objevit u stávající zástavby potenciál s dešťovou vodou hospodařit 
a u staveb a pozemků okolo nich v majetku města stanovit účinnost a vliv na 
stokovou síť, pokud by se odvodnění přestavělo. 
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Posledním krokem při analýze potenciálu stávající zástavby z hlediska 
přiblížení srážko-odtokových poměrů přirozeným podmínkám je tedy 
posouzení vytipovaných lokalit (resp. konkrétních zpevněných ploch) 
integrovaným matematickým modelem. 

Na základě stanovením účinnosti zavedení HDV ve stávající zástavbě je pak 
možné alternativně řešit potíže s nekapacitními úseky kanalizace a vodních 
toků. 

5.1.2 Kategorizace stávající zástavby 

Výchozím podkladem pro kategorizaci stávající zástavby byly informace                         
o vlastnických vztazích. Podkladem pro vyhodnocení vlastnických vztahů byly tzv. 
majetkové mapy poskytnuté objednatelem. 

Majetkové mapy zobrazují plochy parcel ve vlastnictví určitého subjektu. Pro potřeby 
SOP byl využit mapový podklad zobrazující všechny plochy v zájmovém území ve 
vlastnictví Statutárního města Olomouce (m_mestoO.dgn). 

 
Obr. 5.1.  Přehledná situace majetku SMOl v zájmovém území 

V průběhu kategorizace stávající zástavby bylo na základě majetkové mapy, 
územního plánu a leteckých snímků vymezeno celkem sedm ucelených lokalit 
(označených „A“ až „G“), které splňovaly všechny požadavky  popsané úvodní 
v metodické části.  
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Obr. 5.2.  Přehledná situace zájmových lokalit vymezených v průběhu kategorizace stávající zástavby 
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Lokalita A 

Katastrální území: Nové Sady, Povel 

Seznam ulic:  Družební, Rožňavská, Voskovcova, Peškova, Werichova,  
   Handkeho, Fischerova 

ČHP:   4-10-03-116/1 

Kmenová stoka: A 

 
Obr. 5.3.  Vymezení lokality A 
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Lokalita B 

Katastrální území: Nové Sady, Povel 

Seznam ulic:  Holečkova, Skupova, Trnkova, Zikova 

ČHP:   4-10-03-116/1 

Kmenová stoka: A 

 
Obr. 5.4.  Vymezení lokality B 
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Lokalita C 

Katastrální území: Povel 

Seznam ulic:  Heyrovského, Bieblova, Finská, Kpt. Jaroše, Heleny Malířové, 
   Lužická, Sienkiewiczova, Holečkova, Kischova, Nedvědova, 
   Bulharská, Nešporova, Janského, V Křovinách, Jeremiášova 

ČHP:   4-10-03-116/1 

Kmenová stoka: A 

 
Obr. 5.5.  Vymezení lokality C 
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Lokalita D 

Katastrální území: Nová Ulice 

Seznam ulic:  Bacherova, Za Vodojemem, I.P. Pavlova, Pionýrská,   
   Čajkovského, Brněnská, Hraniční 

ČHP:   4-10-03-116/1 

Kmenová stoka: A 

 
Obr. 5.6.  Vymezení lokality D 
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Lokalita E 

Katastrální území: Nová Ulice, Neředín 

Seznam ulic:  Dělnická, Tererovo nám., U Kovárny, Stiborova, Zelená, Jílová, 
   Kmochova, tř. Svornosti, Na Vozovce, Foerstrova, Dobnerova, 
   Stupkova, Karafiátová, Fragnerova, V Hlinkách 

ČHP:   4-10-03-114 

Kmenová stoka: B 

 
Obr. 5.7.  Vymezení lokality E 
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Lokalita F 

Katastrální území: Neředín 

Seznam ulic:  gen. Píky, Rumunská, Norská, Helsinská, Politických vězňů 

ČHP:   4-10-03-114 

Kmenová stoka: B 

 
Obr. 5.8.  Vymezení lokality F 
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Lokalita G 

Katastrální území: Lazce 

Seznam ulic:  Dlouhá, Synkova, Řezáčova, Herrmannova, Urxova, Na Letné 

ČHP:   4-10-03-114, 4-10-03-091 

Kmenová stoka: C 

 
Obr. 5.9.  Vymezení lokality G 
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5.1.3 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu byla zpracovateli SOP uskutečněna podle harmonogramu 
projektu (08/2012-01/2013). Během prvního půl roku trvání projektu tak byla 
podrobně zmapována předem vytipovaná stávající zástavba na území města. 
Jednalo se o lokality, které byly v průběhu kategorizace území označeny z hlediska 
prostorových a vlastnických vztahů jako potenciálně vhodné pro zavedení HDV. 

Rekognoskace byla prováděna přímo pochůzkou v terénu a doplňkově také 
prostřednictvím mapové služby Google Maps, resp. Street View, která umožňuje 
prohlížení jednotlivých lokalit města prostřednictvím panoramatických snímků 
pořízených z ulice (http://maps.google.cz/intl/cs/help/maps/streetview/). 

Veškerá fotodokumentace pořízená v průběhu průzkumů je dostupná v elektronické 
formě v přílohové části SOP (viz Příloha D.5.1.1). Výstupy z průzkumu budou dále 
použity jako jeden z podkladů k následnému určení potenciálu HDV ve stávající 
zástavbě. 
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Lokalita A 

  

 

Obr. 5.10.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality A 
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Lokalita B 

  

 

Obr. 5.11.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality B 
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Lokalita C 

  

 

Obr. 5.12.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality C 
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Lokalita D 

  

 

Obr. 5.13.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality D 
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Lokalita E 

  

 

Obr. 5.14.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality E 
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Lokalita F 

  

 

Obr. 5.15.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality F 
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Lokalita G 

  

 

Obr. 5.16.  Ukázka fotodokumentace z průzkumu povodí lokality G 
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5.2 Doplnění dat o vodních tocích 

Zájmové území SOP zahrnuje přibližně 105 km toků a svodnic. V rámci zpracování 
SOP bylo provedeno následující rozdělení toků podle míry detailu zpracování 
s ohledem na cíle projektu (viz grafická příloha D.4.6.5). 

Na základě získaných podkladů bylo konstatováno, že stav, rozsah a míra 
podrobnosti základní dokumentace některých drobných vodních toků a svodnic 
neodpovídá předpokladům pro přímé využití nejenom v rámci SOP, ale i při dalších 
projektech. Z této skutečnosti vychází požadavek na doměření nezbytných informací.  

5.2.1 Doměření podkladů o drobných vodních tocích 

Zaměření se týkalo toků a svodnic určených pro zpracování detailního                       
a schematizovaného hydrodynamického modelu. U toků bylo tedy potřeba zaměřit 
niveletu dna, příčný profil a ověřit polohopis. Zaměření pro detailní                                      
a schematizovaných model se lišilo pouze mírou podrobnosti, u detailního modelu 
bylo požadováno zaměření všech objektů a změn příčného profilu na rozdíl od 
schematizovaného modelu, kdy je cílem postihnout pouze klíčové objekty a změny 
charakteru koryta.  Realizací výše zmíněných prací vznikl obsáhlý soubor informací 
vhodný nejen pro stavbu matematického modelu, ale využitelný i pro další práce 
týkajících se drobných vodních toků a svodnic na území města Olomouce. 

Zájmová oblast byla rozdělena do jednotlivých oblastí, v rámci kterých byla 
provedena identifikace svodnic a drobných vodních toků. Jednotlivé toky a jejich 
přítoky byly systematicky očíslovány a následně identifikovány v terénu. 
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Obr. 5.17.  Rozdělení zájmového území na jednotlivé oblasti 

V rámci terénního doměření byly určeny profily ke kterým bylo provedeno zaměření 
osy, levého a pravého dna, levé a pravé břehové čáry a po jednom bodu                            
v inundačním území na každém břehu. Tímto bylo možno definovat příčný profil 
koryta. 

Zaměření objektů na tocích a svodnicích (propustky, mosty, stupně a zatrubnění) 
přestavovalo určení osy koryta u objektu, přesné rozměry objektu, horní hranu 
mostovky a délku objektu. Při měření byly zjišťovány souřadnic X, Y a Z pro každý 
bod. Každý bod je označen unikátním jménem ve formátu „oblast_tok_profil_číslo 
bodu“. 

Pro detailní model byly zaměřeny všechny objekty a profily na síti (typicky mostky                
a propustky), pro schematizovaný model byly zaměřeny pouze ta místa, která mají 
zásadní vliv na průtokové charakteristiky.  

V rámci zpracování SOP byly jednotlivé toky rozčleněny do skupin podle míry detailu 
zpracování. Míra detailu byla odhadnuta na začátku zpracování na základě 
dostupných údajů, v rámci terénních prací byla míra detailu zpracování upřesňována 
tak, aby byla získána data přímo využitelná pro další fáze SOP. 
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Obr. 5.18.  Dokumentace průběhu zaměření vodních toků – Nemilanka 

Výstupy zaměření byly koncipovány tak, by je bylo možno použít pro vytvoření 
matematického modelu svodnic a drobných toků v programovém prostředku MIKE 
URBAN. Výstupem tedy byl seznam souřadnic (X, Y, Z) k jednotlivým bodům                     
a seznam objektů s jejich základními rozměry (šířka, výška, průměr).  

Rozsah zaměření s identifikací měrných profilů je dokumentován v mapových 
přílohách, seznam souřadnic  je vzhledem k rozsahu dokumentován pouze v digitální 
formě ve formátu ESRI (*.shp). Seznam objektů s jejich základními charakteristikami 
je dokumentován tabelární formou. 

 
Obr. 5.19.  Ukázka zaměření vodních toků – svodnice lokality nové zástavby Droždín 
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5.3 Současné problémy s dešťovou vodou v zástavbě 

Odvodňování měst a obcí prochází v posledních letech v Evropě zásadními změnami 
vyplývajícími z neustále rostoucí míry urbanizace krajiny a postupné změny klimatu. 
Obě tyto příčiny mají i v Olomouci za následek stále častější krátkodobé přetěžování 
kanalizací a vodotečí a znečišťování povrchových vod. Postupující zastavování 
zemědělské a lesní půdy zvyšuje podíl odtékající srážkové vody v povrchovém 
odtoku. Na druhou stranu rychlý odtok snižuje dotaci podzemních vod a prodlužuje 
období nízkých průtoků ve vodních tocích. 

Statutární město Olomouc se v současnosti potýká, podobně jako ostatní města                  
v ČR a EU, s řadou problémů vyplívajících z nevhodného a nekoncepčního přístupu 
k dešťovým vodám na svém území. Jedním z podkladů při návrhu variant a opatření 
v povodí je systematické posouzení a vyhodnocení současného stavu nakládání se 
srážkovými vodami v zájmovém území. Zpracovatelé SOP se při identifikaci 
problémů zaměřili na následující tři okruhy: 

1) Základní přístupy k řešení problematických lokalit ze strany města; 

2) Problematika dešťových vod z pohledu správce a provozovatele stokové sítě; 

3) Problematika dešťových vod z pohledu občanů města. 

5.3.1 Město 

Identifikace základních přístupů města ke stávajícím problematickým lokalitám byla 
provedena prostřednictvím rešerše podkladů poskytnutých objednatelem. Jednotlivé 
posuzované dokumenty byly rozděleny podle příslušnosti k jednotlivým vodním 
tokům, resp. jejich povodím. 

Základním a výchozím podkladem pro SOP byla Studie odtokových poměrů 
v problematických částech města Olomouce (Hydroprojekt, 2010), která se zaměřuje 
na rizikové oblasti v povodí Křelovského potoka, Stousky, Adamovky a Svodnic 
1130, 1131 a 1132. Pro jednotlivé oblasti jsou zde navržena i příslušná nápravná 
opatření. 

Kromě této studie byla pro dílčí povodí na území města zpracována celá řada dalších 
projektů a studií: 

 Název toku  Adamovka 

 ČHP   4-10-03-112/2 

 Olomouc m.č. Sv. Kopeček, Droždín – zkapacitnění Adamovky 

(Agroprojekt Olomouc, 2005) 

 Odkanalizování části povodí sběrače E – Přeložka Adamovky 

(Agroprojekt Olomouc, 2007) 
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 Hany Kvapilové – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 

(Staving engineering, 2011) 

 

 Název toku  Nemilanka 

 ČHP   4-10-03-116/1 

 Studie na využití Nemilanky pro odvádění dešťových vod 

(Agroprojekt Olomouc, 1996) 

 Posouzení toku Nemilanky na vliv dešťových vod ze silnice R35 Olomouc – 
Lipník nad Bečvou 

(Aquaprocon, 2002) 

 Generel odvodnění pro město Olomouc 

(HYDROPROJEKT CZ, 2004) 

 Přepočet kapacity koryta vodoteče Nemilanka 

(HYDROPROJEKT CZ, 2006) 

 Protipovodňová opatření na Nemilance 

(Agroprojekt Olomouc, 2007) 

 Studie odtokových poměrů v povodí Nemilanky – lokalita Horní Lán a 
jihozápad Slavonína 

(Agroprojekt Olomouc, 2009) 

 Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán a lokality Pod 
Vlachovým v městské části Slavonín 

(GAVA, 2011) 

 Dílčí rekonstrukce zatrubněné části Nemilanky, Jižní – Zolova 

(Geoprofil, 2011) 

 Hodnotící zpráva: Nemilanka – lokalita Nemilany, Slavonín 

(Povodí Moravy, 2012) 

 Nemilanka – rešerše 

(ATELIER FONTES, 2012) 

 Nemilanka – územní vymezení poldrů 

(GAVA, 2012) 

 Analýza povodí v městských částech Slavonín, Nemilany 

(HYDROPROJEKT, 2013) 
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 Název toku  Přáslavická svodnice 

 ČHP   4-10-03-115/3 

 Přáslavická svodnice – zkapacitnění, 1. Stavba 

(Agroprojekt Olomouc, 2007) 

 Přáslavická svodnice – zkapacitnění, 2. Stavba 

(Agroprojekt Olomouc, 2008) 

 

 Název toku  Svodnice 1248 

 ČHP   4-10-03-114 

 Odvádění povrchových vod v lokalitě ulice Křelovská 

(Hydroprojekt, 2007) 

 

 Název toku  Stouska 

 ČHP   4-12-01-012 

 Posouzení vlivu dešťové kanalizace ze stavby R 3508.1 na koryto potoka 
Stousky v Topolanech a Ustíně 

(Aquaprocon, 2003) 

 Rychlostní silnice R 35, stavba 3508 Křelov – Slavonín 1. Etapa 

(HBH Projekt, 2007) 

 Stouska a Křelovský potok, Topolany – těžba nánosů, zkapacitnění toku 

(Povodí Moravy, 2012) 

 

 Název toku  Hamerský náhon 

 ČHP   4-10-03-115/2 

 Využití Hamerského náhonu k odvádění dešťových vod 

(Agroprojekt, 2001) 

 

Kromě rešerše dostupných podkladů byly ve spolupráci se zástupci objednatele 
specifikovány stávající a plánované liniové stavby, které ovlivňují odtokové poměry 
v území nebo u nich lze předpokládat, že na ně budou mít výrazný vliv. 
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Stávající liniové stavby 

 přivaděč z dálnice směr z Brna; 

 přivaděč z dálnice směr z Hradce Králové. 

Plánované liniové stavby 

 Dle návrhu nového územního plánu se jedná zejména o stavbu DS-01 – 
křižovatka mezi rychlostní komunikaci Olomouc-Mohelnice a Olomouc-
Prostějov a související nové přivaděče do Olomouce DS-04 a DS-05. 

 Další významnou stavbou je tzv. "Východní tangenta" - DS -03 v návrhu 
územního plánu je zakreslena jen z části (zbytek je veden jako územní 
rezerva). Problémy by mohly vznikat v úseku mezi Olomoucí a Droždínem, 
v lokalitách se svažitějším terénem (Samotišky). 

Liniové stavby jsou z hlediska odtokových poměrů v území klíčovými stavbami. To je 
dáno jednak jejich rozsahem (tj. přerušením povrchového odtoku a soustředěním 
povrchových vod), ale také jejich plánovanou dlouhodobou životností. Z těchto 
důvodů by měla být liniovým stavbám věnována značná pozornost a to nejen v době 
jejich projektové přípravy. 

V rámci SOP jsou proto v Kapitole 8. Návrh výhledového stavu řešení definovány 
základní podmínky pro vyhodnocení dopadu liniových staveb na odtokové poměry 
v území. 

5.3.2 Občané 

Připomínky a podněty od občanů k stávající funkci systému odvodnění získali 
zpracovatelé SOP prostřednictvím výzvy několikrát uveřejněné v informačním 
zpravodaji Radniční listy. Výzva byla též uveřejněná na vývěskách jednotlivých KMČ. 

 
Obr. 5.20.  Ukázka výzvy uveřejněné v Radničních listech (05/2013) 
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Na základě vyvolané kampaně došlo celkem 16 připomínek od občanů týkajících se 
nevyhovujících odtokových poměrů na území města. Veškeré došlé připomínky                
a postřehy byly následně zpracovány a archivovány (viz Příloha D.5.3.2). 

 
Obr. 5.21.  Přehledná situace problémových lokalit vymezených na základě připomínek od občanů 

5.3.3 Provozovatel 

Na základě konzultace se zástupci VHS, MOVO a Veolia (11. 12. 2012) byly 
z provozního hlediska odvodnění města identifikovány následující problematické 
oblasti: 

1. Globus – nevhodně řešené odvodnění způsobující problémy v navazujících 
povodích; 

2. Pražská východ – rozvojová lokalita s problematickými odtokovými poměry; 

3. Ul. Řepčínská – nevyřešené zaústění srážkových vod ze svodnic vedoucích              
z Křelova; 

4. Jímací oblast – absence povrchového odvodnění lokality a vysoká hladina 
podzemní vody; 

5. Ul. Švabinského – nátok extravilánových vod do kanalizace; 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 34 - 

 

6. Týneček – nátok extravilánových vod do kanalizace; 

7. Nové sady – dešťová kanalizace nemá provozovatele a je havarijním stavu; 

8. Nemilanka – přítok extravilánových vod do toku a nárůst zpevněných ploch             
v navazujícím povodí již dlouhodobě způsobuje přetížení recipientu; 

9. Povel – nevyřešené odvádění srážkových vod z celé rozvojové oblasti; 

10. Neředín – nátok znečištěných vod z rybníku do městské kanalizace; 

 
Obr. 5.22.  Přehledná situace problémových lokalit vymezených na základě konzultace se zástupci 

provozovatele 
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6 Stavba, doplnění a zprovoznění integrovaného srážko-
odtokového modelu 

6.1 Stavba modelu drobných vodních toků 

Pro modelování svodnic a drobných vodních toků byl použit matematický model 
MIKE URBAN/MOUSE. 

Programový prostředek MIKE URBAN je určen pro globální analýzu funkce 
vodovodních a kanalizačních systémů. Cílem tohoto nového produktu je sjednocení 
uživatelského rozhraní a nahrazení současných programových prostředků MOUSE, 
MIKE NET a MIKE SWMM.  

Uživatelské rozhraní v aplikaci MIKE URBAN využívá z větší části technologie COM 
objektů programového prostředku ArcGIS tzn., že uživatel aplikace MIKE URBAN 
bude moci využít standardní funkce převzaté z celosvětově ověřeného produktu GIS.  

Pomocí uživatelského rozhraní aplikace MIKE URBAN lze zpracovávat vstupní data 
a zároveň prezentovat vypočtené výsledky a jejich animace. Hlavní výhodou tohoto 
přístupu je zjednodušení analýzy výsledků versus případné opravy vstupních dat. Pro 
detailní analýzu výsledků je možné využít silné GIS nástroje pro výběr dat. Do datové 
struktury tak lze doplnit i uživatelské tabulky s informacemi, které sice nemají přímou 
souvislost s numerickým modelem, ale mohou být užitečné např. pro organizaci 
práce na projektu. Další uživatelsky příjemnou možností je snadná volba číselných 
formátů, použitých jednotek a pořadí sloupců.  

Pro zpracování projektu byl využit modul MIKE URBAN/MOUSE. Programový 
prostředek MIKE URBAN/MOUSE je profesionální nástroj pro výpočet povrchového 
odtoku, proudění vody, kvality vody a transportu splavenin z urbanizovaných povodí 
a stokových sítí. 

Možnosti, které nabízí aplikace MIKE URBAN, jsou implementovány                                  
z programových prostředků MOUSE a MIKE SWMM. Jde především o:  

 Modelování srážko-odtokového procesu (MOUSE Runoff, MOUSE RDI) 

 Hydrodynamická analýza proudění vody v potrubí a otevřených kanálech 
(MOUSE HD) 

 Modelování v reálném čase a propojení na SCADA systém  

 Dlouhodobá statistika zatížení stokových systémů (MOUSE LTS) 

 Automatická kalibrace srážko-odtokového modelu  

 Správce variant  

 Transport sedimentu (MOUSE TRAP) 

 Kvalita vody  
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 Automatická optimalizace dimenze potrubí   

 

 
Obr.  0.1. Pracovní prostředí programu MIKE URBAN. 

6.1.1 Schematizace modelu  

Schematizace je proces, při kterém dochází k zjednodušení říčního systému,               
a tím k redukci objemu dat. Z hlediska náročnosti výpočtu je nutno k schematizaci 
přistoupit zejména při řešení velkých a rozsáhlých systémů. V rámci stavby 
matematického modelu bylo provedeno částečné zjednodušení systému s ohledem 
na řešenou úlohu, zájmové území bylo rozčleněno na následující oblasti:  

 Detailní hydrodynamický model 

 Schematizovaný hydrodynamický model 

 Hydrologický model 

 Okrajová podmínka  
 

Detailní hydrodynamický model 

Přestavuje neschematizovanou síť, tzn. v modelu jsou obsaženy všechny mosty a 
propustky. Tyto úseky jsou typicky umístěny uvnitř katastrálního území města 
Olomouce.    
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Schematizovaný hydrodynamický model 

Jedná se většinou o horní části toků, které slouží jako okrajová podmínka pro detailní 
hydrodynamický model, nebo o úseky, mimo urbanizovanou oblast. V modelu jsou 
zahrnuty pouze významné objekty a topologie koryta je zjednodušena.    

Hydrologický model 

Opět se jedná o horní úseky povodí, pramenné oblasti, drobné přítoky mimo 
urbanizovanou oblast. Oproti schematizovanému hydrodynamickému modelu nebyla 
vytvořena říční sít s příčnými profily, pouze byl určen odtok z celé plochy povodí. 
Výstupy ze srážko-odtokových modelů (hydrologických modelů) posloužili jako horní 
okrajové podmínky pro schematizované a detailní hydrodynamické modely.  

 

Okrajová podmínka 

Okrajovou podmínkou byly schematizovány velké toky - Morava a Bystřice. Okrajová 
podmínka definuje poměry (hloubkové, případně průtokové) v místě zaústění toků. 
Okrajová podmínka je vkládána na konec modelu příslušného vodního toku. 

 
Obr.  0.2. Rozdělení zájmového území na jednotlivé úrovně schematizace. 
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6.1.2 Hydrologická data  

Zpracování hydrologických dat představovalo následující kroky: 

   Rozdělení území na podpovodí 

  Zjištění charakteristik území využitím nástrojů GIS  

o  sklon povodí  

o  charakter povrchu území - CN křivka   

o  doba dotoku (hydraulická délka) 
 

Rozdělení území na podpovodí 

Pro rozdělení zájmového území na podpovodí bylo využito oficiálního rozdělení 
České republiky na povodí IV. řádu od ČHMÚ (Český Hydrometeorologický Ústav). 
Další, podrobnější rozdělení bylo provedeno nad detailním digitálním modelem 
terénu (DEM). 

 

Charakteristika území – sklon povodí 

Sklon povodí byl určen z detailního digitálního modelu celého zájmového území. 
Nástroji GIS byla vytvořena mapa sklonitostí celého území. Následně byly vyřezány 
mapy sklonitostí jednotlivých podpovodí a z těchto dílčích map byla určena průměrná 
hodnota sklonitosti pro jednotlivá podpovodí. 

 

Charakteristika území – charakter povrchu území 

Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkové události na 
malých povodích. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN 
křivky, které reprezentuje vlastnosti povodí – půdní poměry, využití území (landuse)              
a předchozí vláhové podmínky. Použité vztahy jsou empirické, odvozené na základě 
analýzy dat z malých povodí v USA. Metoda se však uplatnila také v mnoha jiných 
zemích včetně České republiky. Metoda byla vyvinuta americkou Službou na 
ochranu půd (Soil conservation service, metoda se označuje také jako SCS CN).  

Pro určení jednotlivých CN křivek byla využita detailní mapa využití půdy dané oblasti 
(Land Use). Stejně jako u sklonitostí i zde byly vyřezány dílčí mapy LandUse pro 
jednotlivá podpovodí. Jednotlivým typům využití půdy byly přiřazeny odpovídající CN 
křivky dle následující tabulky. Výsledné CN křivky pro jednotlivá podpovodí byly 
určeny váženým průměrem přes plochu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/USA
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Tab.  0.1. Převodní tabulka mezi typem půdy a CN křivkou. 

Land use CN 

orná půda 77 

řídký les 77 

křovinatý les 77 

chmelnice 77 

vyšší tráva 86 

nízká tráva 86 

husté porosty 87 

hladké plochy 87 

řídké plochy 87 

skládka 94 

technické stavby 95 

rozvaliny 95 

kůlna, skleník 95 

parkoviště 95 

lom 95 

domy 100 

vodní plocha 100 

 

Charakteristika území – doba dotoku 

Doba dotoku byla spočítána pomocí programu MIKE URBAN. Jedinými potřebnými 
vstupními údaji jsou sklonitost povodí a hydraulická délka. Hydraulická délka 
představuje vzdálenost mezi nejvzdálenějším místem daného povodí a jeho 
uzávěrovým profilem. Doba dotoku tedy znamená dobu, za kterou kapka spadlá na 
nejvzdálenějším místě povodí doteče do uzávěrového profilu. 
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Obr.  0.4. Kombinací mapy LandUse, digitálního modelu terénu a mapy dílčích povodí vznikly parametry pro celkem 

226 srážko-odtokových modelů, které generují odtok z povodí. 

 

Svodnice 43_1 – podpovodí SV_395 

Plocha povodí  – 1,6 km2 

Průměrná sklonitost  – 1,71 % 

CN křivka   – 82 [-] 

Hydraulická délka  – 2,1 km 

Obr.  0.3. Ukázka zpracování hydrologických dat pro podpovodí SV_395 svodnice 43_1 – situace s vytvořeným 
povodím, sklonitostí poměry, letecký snímek pro stanovení povrchu území. 
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6.1.3 Topologická a geometrická data 

Model svodnic je zpracován v úrovni korytového simulačního modelu. Do modelu 
jsou, v závislosti na příslušné míře schematizace, vloženy všechny významné objekty 
na toku ovlivňující průběh korytových průtoků (mosty, propustky, přelivy, nádrže).  

Propustky a přelivy jsou přímo definovány ve výpočetním systému modelu MIKE 
URBAN. Objekty typu most byly zadány kombinací propustku a přelivu ve stejném 
místě (staničení), přičemž propustek představuje průtočnou část pod mostovkou, 
přeliv byl nastaven na úroveň mostovky. Rozměry objektů byly zadány do modelu              
v současně aktuálním stavu podle provedeného zaměření nebo dokumentace. 

Informace o svodnicích, získané ze dvou základních zdrojů dat: 

- Existující dokumentace  

- Zaměření   

V případě, že byla k dispozici dokumentace k příslušnému vodnímu toku byla snaha 
tuto dokumentaci využít v maximální možné míře. Z dokumentace byly použity 
zejména příčné profily (koryta nebo propustků a mostků), které byly zdigitalizovány             
a kóty dna v příslušných profilech.  

Pokud byly z hlediska využitelnosti pro matematický model vstupní data  
nedostatečná bylo základem pro stavbu modelu geodetické zaměření a terénní 
průzkum lokality. Na svodnicích byly zpracovány příčné profily - vždy v místě změny 
profilu, polygony břehů pro definování směrových poměrů toku a zaměření objektů. 
Dále bylo provedeno výškové zaměření, v rámci výškového zaměření byla 
provedena i korekce topologie svodnic.  

Při měření byly zjišťovány souřadnice X, Y a Z. Každý bod je označen unikátním 
jménem ve formátu „oblast_tok_profil_číslo bodu“. 

Při stavbě modelu byl zachován systém značení zavedený při měření v terénu. To 
znamená, že označení oblasti, toku a čísla profilu v programu MIKE URBAN 
odpovídá datům ze zaměření (použitý program MIKE URBAN nepracuje s čísly bodů 
v jednotlivých příčných profilech). Rozdělení celého zájmového území na jednotlivé 
oblasti je vidět na následujícím obrázku. 

Pro zpracování příčných profilů koryta byly typicky použity body ze zaměření nebo 
z dokumentace. Tyto body představují: osu koryta, levou a pravou patu svahu, levou 
a pravou břehovou čáru a po jednom bodu v inundačním území na každém břehu.  

Při zpracování topologie modelu byly použity souřadnice osy toku ze zaměření nebo 
dokumentace, přičemž přednostně byly využity body ze zaměření. Tímto byla 
aktualizována dostupná data. V úsecích mezi zaměřenými body osy toků bylo (pro 
určení topologie modelu) využito detailních, osazených ortofoto snímků. Prostorová 
lokalizace a navázání na osu toku  jednotlivých příčných profilů, propustků a mostků 
byla provedena přímo v prostředí MIKE URBAN. 
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Do modelu byly zavedeny jako okrajové podmínky výusti z jednotlivých oddělovacích 
komor jako výstup modelu kanalizační sítě formou časové řady.  

 
Obr.  0.5. Zdroje dat pro vytvoření modelu. 

 
Obr.  0.6. Ukázka zpracování topologie modelu  - zpracování příčných profilů. 

Jelikož všechny svodnice a drobné vodní toky tvoří říční síť a tudíž některé se vlévají 
do jiných, bylo potřeba z hlediska modelování některé oblasti spojit do větších celků. 
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Model je rozdělen na celkem 27 dílčích úseků. Celkový přehled všech modelů je 
uveden níže. 

Tab.  0.2. Přehled značení jednotlivých toků použitý v modelech. 

svodnice, drobný vodní tok označení v modelu zdroj dat 

Adamovka 1_12_1, 1_11_1, 1_12_4 dokumentace, měřeno 

Častava 4_42_1 měření 

Hamerský náhon 2_21_1 dokumentace 

Křelovský potok 5_51_2 měření 

Lošovský potok 1_13_1 měření 

Nemilanka 3_30_1, 3_31_1 měření 

Přáslavická svodnice 2_22_2 měření 

přítoky Lošovského potoka 1_13_2, 1_13_3 měření 

přítoky Nemilanky 3_31_3, 3_31_2 měření 

Romza 5_52_1 měření 

Stouska 5_51_1 měření, dokumentace 

sv. č. 1128 4_41_3 měření 

sv. č. 1130 1130 dokumentace 

sv. č. 1131 4_41_4 dokumentace 

sv. č. 1153 1_11_2 měření 

sv. č. 1165 2_21_2 měření 

sv. č. 1247 1_11_3 měření 

sv. č. 1248 4_41_1 měření 

sv. č. 1277 4_43_2, 4_43_1 měření 

Trusovický potok 4_43_1 dokumentace 
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Tab.  0.3. Celková charakteristika hydrodynamických modelů drobných vodních toků a svodnic. 

Počet modelů  27 

Počet příčných profilů 912 

Počet objektů  170 

Počet propustků  105 

Kilometrů toku [km] 50,6  

 

6.2 Zprovoznění integrovaného modelu 

Integrace modelu malých vodních toků a svodnic a modelu kanalizace představuje 
realizaci následujících kroků, které postihují jednotlivé vazby mezi oběma modely: 

- propojení modelů v úrovni výustí oddělovacích komor a ČOV  

- vyřešení návaznosti hranic povodí  

- koordinace okrajových podmínek modelu 

Vzhledem k tomu, že pro stavbu modelu kanalizace a modelu malých vodních toků 
bylo použito stejné prostředí – MIKE URBAN, je možno provést integraci sloučením 
obou modelů do jednoho společného modelu.  

S ohledem na velikost modelu, rychlost výpočtu a relativně malé množství 
propojovacích bodů bylo v první fázi přistoupeno k propojení modelů na základě 
okrajových podmínek. V praxi to znamená, že výsledky (časové řady) z modelu 
kanalizace jsou nastaveny jako vstupní okrajová podmínka do modelu malých 
vodních toků. Pro další výpočet, při tomto způsobu propojení, je nutno zajistit, aby 
připojované řady odpovídaly identické srážkové události a čas výpočtu si v obou 
modelech vzájemně odpovídal.  Tímto způsobem lze dosáhnout identických výsledků 
jako při sloučení obou modelů. Vlastní sloučení bude provedeno na závěr projektu po 
finálním uzavření jednotlivých verzí modelu.  
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Obr.  0.7. Model malých vodních toků a svodnic (SOP) a model kanalizace (GK). 
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7 Výpočet a analýza stávajícího stavu 

Analýza stávajícího stavu byla provedena nad nekalibrovaným matematickým 
modelem. Ve výpočtu byly po dohodě se zadavatelem nastaveny podmínky 
nasycené půdní zóny. Výsledky modelu byly porovnány proti provozní zkušenosti. 

V rámci zpracování Generelu kanalizace byla zpracována a vyhodnocena sada 
dešťových událostí za účelem stanovení zatěžovacích stavů. Tyto stavy byly pro tuto 
studii přejaty do zpracování části SOP z důvodu návaznosti výsledků na Generel 
kanalizace. Jedná se o tyto zatěžovací stavy: 

N2 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou 
opakování 1x za 2 roky. Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 12. – 
13.9.2005 (19:15 až 13:30). 

N5 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou 
opakování 1x za 5 let. Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 20. – 
23.8.2007 (17:00 až 0:11). 

N10 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou 
opakování 1x za 10 let. Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 6. – 
7.8.2012 (20:30 až 2:30). 

N11 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou 
opakování 1x za 11 let. Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 28.4.2011 
(13:30 až 17:28). 

N15 – zatěžovací stav způsobující v dlouhodobém průměru přetížení s dobou 
opakování 1x za 15 let. Jedná se o skutečnou srážkovou událost ze dne 9. – 
10.6.2004 (15:30 až 3:30). 

Na tyto události byly analyzovány modely pro stávající a výhledový stav a na jejich 
základě byly stanoveny veškeré potřebné návrhy opatření s ohledem na plánovaná 
připojení nových výhledových ploch. 
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7.1 Výpočet hodnot klíčových ukazatelů 

Jako hodnotící kritérium byla zvolena relativní výška plnění koryta (tzn. hloubka 
koryta vzhledem k maximální dosažené hloubce vody během simulace). Klíčové 
hodnoty byly zvoleny s ohledem na účel zpracování a nejistoty modelu následovně.  

 < 60% – kapacitní koryto, událost je převedena do dolního toku bez větších 
potíží; 

 60 - 80%  – koryto na limitu své kapacity, událost je převedena do dolního 
toku, nedochází k vybřežení, nicméně kapacita koryta je vyčerpána; 

 80 - 100% – nekapacitní koryto, v těchto úsecích lze očekávat vybřežení vody 
z koryta; 

 100% – kritické úseky, kde dochází k vybřežení koryta. 

 

Přehledné mapy přetížení: 

 
Obr. 7.1.  Přehledná mapa přetížení při N2 
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Obr. 7.2.  Přehledná mapa přetížení při N5 

 
Obr. 7.3.  Přehledná mapa přetížení při N10 
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Obr. 7.4.  Přehledná mapa přetížení při N11 

 
Obr. 7.5.  Přehledná mapa přetížení při N15 
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7.2 Analýza stávajícího stavu včetně identifikace rizikových oblastí 

Výstupy z matematického modelu jsou tematické mapy zachycující průtokové 
poměry jednotlivých svodnic a drobných vodních toků pro všechny zatěžovací stavy 
(N2 až N15). Tyto mapy jsou doloženy v přílohách.  

Pro výslednou presentaci byl vybrán horší stav z obou břehů. Limitní hodnoty pro 
stanovení břehů byly stanoveny na základě dokumentace, resp. prohlídky v terénu 
odborným odhadem, nicméně základním pravidlem bylo, že břehová čára je v místě, 
kde se terén lomí do inundace. 

V mapových přílohách je zobrazena poloha objektů (fialové úseky) a jednotlivé úseky 
toku (linie) jsou označeny barevnou škálou podle výšky plnění, příčina nekapacitních 
úseků může být odvozena od vztahu úseku a objektu. Je-li nekapacitní úsek nad 
objektem je příčinou kapacita objektu, je-li nekapacitní úsek mimo objekt je příčinou 
kapacita koryta. Analýzou mapových výstupů lze zjistit, že většina kapacitních 
problémů je způsobena objekty, resp. zpětným vzdutím od objektů. Důvodem je buď 
malá kapacita objektu nebo jeho částečné či úplné zanesení.  
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7.2.1 Adamovka (označení v modelu 12_1, 11_1, 12_4) 

Adamovka (detailní model) je při zatížení pětiletou srážkou kapacitní po celé délce od 
Samotišek, přes Droždín až k soutoku se svodnicí č. 1158 (schematizovaný model) 
od Samotišek (staničení 2,545 km). V tomto místě dochází díky napojené svodnici 
k vytížení Adamovky. O 250 m dále po toku se do Adamovky připojuje další svodnice 
č. 1157 (schematizovaný model), která svádí vody z povodí Droždína. Nátok z této 
svodnice způsobuje lokální vybřežení Adamovky v polích mezi Chválkovicemi                   
a Droždínem na úseku 1,917 km až 2,441 km. Dále Adamovka pokračuje nově 
vybudovanou přeložkou do Bysřice, která je na vstupu do zastavěného území 
dostatečně kapacitní pro převedení pětileté srážky. 

 
Obr. 7.6.  Situace přetížení na Adamovce. 
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7.2.2 Častava (označení v modelu 42_1) 

Častava je dostatečně kapacitní pro převedení vod pětileté srážky po celé délce 
modelovaného úseku. Do modelovaného úseku toku Častavy je zahrnutý                    
i odlehčovací kanál Chomoutov (IDVT 10219462) do kterého je Častava zaústěna. 

 
Obr. 7.7.  Situace přetížení na Častavě. 

 

7.2.3 Hamerský náhon a Přáslavická svodnice (označení v modelu 21_1, 
22_2) 

Přáslavická svodnice se v oblasti před vstupem do Holic při zatížení pětiletou 
srážkou blíží svému kapacitnímu limitu (1,22 km až 2,728 km). Toto vytížení je 
způsobeno kapacitou koryta, která je především na úseku 1,220 km až 1,854 km na 
hranici s kritickou kapacitou. Na úseku 0,677 km až 1,220 km je kritická kapacita 
překročena a svodnice v těchto místech vybřežuje. Přetížení svodnice je způsobeno 
nekapacitním korytem, nekapacitními propustky a nízkým sklonem dna.  

Od propustku pod ul. Přerovská (0,677 km) je svodnice opět kapacitní až po její 
zaústění do Hamerského náhonu.  

Hamerský náhon je při zatížení pětiletou srážkou kapacitní po celé své délce. 
V místě, kde Hamerský náhon kříží silnici č. 635 (5,290 km) je vyznačen nekapacitní 
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úsek. Jedná se o shybku, která je plně zaplněna, a proto ji model vyhodnocuje jako  
přetíženou.  

Dále jsou na Hamerském náhonu úseky, kde tok nevybřeží, ale hladina se blíží 
maximální kapacitě. Jedná se o rybník u Hamerského mlýna, který má díky vzdutí 
vliv i na vyšší vytížení úseku před mlýnem (3,500 km až 3,707 km). Dále je zaplněno 
potrubí za přepadem z rybníka u Hamerského mlýna (2,967 km až 3,315 km). 
Kapacitně limitní jsou také úseky s nízkým břehem za soutokem Hamerského 
náhonu a Přáslavické svodnice (2,138 km až 2,233 km a 1,757 km až 1,970 km). Na 
úseku 1,123 km až 1,243 dochází k vytížení díky zápornému sklonu dna. 

 
Obr. 7.8.  Situace přetížení na Hamerském náhonu a Přáslavické svodnici. 
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7.2.4 Lošovský potok (označení v modelu 13_1, 13_2, 13_3) 

Oba přítoky Lošovského potoka 13_2 a 13_3 jsou dostatečně kapacitní pro 
převedení vod pětileté srážky po celé délce modelovaného úseku, pouze 13_2 je na 
soutoku vytížen v zatrubnění. 

Na Lošovském potoce dochází k jedinému přetížení, a to před propustkem na 
staničení 1,871 km. Propustek se nenachází v zastavěném území a svodnice v tomto 
místě vybřeží do volné krajiny.  

Na některých úsecích se hladina blíží maximální kapacitě. Jedná se o úsek rybníku 
na staničení 1,507 km, který funguje jako retence, a o dva propustky (0,154 km                  
a 0,730 km), které způsobují zpětné vzdutí. 

 
Obr. 7.9.  Situace přetížení na Lošovském potoce. 
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7.2.5 Nemilanka (označení v modelu 30_1, 31_1, 31_2, 31_3) 

Nemilanka je silně přetížena na dvou úsecích. Jedná se o zatrubněný úsek v ulici 
Balcárkova (4,107 km až 4,798 km), který sice dále působí jako škrtící trať, ale 
zatrubněný úsek je silně přetížen a na nátoku do zatrubnění dochází ke vzdutí. Dále 
dochází k přetížení na nekapacitním korytě v úseku 2,431 km až 2,895 km, kde je 
nízký, místy až záporný sklon dna a na toku se nachází velké množství lávek, které 
mohou působit jako překážky.  

Kromě přetížených úseků je Nemilanka silně vytížena i na dalších úsecích. Z důvodu 
zpětného vzdutí dochází k vytížení u propustků na staničení 3,825 km, 3,743 km               
a 3,441 km. Z důvodu záporného sklonu dochází k vytížení na staničení 3,527 km, 
3,433 km, 3,120 km a 1,740 km. 

Oba přítoky Nemilanky – 31_3 a 31_2 jsou dostatečně kapacitní pro převedení vod 
pětileté srážky po celé délce modelovaného úseku.  

 
Obr. 7.10.  Situace přetížení na Nemilance. 
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7.2.6 Romza (označení v modelu 52_1) 

Romza se po délce modelovaného úseku nepřetěžuje. Dochází ovšem k vytížení na 
zatrubněném úseku v Nedvězí, a to díky zpětnému vzdutí od propustku na staničení 
0,345 km.  

 
Obr. 7.11.  Situace přetížení na Romze. 
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7.2.7 Stouska a Křelovský potok (označení v modelu (51_1, 51_2) 

Stouska je přetěžována po celé délce od místa křížení se silnicí č. 448, přes soutok 
s Křelovským potokem a v Topolanech až po staničení 0,594 km. Křelovský potok je 
přetěžován nad Topolany od staničení 1,285 km až po soutok se Stouskou. Přetížení 
je dáno nekapacitním korytem, nekapacitními propustky a nízkým, často i záporným 
sklonem koryta na několika místech. Nekapacitní úseky potom způsobují vzdutí, 
které svodnici přetěžuje i v místech s kapacitním korytem. Mimo výše definované 
úseky jsou oba toky dostatečně kapacitní. 

 
Obr. 7.12.  Situace přetížení na Stousce a Křelovském potoce. 
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7.2.8 Svodnice č. 1248 (označení v modelu 41_1) 

Svodnice č. 1248 se po délce modelovaného úseku přetěžuje v místě nátoku do 
dešťové kanalizace na staničení 0,621 km. K přetížení dochází díky vzdutí na nátoku 
do zatrubnění. Na ostatních úsecích je svodncie dostatečně kapacitní pro převední 
vod pětileté srážky. 

 
Obr. 7.13.  Situace přetížení na svodnici č. 1248. 

 

7.2.9 Svodnice č. 1130 a svodnice na Předloučkách (označení v modelu 
1130, 41_3) 

Svodnice č. 1130 i svodnice 41_3 jsou dostatečně kapacitní pro převedení vod 
pětileté srážky po celé délce modelovaného úseku. Na svodnici 1130 dochází 
k vyššímu zvytížení před propustkem na staničení 0,524 km a v místě ukončení 
svodnice v příkopu ulice Řepčínská. 

Na svodnici 41_1 dochází k vyššímu vytížení na začátku modelovaného úseku, a to 
díky zápornému sklonu dna svodnice. 

 
Obr. 7.14.  Situace přetížení na svodnici č 1130 a na svodnici na Předloučkách. 
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7.2.10 Svodnice č. 1131 (označení v modelu 41_4) 

Svodnice č. 1131 je dostatečně kapacitní pro převedení vod pětileté srážky po celé 
délce modelovaného úseku. K vyššímu vytížení dochází díky zpětnému vzdutí před 
propustkem na staničení 0,812 km. 

 
Obr. 7.15.  Situace přetížení na svodnici č. 1131. 

 

7.2.11 Svodnice u Droždína (označení v modelu 11_3) 

Na svodnici 11_3 je přetížení indikováno pouze v oblasti poldru, který slouží jako 
retenční objekt. Model tento úsek vyhodnotil jako přetížení z důvodu dosažení 
maximální hladiny v poldru. Z tohoto důvodu není nutné dále řešit případná opatření. 
Dále dochází k vytížení svodnice u propustku pod silnicí Horní Úlehla a díky 
mělkému korytu i na úsecích  0,295 km až 0,310 km a 0,207 km až 0,231 km. 

 
Obr. 7.16.  Situace přetížení na svodnici u Droždína. 
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7.2.12 Svodnice u Chválkovic (označení v modelu 11_2) 

Svodnice 11_2 je nekapacitní pro převedení vod pětileté srážky po celé délce 
modelovaného úseku. K přetěžování svodnice dochází díky nekapacitnímu korytu, 
nekapacitním propustkům a díky tomu, že svodnice není zaústěna do žádného toku  
a volně zasakuje v oblasti Černovírkého slatiniště.  

 
Obr. 7.17.  Situace přetížení na svodnici u Chválkovic. 

 

7.2.13 Svodnice u OC Olympia a svodnice u ul. Partyzánská  (označení v 
modelu 21_2 a 2_21_1) 

Svodnice u OC Olympia je dostatečně kapacitní pro převedení vod pětileté srážky po 
celé délce modelovaného úseku. Svodnice u ul. Partyzánská je rovněž dostatečně 
kapacitní po celé délce modelovaného úseku. Přetížení je indikováno na počátečním 
příčném profilu na staničení 1,511 km, kde dochází k přetížení díky schematizaci           
v modelu. 

 
Obr. 7.18.  Situace přetížení na svodnici u OC Olympia a na svodnici u ul. Partyzánská. 
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7.2.14 Trusovický potok (označení v modelu 43_1) 

Trusovický potok je dostatečně kapacitní pro převedení vod pětileté srážky po celé 
délce modelovaného úseku. 

 
Obr. 7.19.  Situace přetížení na Trusovickém potoce. 
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7.3 Vymezení rizikových oblastí z hlediska lokálních povodní 

Jako kritická srážka pro vyhodnocení rizikových oblastí byla po dohodě se 
zadavatelem vybrána srážka N5.  Rizikové oblasti byly identifikovány jako lokality 
s indikací vybřežení (tj. místa, kde je maximální dosažená hladina vyšší, než nižší 
z obou břehových čar). Nejzávažnější problémy jsou v zájmovém území definovány 
v těchto oblastech: 

Nemilanka v oblasti zatrubněné části na severu Nemilanky a na otevřeném korytě 
podél ulic Dykova a Kyselovská.  

V Topolanech dochází k silnému přetížení Stousky a Křelovského potoka, a to jak 
před soutokem, tak za soutokem.  

Ve Chválkovicích dochází k přetížení svodnice, která přivádí vodu z velké oblasti 
nad Samotiškami a Svatým Kopečkem. Svodnice není zaústěna do žádného vodního 
toku, ústí do mokřadů západně od Chválkovic, kde zasakuje.  

Přáslavická svodnice je přetěžována v oblasti před jejím vstupem do města. Díky 
plánované výstavbě v této oblasti se povodí Přáslavické svodnice ještě rozšíří, a tím 
se přetížení ještě zvýší.  

Svodnice č. 1130, která vede z Křelova, jižně kolem pevnosti Fort XX až do Křelova, 
kde je svedena do příkopu podél silnice Řepčínská a není odvodněna do žádného 
vodního toku. 

Na Adamovce dochází díky erozní činnosti k častému zanášení koryta v úseku km 
3,500 až 6,236.  

 

7.4 Problematika N-letých srážek a N-letých průtoků 

V projektu aktualizace KVHOL zpracovaného v roce 2016, byl vypracován metodický 
postup (příloha D.7.6 Metodický postup - N-leté srážky a N-leté průtoky), který se 
zabývá otázkou přístupu hodnocení návrhové kapacity vodních toků z hlediska 
návrhových srážek či průtoků. Tyto dva přístupy bylo vyžadováno v části SOP 
propojit a zajistit tak konzistentnost přístupu v této problematice. Obsahem 
metodického postupu je vyhodnocení vztahu průtoku stanoveného výpočtem modelu 
pro N-letou srážku a N-letého průtoku stanoveného standardními postupy. 
Z následujících grafů jsou zřejmé kulminační průtoky ve vybraných profilech 
způsobené návrhovou srážkou a porovnání s odpovídající hodnotou N-letého průtoku 
stanoveného ČHMÚ (2010). 
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Svodnice č. 1130 (označení v modelu 1130) 

 
Obr. 7.20.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu - Propustek silnice III/4463 olomouc - Horka 

 

Svodnice č. 1131 (označení v modelu 41_4) 

 
Obr. 7.21.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu - Zatrubnění - silnice III/4463 Olomouc - Horka  
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Svodnice č. 1248 (označení v modelu 41_1) 

 
Obr. 7.22.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu - Zatrubnění do kanalizace  

 

Stouska a Křelovský potok (označení v modelu (51_1, 51_2) 

 
Obr. 7.23.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu - Stouska nad Hněvotínským p. 
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Přáslavická svodnice (označení v modelu 22_2) 

 
Obr. 7.24.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu – Přáslavická svodnice 

 

Adamovka (označení v modelu 12_1, 11_1, 12_4) 

 
Obr. 7.25.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu – Zaústění do Bystřice 

 

Pozn.: Hodnoty Q1, Q2, Q20 a 
Q50 byly odhadnuty 

Pozn.: Hodnoty Q2 a Q20 
byly odhadnuty 
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Nemilanka (označení v modelu 30_1, 31_1, 31_2, 31_3) 

 
Obr. 7.26.  Graf porovnání N-letých srážek a průtoků na profilu – Závěrečný profil u silničního mostu - ř.km. 

2,450 



 

 

D.8 

Název projektu KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 MĚSTA OLOMOUCE 

 

Název dílu D. STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

 

 

Dílčí část D.8 

 NÁVRH VÝHLEDOVÉHO STAVU ŘEŠENÍ 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 2 - 

 

OBSAH 

8 NÁVRH VÝHLEDOVÉHO STAVU ŘEŠENÍ ................................................ 6 

8.1 DEFINICE ZÁSAD A KRITÉRIÍ PRO ÚPD ........................................................................................................... 6 
8.1.1 Obecné limity odvodnění rozvojových ploch .................................................................................... 7 
8.1.2 Vodohospodářské limity rozvoje území ............................................................................................ 8 
8.1.3 Návrh opatření .................................................................................................................................. 9 
8.1.4 Návrh opatření podle Studie odvodnění území................................................................................. 9 

8.2 OBECNÉ PRINCIPY ODVODNĚNÍ .................................................................................................................. 11 
8.2.1 Určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě ................................................................................... 11 
8.2.2 Návrh koncepce odvodnění výhledové zástavby ............................................................................ 15 

8.3 NÁVRH VARIANT OPATŘENÍ ...................................................................................................................... 22 
8.3.1 Přáslavická svodnice ........................................................................................................................ 23 
8.3.2 Svodnice 1130 u železáren .............................................................................................................. 26 
8.3.3 Svodnice 11_2 u Chválkovic ............................................................................................................ 28 
8.3.4 Stouska ............................................................................................................................................ 30 
8.3.5 Nemilanka........................................................................................................................................ 33 
8.3.6 Problémy v povodí toku Adamovky ................................................................................................. 35 

8.4 METODIKA SOP OL PRO STÁTNÍ SPRÁVU .................................................................................................... 36 
8.4.1 Metodická příručka – komu a proč? ................................................................................................ 36 
8.4.2 Objekty DSO .................................................................................................................................... 37 
8.4.3 Odvodnění města se dvěma úrovněmi řízení .................................................................................. 41 
8.4.4 Závěr ................................................................................................................................................ 57 

8.5 POSOUZENÍ SPLNĚNÍ CÍLOVÝCH HODNOT KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ ....................................................................... 58 
8.6 VYHODNOCENÍ VÝHLEDOVÉHO STAVU ......................................................................................................... 59 

8.6.1 Posouzení variantního řešení Přáslavické svodnice ........................................................................ 59 
8.6.2 Posouzení přeložky svodnice 1130 .................................................................................................. 62 
8.6.3 Posouzení variantního řešení svodnice 11_2 u Chválkovic ............................................................. 62 
8.6.4 Posouzení výstavby poldrů na Stousce ............................................................................................ 65 
8.6.5 Posouzení variantních řešení Nemilanky ......................................................................................... 67 
8.6.6 Shrnutí ............................................................................................................................................. 68 

8.7 STANOVENÍ PRIORIT A JEJICH TECHNICKO-EKONOMICKÉ PROVEDITELNOSTI ........................................................... 70 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 3 - 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 8.1. Lokalizace vytipovaných zpevněných ploch vhodných pro zavedení HDV ve stávající zástavbě ..... 13 
Obr. 8.2. Rozdělení řešených výhledových ploch podle recipientu ............................................................... 18 
Obr. 8.3. Přehledná situace kladu mapových listů ......................................................................................... 21 
Obr. 8.4. Ukázka mapového listu ................................................................................................................... 22 
Obr. 8.5. Přehledná situace návrhu opatření ................................................................................................. 23 
Obr. 8.6. Přetížení na Přáslavické svodnici ..................................................................................................... 24 
Obr. 8.1. Přeložka přáslavické svodnice s výhledovými plochami. ................................................................. 25 
Obr. 8.2. Opatření na Přáslavické svodnici s výhledovými plochami. ............................................................ 26 
Obr. 8.3. Nezaústěná svodnice svodnice 1130 ............................................................................................... 27 
Obr. 8.4. Přeložka svodnice 1130 ................................................................................................................... 27 
Obr. 8.5. Přetížení na svodnici 11_2 u Chválkovic .......................................................................................... 28 
Obr. 8.6. Varianty řešení přetížení na svodnici 11_2 u Chválkovic ................................................................. 29 
Obr. 8.7. Přetížení na Stousce a Křelovském potoce ...................................................................................... 31 
Obr. 8.8. Poldry na Stoucse a Křelovském potoce .......................................................................................... 32 
Obr. 8.9. Přetížení na Nemilance .................................................................................................................... 33 
Obr. 8.10. Opatření na Nemilance – poldry Balcárkova, Pod Hvězdárnou, Zolova a rozšíření koryta v oblasti 

ulic Dykova a Kyselovská ................................................................................................................. 34 
Obr. 8.11. Lokalizace opatření na Adamovce ................................................................................................... 35 
Obr. 8.12. Ukázka zasakovacího průlehu s retenčním příkopem a regulátorem odtoku ................................. 38 
Obr. 8.13. Příklad dispozičního uspořádání ulice s jednostranným DSO .......................................................... 38 
Obr. 8.14. Příklad odvodnění nové ulice (Berlin) .............................................................................................. 39 
Obr. 8.15. Příklad stávajícího obytného domu vhodného k přestavbě odvodnění .......................................... 39 
Obr. 8.16. Typ A ................................................................................................................................................ 40 
Obr. 8.17. Typ B ................................................................................................................................................ 40 
Obr. 8.18. Typ C ................................................................................................................................................ 41 
Obr. 8.19. Ukázka obecných kritérií HDV ve schématu objektu DSO ............................................................... 52 
Obr. 8.20. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Přáslavické svodnici při vybudování přeložky. ....... 60 
Obr. 8.21. Podélný profil úseku původního koryta Přáslavické svodnice za ohybem přeložky. K přetížení 

dochází díky nekapacitním propustkům DN 800. ............................................................................ 60 
Obr. 8.22. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Přáslavické svodnici při vybudování retence podél 

toku, zkapacitnění propustků a rozšíření koryta. ............................................................................ 61 
Obr. 8.23. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 1130 při vybudování přeložky do 

Mlýnského náhonu. ......................................................................................................................... 62 
Obr. 8.24. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 11_2 při vybudování přeložky varianty 1. 63 
Obr. 8.25. Podélný profil přeložky svodnice 11_2 s retenční nádrží a přetížením na soutoku s Adamovkou. . 64 
Obr. 8.26. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 11_2 při vybudování přeložky varianty 2. 64 
Obr. 8.27. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 11_2 při vybudování přeložky varianty 3. 65 
Obr. 8.1. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení v Topolanech při vybudování poldrů. .......................... 66 
Obr. 8.2. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Nemilance při vybudování všech opatření. ............ 67 
Obr. 8.3. Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Nemilance při vybudování všech opatření, kromě 

poldru Zolova. ................................................................................................................................. 68 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 4 - 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 8.1. Přehled obecně platných limitů odvodnění staveb na území SMOl .................................................. 7 
Tab. 8.2. Vymezení řešených ploch z návrhu ÚP ............................................................................................ 15 
Tab. 8.3. Přehled obecně platných limitů odvodnění staveb na území Statutárního města Olomouce ........ 16 
Tab. 8.4. Koeficient typu zástavby dle plánovaného využití rozvojových ploch ............................................ 17 
Tab. 8.5. Přehled obecných kritérií HDV ........................................................................................................ 52 
Tab. 8.6. Stanovení priorit navržených opatření ............................................................................................ 70 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 5 - 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

D.8.1.1 Vodohospodářské limity rozvoje území 
D.8.2.2 Mapové listy návrhu odvodnění výhledových ploch 
D.8.3.3 Kapacitní přettížení svodnic - N5 - varianta 1 
D.8.3.4 Kapacitní přettížení svodnic - N5 - varianta 2 
D.8.3.5 Kapacitní přettížení svodnic - N5 - varianta 3 
D.8.3.6 Seznam kritických propustků 
 
 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 6 - 

 

8 Návrh výhledového stavu řešení 

8.1 Definice zásad a kritérií pro ÚPD 

Územní plánování se městskému odvodnění a vodě obecně doposud věnovalo jen 
velmi okrajově. Voda je v tradičním pojetí spíše problémem, který řešíme až              
v případě, když ohrožuje náš majetek či životy. Tento přístup ke vztahu vody                     
a urbanizace se ukázal během posledních několika dekád jako zjevně neudržitelný.  
A co více, díky tomuto přístupu byly opomíjeny i přínosy, které voda                               
v urbanizovaných oblastech poskytuje. 

Je zřejmé, že urbanizací je často narušen přirozený vodní režim v krajině. 
Z vodohospodářského pohledu se jedná o  významný zásah, který ovlivňuje stav 
vodních toků a podzemní vody. Objem přímého dešťového odtoku ze zastavěných 
ploch je větší a rychlost odtoku je vyšší než v nezastavěných územích. Způsobem 
městského odvodnění může být tento vliv zostřen nebo naopak zmírněn. Zavádění 
principů HDV do způsobu odvodnění stávající a výhledové zástavby vede dle 
dosavadních zkušeností ke zmírnění negativních vlivů urbanizace. Přiblížení srážko-
odtokových poměrů přirozeným podmínkám je jedním z hlavních cílů SOP. 

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 SOP bylo krom jiného vytvořit                
v Olomouci podmínky vhodné pro účinné využité 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 můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

a) Obecné limity odvodnění rozvojových ploch platné pro všechny 
odvodňované plochy, resp. nemovitosti; 

b) Vodohospodářské limity rozvoje území vyplývající z konkrétních poměrů 
v dané lokalitě. 

Koncepční zásady a pravidla pro odvodnění jednotlivých rozvojových ploch jsou 
uvedeny ve formě mapových listů a tabulek (viz Příloha 8.2.2). 
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8.1.1 Obecné limity odvodnění rozvojových ploch 

Obecné limity odvodnění rozvojových ploch jsou univerzálně platné pro jakoukoliv 
výstavbu na celém území Statutárního města Olomouce. Limity jsou platné jak pro 
novou výstavbu, tak i pro přestavby a rekonstrukce. 

Pro návrh odvodnění platí obecné limity odvodnění, které lze rozdělit do dvou skupin: 

a) Klíčové ukazatele jsou zásadní pro stanovení maximálně přípustného odtoku 
z území a pro určení rozměrů objektů DSO; 

b) Závazné požadavky na technické řešení zajistí budoucím majitelům 
nemovitostí přiměřenou provozní spolehlivost a ekonomickou nezávislost. 

c) Objekty DSO budou řešeny způsobem blízkým přírodě. Pouze tak budou 
naplněny principy udržitelného rozvoje v celém významu svého smyslu.  

Podrobnější popis  obecných limitů je uveden v kapitole 8.4 Metodika SOP pro státní 
správu. 

 
Tab. 8.1.  Přehled obecně platných limitů odvodnění staveb na území SMOl 

Výjimku z těchto pravidel tvoří pravidla navržená pro taková povodí, u kterých byla 
identifikována náchylnost k významnému překročení kapacity recipientů. U ploch 
spadajících do těchto povodí byla v SOP navýšena max. četnost překročení kapacity 
retenčních objektů na 1x za 10 let. 
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Z pohledu územního plánu je důležité věnovat pozornost zejména dvěma návrhovým 
ukazatelům a to specifickému odtoku a zmíněné četnosti překročení kapacity 
retenčního objektu. Tyto dva parametry jsou z vodohospodářského pohledu zásadní 
pro ochranu nemovitostí v níže položených povodích. 

Při plošném použití specifického odtoku (max. 3,0 l/s/ha) pro výpočet přítoku do stoky 
nebo povrchového recipientu je nutné zohlednit min. odtok 0,5 l/s z jednoho škrtícího 
zařízení. Tzv. koeficient typu zástavby se projeví ve výpočtu při větším počtu 
škrtících zařízení než je 6 ks/ha. 

8.1.2 Vodohospodářské limity rozvoje území 

V rámci SOP byla kromě obecně platných limitů pro odvodnění rozvojových ploch 
také definována území nevhodná pro zástavbu. Rozdělení bylo učiněno na základě 
analýzy vodního režimu v lokalitách, ve kterých současný ÚP počítá se zástavbou. 
Jedná se o území s dominantním vodním režimem, která jsou pod výrazným vlivem 
podzemních nebo povrchových vod (viz mapová Příloha 8.1.1). 

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. Pro označení lokalit 
s vodohospodářskými limity lze použít jednoznačnější označení „území, kde 
má prioritu vodní režim“.  

Jedná se o lokality, na který voda ovlivňuje běžnou činnost a chování člověka natolik, 
že je v ohrožení jeho zdraví a majetek, nebo naopak vstup člověka do tohoto území 
za účelem např. výstaveb domů a ulic je nevhodný, protože by tím byl narušen 
přirozený koloběh vody v přírodě a nebo by tím byla ohrožena kvalita podzemních 
vodních zdrojů. 

8.1.2.1 Záplavová území 

Záplavová území jsou podle „vodního zákona“, administrativně určená území, která 
mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen 
stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. V současně zastavěných 
územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací 
dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na 
návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti 
povodňových průtoků. 

Stanovená záplavová území se evidují v rozsahu údajů předepsaném zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
zákona č. 20/2004 Sb., a zákona č. 150/2010 Sb. 

Podrobnější popis záplavových území na území Statutárního města Olomouce je 
uveden v kapitole 4.5 Mapy rozlivů toků. Vymezení záplavových území je zpracováno 
v elektronické podobě a je součástí tzv. živé mapy, které je hlavním mapovým 
výstupem pro všechny části projektu KVH města Olomouce. 
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8.1.2.2 Ochranná pásma vodních zdrojů 

Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je 
uloženo zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., a zákona č. 150/2010 Sb. 

Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven 
vyhláškou č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových                     
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy. 

Evidence obsahuje údaje o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v ČR. Údaje 
evidence zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 

Podrobnější popis ochranných pásem vodních zdrojů na území Statutárního města 
Olomouce je uveden v kapitole 4.7.2 Ochranná pásma vodních zdrojů. Vymezení 
ochranných pásem je zpracováno v elektronické podobě a je součástí tzv. živé mapy, 
které je hlavním mapovým výstupem pro všechny části projektu KVH města 
Olomouce. 

8.1.3 Návrh opatření 

Dalším vstupem do územního plánu jsou konkrétní opatření navržená v rámci SOP 
na svodnicích a vodních tocích. 

Podrobněji jsou tato opatření popsána v kapitole 8.3 Návrh variant opatření. 

8.1.4 Návrh opatření podle Studie odvodnění území 

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 a při jejich nepravidelném rozmístění bude obtížné 
zajistit dodržení koncepce odvodnění této plochy např. při posouzení plošného vlivu 
odvádění srážkových vod do podzemí nebo i v návaznosti na systematické 
vpravování srážkové vody do podzemí ve smyslu cílevědomé dotace zdrojů podzemí 
vody.  

Z toho vyplývá, že vstup stavebníků na tyto plochy musí být předem připravený, že 
musí být zjištěny parametry území a dle nich přijata opatření, která zajistí dodržení 
koncepce odvodnění celé lokality i při nejméně vhodném postupu postupného 
zastavování, jaký může pro dodržení této koncepce být.  

I když se může zdát, že takový přístup je příliš velikým zásahem do soukromého 
sektoru, je to legitimní cesta k zajištění kontroly rozvoje města podle územního plánu. 
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Studie odvodnění území budou mít za úkol: 

 zjistit kvalitu podzemí; 

 navrhnout řešení k zajištění odvodnění tohoto území podle SOP při 
postupném a nepravidelném zastavování. 

Závěrem studie může být i to, že jedinou cestou, jak zajistit funkci bezpečného  
městského odvodnění, bude to, že město v tomto území vykoupí pozemky pro 
výstavbu základní technické vybavenosti.  

A protože tento přístup považujeme pro výstavbu na těchto územích za zcela 
zásadní, zařadili jsme vypracování studií odvodnění území mezi opatření, bez 
kterých bude kvalitní odvodnění jen těžko možné.  

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 nebude možné vhodně 
odvodnit.    

Všude tam, kde je na úrovni SOP stanovena koncepce odvodnění s využitím např. 
více recipientů vhodných k odvodnění, či v různorodých spádových poměrech a ve 
složité konfiguraci území), doporučujeme vypracovat studie odvodnění území. Tyto 
studie budou využívat geodetického zaměření, podrobného hydrogeologického 
průzkum, příp. analýzy vlastnických vztahů. Smyslem je vybrat 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 může znamenat, že město bude muset 
přistoupit aktivněji k zajištění této koncepce odvodnění, protože by postupným 
zastavováním většího rozvojového území nebylo možné koncepci dodržet. 

Naopak u studií, které jsou již vypracovány a čekají na projednání a dá se 
předpokládat, že nerespektují pravidla SOP, je nutné pečlivě prověřit shodu jejich 
řešení s novou koncepcí odvodnění.  

Při zvažování toho, jestli nechat nevhodná řešení, která jsou v rozporu se zásadami 
SOP, projít do dalšího stupně, je si nutné uvědomit možné právní důsledky takového 
postupu. Každý další, po kom bude vyžadováno dodržení pravidel SOP se může 
odvolávat na to, že v době, kdy již byla koncepce odvodnění Olomouce známa, byla 
povolena řešení, která s ní jsou v rozporu. Od začátku bude zpochybněna KVH 
Olomouce a smysl městem vydaných finančních prostředků.   

Navíc se v současnosti stává dosti často, že odvodnění v těchto studiích nerespektují 
ani obecně platné zákony. Tím by mělo pochybení ještě větší dopad.  
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8.2 Obecné principy odvodnění 

8.2.1 Určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě 

Nejvíce srážkových vod odtéká do jednotné kanalizace – nejméně vhodného 
recipientu – ze stávajících staveb. Zatímco u novostaveb a přestaveb jsou pravidla 
pro jejich odvodnění daná legislativou a v případě Statutárního města Olomouce              
i upřesněna obecnými limity odvodnění rozvojových ploch (viz Kapitola 8.1.1), 
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 
nejsou k tomu vázáni legislativou. 

K tomu, aby tak učinili, musí mít důvod. Důvodem může být společenská 
uvědomělost, ale účinnější motivací bývá ekonomická výhodnost takového 
rozhodnutí, tak jak je tomu například v případě zpoplatnění odvádění srážkových vod 
odtékajících ze zpevněných ploch vlastněných podnikatelskými subjekty do stokové 
sítě ve vlastnictví města. 

Podpora environmentálního cítění prostřednictvím osvětové a vzdělávací činnosti či 
nastavení ekonomických podmínek stimulujících motivaci majitelů pro zavádění HDV 
však přesahují možnosti této studie. Na druhou stranu majiteli odvodňovaných 
nemovitostí nejsou pouze soukromé osoby, podnikatelské subjekty, kraj nebo stát, je 
jím také město, které může svým aktivním přístupem přispět ke snížení nebo aspoň 
zmírnění negativních dopadů kulminačních průtoků srážkových vod v jednotné 
kanalizaci. 

Součástí SOP je proto analýza stávající zástavby z hlediska možnosti přestavby 
stávajícího odvodnění. Podstatou analýzy je objevit u stávající zástavby v majetku 
města potenciál s dešťovou vodou hospodařit a stanovit účinnost a vliv na stokovou 
síť, pokud by se odvodnění přestavělo. 

Smyslem určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě je v budoucnu snížit podíl 
srážkových vod ve stokové síti a povrchových vodotečích za přívalových srážek. 
Prokázáním účinnosti HDV ve stávající zástavbě bude vytvořen předpoklad pro 
možnost: 

 řešit nekapacitní kanalizaci a koryta pro povrchovou vodu; 

  snížit provozní výdaje majitelům odvodňovaných nemovitostí ve stávající 
zástavbě po zrušení výjimek z placení stočného. 

 

Určení potenciálu HDV ve stávající zástavbě kontinuálně navazuje na předchozí 
kapitolu Průzkum povodí pro určení potenciálu HDV, resp. na kategorizaci stávající 
zástavby a rekognoskaci terénu (podrobněji viz metodický postup v Kapitole 5.1). 
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Jedná se o poslední krok v analýze potenciálu stávající zástavby z hlediska přiblížení 
srážko-odtokových poměrů přirozeným podmínkám. Samotné určení potenciálu se 
skládá ze dvou částí. Nejprve je nutné vymezit konkrétní zpevněné plochy ve 
stávající zástavbě, u kterých bude teoreticky možné přebudovat konvenční 
odvodnění na decentralizované. V závěrečném kroku je tato skutečnost posouzena 
integrovaným matematickým modelem a následně účinnost tohoto opatření                         
i vyhodnocena. 

8.2.1.1 Vymezení zpevněných ploch 

Jako výchozí podklad pro určení zpevněných ploch byly využity výstupy 
z kategorizace stávající zástavby (viz Kapitola 5.1.2), v rámci které byly vymezeny 
lokality splňující obecné požadavky na přebudování odvodnění (viz Kapitola 5.1.1). 
Tyto lokality byly dále podrobeny dalšímu, detailnějšímu průzkumu za pomoci 
leteckých snímků a podkladů shromážděných v rámci průzkumu povodí. 

Možnost „odpojit“ srážkové vody byla v těchto vybraných lokalitách prověřena                   
a stanovena pro jednotlivé domy a parkoviště (včetně přilehlých komunikací)                 
v majetku města. 

Odpojení chodníků samostatně procházejících zelenými plochami nebylo řešeno, 
jelikož nepředstavují z pohledu přetížení stokové sítě zásadní problém. Je jich 
prokazatelně málo a ve skutečnosti z nich většina srážkových vody stéká do 
přilehlých nezpevněných ploch, i když jsou vybaveny uličními vpustmi. S plochami 
chodníků bylo počítáno pouze v případě, že jsou přilehlé k vozovkám nebo 
parkovištím, které byly určeny k odpojení. 

Komunikace taktéž nebyly do vyhodnocení zahrnuty, jelikož se jedná o liniové 
dopravní stavby, u kterých je přebudování odvodnění poměrně složité a finančně 
velice náročné. 

Vyhodnocení vhodnosti zpevněných ploch probíhalo ve třech základních krocích: 

1. Nejprve byly vybrány všechny zpevněné plochy (domy a parkoviště), které 
jsou v majetku města Olomouce. 

2. U všech ploch splňujících podmínku stanovenou v prvním kroku bylo následně 
stanoveno, zdali se v jejich bezprostřední blízkosti nachází dostatečně veliké 
nezpevněné „zelená“ plochy vhodné pro umístění objektů decentralizovaného 
systému odvodnění (tzv. vsakovacích průlehů s retenční rýhou). 

3. V posledním kroku bylo prostřednictvím odborného inženýrského odhadu 
stanoveno, zdali bude možné zpevněné plochy vytipované v předchozích dvou 
krocích gravitačně odvodnit prostřednictvím zmíněných vsakovacích průlehů. 

Velikost přilehlých nezpevněných ploch vhodných pro umístění vsakovacího průlehu 
byla posuzována na základě poměru výměry „zelené“ plochy k odvodňované 
zpevněné ploše. Tento poměr je stanoven podle typu odvodňované plochy, resp. 
jejího případného znečištění, a to dle TNV 759011. 
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Vzhledem k tomu že nejsou známy podrobné hydrogeologické podmínky                      
u jednotlivých posuzovaných ploch, bylo uvažováno s tím, že objekty 
decentralizovaného systému odvodnění budou sloužit k retenci srážkových vod                  
a nikoliv k jejich vsaku. Z toho také vycházely uvažované minimální odstupové 
vzdálenosti. 

Na tomto místě je třeba také upozornit, že u vytipovaných zpevněných ploch nebyly 
zohledněny aktuální polohy inženýrských sítí, nýbrž jsou zváženy předpoklady 
možné kolize na základě odborného odhadu podle normy o prostorovém uspořádání 
inženýrských sítí v komunikacích i mimo ně. 

Celkově bylo vymezeno 273 zpevněných ploch ve stávající zástavbě  vhodných pro 
přebudování odvodnění. 

 
Obr. 8.1.  Lokalizace vytipovaných zpevněných ploch vhodných pro zavedení HDV ve stávající zástavbě 

 

8.2.1.2 Závěry 

Stručný popis celého postupu zavádění HDV do stávající zástavby představuje výčet 
důvodů, předpokladů a možností HDV do zástavby aplikovat a lze jej vyjádřit těmito 
body: 
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 Motivace pro zavedení HDV – omezená kapacita recipientů (stoky, vodního 
toku), ekonomické stimuly, environmentální aspekty; 

 Vyhodnocení dostupnosti potenciálu – zejména majetkoprávní poměry; 

 Splnění technických podmínek – přítomnost zelených ploch, vhodný sklon                
a členitost území; 

 Zjištění detailních technických podmínek provedení – technický stav staveb, 
lokalizace inženýrských sítí, provedení hydrogeologického průzkumu, atd.; 

 Projektová příprava a realizace DSO. 

V rámci SOP se zpracovatelé věnovali prvním třem bodům. 

V průběhu určování potenciálu bylo identifikováno celkem 273 zpevněných ploch, 
které lze technicky i majetkoprávně odpojit od stokové sítě. Možnost přebudování 
odvodnění u těchto ploch musí být ověřeno detailnější dokumentací.  

Na základě výstupů z matematického modelu byla stanovena míra vlivu 
„odpojovaných“ ploch v jednotlivých povodích na přetížené úseky stokové sítě. 
Obecně lze konstatovat, že posouzení matematickým modelem neprokázalo 
očekávaný vliv na přetížení kritických úseků. Ke zlepšení situace nicméně došlo na 
některých odlehčovacích komorách, kde se efekt HDV projevil v částečném snížení 
počtu přepadů. Z tohoto důvodu nebylo dále počítáno s aplikací HDV ve stávající 
zástavbě jako s plnohodnotnou alternativou a nefiguruje tedy ani ve výsledném 
návrhu investičních opatření. 

Z analýz provozních stavů v Německu bylo před pár lety vysledováno, že do 
povrchových toků se dostává více znečištění z odlehčovacích komor, než je tomu                
z ČOV v podobě zbytkového znečištění na odtoku. Jedním z významných efektů, 
který se bude projevovat tím více, čím více se budou zavádět plnohodnotné systémy 
HDV, je snížení počtu přepadů na OK. Pozvolný značně regulovaný odtok                 
z retenčních objektů DSO novostaveb sníží přívalovou vlnu v síti, což se projeví 
zejména zrovnoměrněním průtoku v OK, bez výrazného zvýšení hladiny nad 
přelivnou hranu. K tomu bude docházet o to méně, o co více DSO na síti bude ve 
funkci. 

Je nutné poznamenat, že kromě „odpojování“ vytipovaných ploch s dostupným 
potenciálem HDV lze ke snížení kulminačních průtoků v jednotné stokové síti přispět 
i důsledným vyžadováním aplikace principů HDV při rekonstrukcích, jak to vyžaduje 
vodní zákon. V konečném důsledku je tedy zavádění HDV do stávající zástavby 
odvislé zejména od důslednosti státní správy a samosprávy vyžadovat při 
rekonstrukcích zpevněných ploch ve  vlastnictví města požadavky dané legislativou, 
resp. SOP. 

Z pohledu udržitelného odvodnění stávající zástavby jsou pro město zajímavé                     
i zpevněné plochy v soukromém vlastnictví, jelikož představují významnou část 
města (např. zástavba rodinnými domy). Pokud by zástupci města připravili 
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stimulační pobídky pro majitele těchto nemovitostí, mělo by snížení odtoku z těchto 
ploch velký význam pro stokovou síť města. 

8.2.2 Návrh koncepce odvodnění výhledové zástavby 

8.2.2.1 Podklady pro odvodnění výhledové zástavby 

Odvedení srážkových vod bylo v rámci SOP provedeno pro vybrané rozvojové plochy 
z návrhu ÚP. Proces výběru zájmových ploch je graficky znázorněn v tabulce níže. 
Kromě těchto ploch byla do posouzení zahrnuta i trasa tzv. severní tangenty, která            
v ÚP figuruje jako územní rezerva. 

 

Využití plochy 

plochy 
stabilizované 

v 
zastavěném 

území 
(00/000S) 

plochy 
přestavby 
(00/000P) 

plochy pro 
rekultivaci 
(00/000R) 

plochy 
stabilizované 

v 
nezastavěné

m území 
(00/000N) 

plochy pro 
změnu využití 

v 
nezastavěné

m území 
(00/000K) 

plochy 
zastavitelné 

(00/000Z) 

Plochy smíšené 
obytné (B) 

  X       X 

Plochy smíšené 
výrobní (V) 

  X       X 

Plochy veřejné 
rekreace (R) 

            

Plochy individuální 
rekreace (Z) 

  X       X 

Plochy veřejného 
vybavení (O) 

  X       X 

Plochy veřejných 
prostranství (P) 

  X       X 

Plochy dopravní 
infrastruktury (D) 

  X       X 

Plochy technické 
infrastruktury (T) 

  X       X 

Plochy 
zemědělské (N) 

            

Plochy lesní 
(L) 

            

Plochy vodní a 
vodohospod. (W) 

            

Tab. 8.2.  Vymezení řešených ploch z návrhu ÚP 

 

8.2.2.2 Zpracování koncepce návrhu odvodnění 

Pro vybrané rozvojové plochy byl v dalším kroku proveden návrh odvedení 
srážkových vod. Návrh odvodnění výhledové zástavby vycházel z místních podmínek 
a lokálních omezení jednotlivých rozvojových ploch. 

Množství odváděných srážkových vod 

Množství odváděných srážkových vod z výhledových lokalit bylo stanoveno na 
základě obecných limitů odvodnění rozvojových ploch, které jsou univerzálně platné 
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pro jakoukoliv výstavbu na celém území Statutárního města Olomouce. Limity jsou 
platné jak pro novou výstavbu, tak i pro přestavby a rekonstrukce. 

Pro návrh odvodnění platí dle SOP následující pravidla: 

 
Tab. 8.3.  Přehled obecně platných limitů odvodnění staveb na území Statutárního města Olomouce 

Takto nastavená pravidla respektují zadání SOP v tom ohledu, že upřednostňují tzv. 
řešení u zdroje, tedy v místě kde případné potíže se srážkovými vodami vznikají. 

Při plošném použití specifického odtoku (max. 3,0 l/s/ha) pro výpočet přítoku do stoky 
nebo povrchového recipientu je nutné zohlednit min. odtok 0,5 l/s z jednoho škrtícího 
zařízení. Z hlediska přiblížení reálnému stavu je proto u výhledových ploch počítáno 
se specifickým odtokem navýšeným o tzv. koeficient typu zástavby, který zohledňuje 
počet škrtících zařízení. Nelze totiž předpokládat, že odtok z výhledové plochy bude 
regulován pouze jedním škrtícím zařízením. Toto opatření se projeví ve výpočtu při 
větším počtu škrtících zařízení než je 6 ks/ha. 
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Využití plochy   Označení Koeficient typu zástavby 

plochy smíšené obytné B 3 

plochy dopravní infrastruktury D 2 

plochy veřejného vybavení O 1,5 

plochy veřejných prostranství P 2 

plochy technické infrastruktury T 1 

plochy smíšené výrobní V 1 

plochy individuální rekreace Z 3 

Tab. 8.4.  Koeficient typu zástavby dle plánovaného využití rozvojových ploch 

Škrcený odtok z rozvojové plochy je pak počítán jako: 

výměra plochy X specifický odtok X koeficient typu zástavby 

Volba recipientu pro odvedení srážkových vod 

Při návrhu odvodnění 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 tedy 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 a čím dříve si to uvědomí její aktéři, tím 
lépe a rychleji budou srozuměni s metodikou hledání řešení. Jde pouze o to, aby byly 
v každé fázi přípravy dostatečně zodpovědně prověřeny možnosti odvodnění                 
v pořadí podle priorit uvedených ve vyhlášce. 

Kritériu upřednostňování povrchového toku před jednotnou kanalizací byla podřízena 
volba odvodnění většiny rozvojových ploch. Tento přístup byl ještě více akcentován 
v lokalitách, kde se dá očekávat další rozvoj a využití oddílného systému bude 
významnější. 
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Obr. 8.2.  Rozdělení řešených výhledových ploch podle recipientu 

Pro odvodnění rozvojových ploch v SOP bylo uvažováno pouze se dvěma základními 
recipienty – povrchovými toky a jednotnou kanalizací. Ačkoliv by měla být volba 
recipientu prováděna vylučovacím postupem v pořadí dle priorit uvedených ve 
vyhlášce č. 501/2006 Sb., v úrovni zpracování tohoto koncepčního dokumentu 
nebylo možné uvažovat se vsakem srážkových vod. Důvodem je absence 
podrobných údajů o hydrogeologických parametrech podloží. Konkrétní řešení 
odvodnění je totiž v prvé řadě výsledkem dobře vyhodnoceného a aplikovaného 
hydrogeologického průzkumu. 

V průběhu zpracování podkladů pro řešení SOP byla sice na základě požadavku 
objednatele vytvořena pro celé zájmové území schématická vsakovací mapa (viz 
Kapitola 4.4 Hydrogeologické podklady). Tato mapa však slouží pouze pro hrubou 
počáteční orientaci a rozhodně nemůže ve své podrobnosti zpracování nahradit 
funkci podrobného hydrogeologického průzkumu. 

Díky novému Občanskému zákoníku (1.1. 2014) jsou všechna opuštěná vodní díla 
majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V případě, že jsou při 
návrhu výhledového stavu GK a SOP využity kanalizační stoky, které jsou 
opuštěnými vodními díly, je nutné jejich využití řešit s ÚZSVM. 
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Zaústění srážkových vod do odlehčovacích stok, řeky Moravy, popř. rybníků 

V rámci návrhu odvodnění některých výhledových lokalit jsou srážkové vody z těchto 
ploch zaústěny do stávajících odlehčovacích stok. Důvodem k tomuto opatření je 
snížení množství výustních objektů budovaných podél vodotečí. Jestliže to nebude 
z technického hlediska možné, lze srážkové vody z rozvojových ploch variantně 
zaústit přímo do přilehlého povrchového recipientu. 

V případě odvodnění rozvojových ploch do řeky Moravy v místě stávajících 
protipovodňových opatření (jílové těsnící stěny), je potřeba zvolit takové technické 
řešení, které nebude narušovat jejich funkci. 

Do stojatých vod recipientů mohou být zaústěny pouze srážkové vody přefiltrované 
skrz průlehy DSO tak, aby se nezhoršila (zkvalitnila) voda v těchto nádržích. Pro 
novou zástavbu je nutné zařazení předčištění srážkových vod vnímat jako podmínku 
výstavby. 

Rozvojové lokality bez dostupného recipientu 

Stavební pozemky, výhledové plochy k nové zástavbě, které nejsou v dosahu 
povrchového toku, dešťové nebo jednotné kanalizace (ve smyslu TNV 75 9011) 
budou k odvodnění využívat podzemí a ovzduší tak, aby neohrozily stavby                   
a pozemky ve svém okolí v mezích návrhových parametrů. Tvar a velikost retenčních 
nádrží, obecně objektů decentrálního systému odvodnění určených ke vsakování                
a výparu srážkových vod musí odpovídat potřebě odvést/vypařit roční srážkový úhrn 
v dané lokalitě a přívalovou srážku desetileté řady s nejnepříznivější kombinací délky 
trvání a intenzity. 

Zohlednění přetížení recipientů 

Rozvojové plochy jsou do povrchových vodních toků jsou ve většině případů* 
napojeny bez ohledu na jejich stav přetížení. Plochy, které se mají zastavět, již nyní 
leží v povodí těchto vodotečí a urbanizací těchto území podle pravidel SOP se 
současný stav odvodnění (resp. současný odtok) nezhorší. 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. vsakovací 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. 

Pro řadu recipientů, které vykazují několikrát do roka nedostatečnou kapacitu, 
protože jsou již nyní přetížené, platí neoficiální zákaz do nich napojovat srážkové 
vody z nových povodí. Ve správním řízení firmy a instituce, které mají nedostatečné 
informace o odtoku srážkových vod z nové zástavby, na základě zjednodušeného 
pohledu na odváděné množství a intenzitu odtoku z novostaveb, je napojit do těchto 
vodotečí nepovolují.  
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Ve skutečnosti je věc složitější a odmítavá stanoviska postrádají logické 
opodstatnění. Většinou je to tak, že plochy, které jsou podle ÚP navrženy k zastavění 
a spádově se nachází v povodí nějakého malého vodního toku, nebo rybníku, dotují 
srážkovými vodami tyto recipienty již nyní a v podstatně větší míře, než tomu bude 
po napojení decentralizovaných systémů odvodnění (DSO) z nových ploch. Obava              
z přítoku většího množství vod do těchto recipientů z nově zastavěných ploch je tedy 
neopodstatněná tím, že na nových plochách budou aplikovány DSO postavených na 
principech HDV podle SOP. Pokud je plocha (např. pole nebo louka), odvodněna do 
stávajícího recipientu, bude z ní při dodržení návrhových parametrů SOP po její 
zástavbě odtékat méně vody během přívalových srážek, než je tomu nyní. 

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. 

* Pozn. V povodí Nemilanky bylo po konzultaci se zástupci objednatele přihlédnuto 
ke kapacitnímu vytížení tohoto dlouhodobě problematického toku. Retenční objemy 
pro jednotlivé objekty DSO v tomto povodí byly proto navýšeny na překročení 1x za 
10 let a srážkové vody odtékající z těchto výhledových ploch byly zaústěny místo do 
vodního toku do přilehlé jednotné kanalizace, která je v současné době kapacitní. 

 

8.2.2.3 Mapové listy rozvojových ploch a tabelární přílohy 

Návrh koncepce odvodnění výhledové zástavby je kromě elektronické podoby 
zadané do integrovaného matematického modelu zpracován také ve formě 
grafických výstupů. Posuzované plochy výhledové zástavby byly rozděleny celkem 
do 42 ucelených lokalit a pro každou tuto lokalitu byl zpracován samostatný mapový 
list doplněný o tabelární přílohu (viz Příloha D.8.2.2). 

Mapové listy obsahují údaje: 

 o výhledové zástavbě – vymezení ploch, jejich kód a využití dle ÚP; 

 o způsobu napojení – schematizované napojení ploch do recipientů a jejich 
případné rozdělení dle příslušného povodí; 

 o recipientech – stoková síť (primárně data z modelu GK, popř. údaje z GISu 
kanalizace) a povrchové toky s označením; 

 o prostředí – vrstevnice, letecké snímky a názvy ulic. 
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Obr. 8.3.  Přehledná situace kladu mapových listů 

Nedílnou součástí mapových listů je tabelární část, která obsahuje podrobné údaje 
vztažené k jednotlivým výhledovým plochám: 

 kód plochy; 

 typ využití plochy; 

 výměra plochy (ha); 

 plánovaný škrcený odtok (l/s); 

 návrhový ukazatel pro překročení kapacity retenčního objemu (1x za 5 let, 1x 
za 10 let); 

 příjemce srážkových vod (jednotná kan., dešťová kan., povrchový tok); 

 označení příjemce (jméno stoky, název či ID toku); 

 označení nápojné šachty stávajícího stokového systému (číslo); 

 přítomnost záplavového území (ano [Morava x Bystřice Q5, Q20, 100]/ ne); 

 přítomnost evidovaných ekologických zátěží do 50 m od výhledové plochy 
(ano/ne); 

 přítomnost ochranného pásma vodních zdrojů (ano/ne); 

 poznámky (komentář k jednotlivým plochám. 
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Obr. 8.4.  Ukázka mapového listu 

 

8.3 Návrh variant opatření 

Jako kritická srážka pro vyhodnocení rizikových oblastí byla po dohodě se 
zadavatele vybrána srážka N5. Pro tuto srážku byla navrhována opatření pro návrh 
opatření výhledového stavu z důrazem na ochranu zastavěných území. Tato srážka 
byla použita z důvodu konsistence výsledků jednotlivých variant výpočtů 
provedených v rámci projektu. V rámci dalších stupňů projektové přípravy je možno 
provést podle alternativních postupů doporučených v platných normách, nicméně 
výsledný objem by neměl být menší než objem navrhovaný v SOP. 

Opatření v rámci SOP byly navrhovány z hlediska zajištění funkce systému 
odvodnění a jeho standardů. Tyto návrhy je nutno vnímat jako minimální nutné 
pro to, aby nedocházelo k vybřežování toků a svodnic při srážkových 
epizodách, které odvodňovací systém zvládá. Extrémní situace jako jsou 
povodně mohou klást na návrh opatření vyšší nároky. V takovém případě, je 
možno je realizovat a tím zvýšit bezpečnost ochrany území. 

V předešlých studiích, byla opatření navrhována na N-letý průtok v korytě toku nebo 
svodnice. V rámci optimalizace návrhu bylo, v profilech s dostupnými daty, 
provedeno vyhodnocení vztahu průtoku stanoveného výpočtem modelu pro N-letou 
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srážku a N-letého průtoku stanoveného standardními postupy. Závěry této 
optimalizace se zabývá příloha D.7.6. 

 
Obr. 8.5.  Přehledná situace návrhu opatření 

 

Navrhovaná opatření pro drobné vodní toky a svodnice zahrnují následující úpravy: 

8.3.1 Přáslavická svodnice 

Na Přáslavické svodnici dochází při pětiletém dešti k přetížení v oblasti před vstupem 
svodnice do města (před Holicemi).  



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 24 - 

 

 
Obr. 8.6.  Přetížení na Přáslavické svodnici 

Ve výhledovém stavu se v této oblasti podle ÚP bude nacházet plochy smíšené 
výrobní. Toto nově zastavěné území, které je ve výhledovém stavu částečně 
odvodněno také do Přáslavické svodnice, ještě více zatíží odtok na svodnici.  

Navrhované opatření je ve dvou variantách: kompletní přeložka Přáslavické svodnice 
do Moravy (dle DUR od Agroprojekt Praha s.r.o.) a nebo zkapacitnění koryta                
a propustků Přáslavické svodnice v oblasti rozvojových ploch a retence podél toku.  
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Přeložka Přáslavické svodnice 

 
Obr. 8.1.  Přeložka přáslavické svodnice s výhledovými plochami. 

Navržená Přáslavická přeložka odvádí vody z výhledových ploch ÚP 24/017Z, 
24/021Z, 24/022Z, 11/110Z, 11/131Z, 11/107Z, 11/106Z, 11/103Z, 11/095P, 11/096Z, 
11/094Z, 11/125Z, 11/084P, 11/124Z, 11/133Z, 11/132Z, 11/115Z a 24/020Z.  

Technický popis přeložky Přáslavické svodnice je uveden ve studii Přáslavická 
svodnice – zkapacitnění, DUR od Agroprojekt Praha s.r.o. z roku 2008. Přeložka              
o celkové délce 6,9 km je dostatečně kapacitní na převedení vod pětiletého deště. 

Zkapacitnění koryta a propustků Přáslavické svodnice, retence podél toku 

Druhou variantou, která řeší přetěžování Přáslavické svodnice je zkapacitnění 
svodnice a retence podél toku. Samotné rozšíření koryta není dostatečným 
opatřením, protože Přáslavická svodnice převádí vody z velké oblasti a opatření je 
tedy nutné podpořit retencí. Na svodnici se nevyskytuje žádné vhodné místo pro 
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umístění poldru. Na toku jsou tedy navrženy čtyři objekty zajišťující retenci podél 
toku. Retenční objekty jsou navrženy jako přehrazení koryta se škrcením DN 500               
a přepadem ve výšce 1 m. 

Díky zkapacitnění koryta dochází k převedení většího objemu vodu, což se projeví 
dále na toku u zahradní osady u křížení silnice č. 570 a železniční trati. V tomto místě 
je na krátkém úseků nízký levý břeh, proto je zde navrženo navýšení tohoto břehu. 

Detailní popis navržených opatření je popsán v kapitole 9. 

 
Obr. 8.2.  Opatření na Přáslavické svodnici s výhledovými plochami. 

Přáslavická svodnice odvádí vody z výhledových ploch ÚP 24/022Z, 24/021Z, 
24/020_d, 11/115Z_b, 24/033Z, 24/017Z_b, 24/019Z, 24/017Z_a, 24/020Z_C, 
11/115Z_a, 11/120Z, 11/025Z, 11/119Z, 11/116Z, 11/113Z, 11/117Z, 11/010P, 
11/078Z a 11/079Z. 

8.3.2 Svodnice 1130 u železáren  

Svodnice 1130 u železáren na severu Olomouce není zaústěna do žádného vodního 
toku. Svodnice je ukončena v příkopě, který vede podél ulice Řepčínská. Aby byl 
umožněn odtok ze svodnice 1130, je navrženo odklonění do ramena Mlýnského 
náhonu. Navržené opatření respektuje „Studii odtokových poměrů v problematických 
částech města Olomouce“, která byla v roce 2010 zpracována společností 
Agroprojekt Olomouc. 
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Obr. 8.3.  Nezaústěná svodnice svodnice 1130 

 
Obr. 8.4.  Přeložka svodnice 1130 
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8.3.3 Svodnice 11_2 u Chválkovic 

Díky velkému povodí a nízkému, v některých místech až negativnímu, sklonu 
svodnice dochází ve Chválkovicích k výraznému přetěžování koryta. Svodnice 
přirozeně ústí do mokřadů západně od Chválkovic, kde zasakuje.  

 
Obr. 8.5.  Přetížení na svodnici 11_2 u Chválkovic 

Pro řešení přetěžování koryta jsou navrženy tři varianty. 
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Obr. 8.6.  Varianty řešení přetížení na svodnici 11_2 u Chválkovic 

Varianta 1 

Svodnice je před Chválkovicemi odkloněna a převedena jižně do Adamovky. 
Svodnice 11_2 svádí velké množství vody z oblasti lesů na Svatém Kopečku, což 
v místě soutoku s Adamovkou způsobuje přetížení kapacity koryta Adamovky. Aby 
nedocházelo k tomuto přetížení, je na přeložce navržena retenční nádrž o objemu 
1 000 m3, výšce hráze 2 m a odtokem DN 300. Dále je do přeložky zaústěna 
svodnice, která svádí dešťové vody podél silnice ze Samotišek do Chválkovic. Tato 
svodnice je do přeložky zaústěna soutokovým objektem.  

Varianta 1 není podložena žádnou detailní studií, pro tuto variantu jsou pouze 
posouzeny odtokové poměry. 

Varianta 2 

Varianta 2 počítá s prodloužením trasy svodnice do Moravy a se zkapacitněním 
stávajícího koryta a propustků. Trasa varianty byla na podkladech studie Odvedení 
srážkových a popovodňových vod z roku 1998. Parametry pro otevřené koryto                  
i propustky pod železničními tratěmi Olomouc – Praha a Olomouc – Šternberk jsou 
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převzaty z výše uvedené studie. Na vstupu do zastavěného území (Klášterní 
Hradisko) je svodnice zaústěna do dešťové kanalizace, která je přes odlehčovací 
komoru zaústěna do Moravy. Dešťová kanalizace je pro převedení svodnice 
dostatečně kapacitní.  

Navržená varianta odvádí vody z výhledových ploch ÚP 19/039Z, 19/038Z, 19/037Z, 
19/013Z, 19/012Z, 19/017Z, 19/014Z, 19/015Z, 19/016Z, 19/019Z, 19/026Z, 19/027Z, 
19/028Z a 19/029Z. 

Varianta 2 je postavena na datech studie z roku 1998, která nemusí odpovídat  
současnému stavu.  

Varianta 3 

Na základě dohody se zadavatelem byla posouzena ještě druhá varianta prodloužení 
svodnice do Moravy, a to jihozápadním směrem podél zástavby ve Chválkovicích. 
Otevřené koryto vede až k železniční trati, kde v současné době není vybudován 
žádný propustek. Pro tuto navrhovanou variantu je tedy třeba vybudovat dva 
propustky pod železničními tratěmi Olomouc – Praha a Olomouc – Šternberk. Za 
železniční tratí je svodnice dále vedena otevřeným korytem kolem zahrádkářské 
osady, Vojenské nemocnice Olomouc, podél Černé Cesty, pod Sokolovskou až do 
Moravy. Pod Černou Cestou a Sokolovskou je svodnice převedena propustky.  

Dále je pro tuto variantu navrženo zkapacitnění stávajícího koryta a propustků. 

Navržená varianta odvádí vody z výhledových ploch ÚP 09/180Z, 09/041Z, 09/040Z, 
09/058P, 09/057P, 09/061Z, 09/059P, 09/060P, 09/057P, 09/172P, 09/062P, 
09/066Z, 09/067P, 09/068Z, 09/069P, 09/067P, 08/009Z, 08/007Z, 08/006Z, 08/005P 
a 07/064Z. 

Varianta 3 není podložena detailní studií ani zaměřením. Na rozdíl od varianty 2 se 
jedná o vybudování zcela nové trasy koryta, která vede přes zastavěné území bez 
využití dešťové kanalizace. Posouzení varianty je třeba provést v detailní studii. 

8.3.4 Stouska 

Stouska i Křelovský potok nejsou kapacitní pro zatížení pětiletou srážkou. K přetížení 
dochází na obou tocích před soutokem i za jejich soutokem.  
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Obr. 8.7.  Přetížení na Stousce a Křelovském potoce 

Jako opatření byl na Stousce navržen poldr o objemu 40 000 m3 a výšce hráze 4 m. 
Navržení poldru je převzato ze Studie odtokových poměrů v problematických částech 
Olomouce od Hydroprojekt cz a.s. z roku 2010 (varianta 2 navrhovaných poldrů). 
Tento poldr sice zadrží povodňovou vlnu způsobenou pětiletým deštěm, ovšem voda 
přivedená Křelovským potokem se na Stoucse od soutoku vzdouvá pod poldrem 
dochází opět k přetížení. Pro zamezení vzdouvání je navržen na Křelovském potoce 
druhý poldr o objemu 300 m3, výšce hráze 1 m a odtokem DN 300.  
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Obr. 8.8.  Poldry na Stoucse a Křelovském potoce 
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8.3.5 Nemilanka 

Nemilanka je přetěžována hned na několika místech. Nejzávažnější problémy jsou 
v zatrubněné části na severu Nemilanky a na otevřeném korytě podél ulic Dykova               
a Kyselovská.  

 
Obr. 8.9.  Přetížení na Nemilance 

Pro ochranu stávající i výhledové zástavby byl v severní části na ulici Balcárkova 
navržen poldr o objemu 500 m3 a výšce hráze 3,5 m. Pro zmírnění povodňové vlny 
z povodí nad Slavonínem jsou navrženy poldry Pod Hvězdárnou a poldr Zolova, 
jejichž návrhové parametry byly převzaty ze studie Nemilanka – územní vymezení 
poldrů od GAVA s.r.o. z roku 2012. I přes výstavbu poldrů v horní části Nemilanky je 
koryto v oblasti ulic Dykova a Kyselovská stále nekapacitní. K přetížení koryta 
dochází primárně díky nízké kapacitě, ale i díky velkému množství přechodových 
lávek, které přetížení jen umocňují. Navrženým opatřením je rozšíření koryta 
Nemilanky na šířku ve dně 2 m, a to v celé trase od konce zatrubnění na ulici Jižní po 
soutok se svodnicí, která přitéká od Povelu.  
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Obr. 8.10.  Opatření na Nemilance – poldry Balcárkova, Pod Hvězdárnou, Zolova a rozšíření koryta v oblasti ulic 

Dykova a Kyselovská 
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8.3.6 Problémy v povodí toku Adamovky 

Z hlediska kapacity nevykazuje Adamovka problémy, z provozní zkušenosti vyplývá, 
že dochází k významnému zanášení koryta v úseku km 3,500 – 6,236. Pro stabilizaci 
a zkapacitnění koryta Adamovky jsou navržena protierozní opatření a posílení dílčích 
úseků toku Adamovky. V rámci opatření je navržena úprava otevřeného koryta ve 
staničení 3,643 – 3,797 km, posílení úseků 3,797 – 4,116 a 4,448 – 4,584, výstavba 
usazovacích prostorů u vtokových objektů, vybudování stabilizačních prahů v lesním 
úseku toku, doplnění svodnice na lesní cestě, doplnění výpusti DN600 ve stávající 
nádrži, pročištění stávající nádrže a výstavba rybníku na Sv. Kopečku. 

Technické řešení a rozsah stavby byly převzaty z dokumentace „Studie odtokových 
poměrů v problematických částech města Olomouce“, která byla v roce 2010 
zpracována společností Agroprojekt Olomouc. 

 
Obr. 8.11.  Lokalizace opatření na Adamovce 
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8.4 Metodika SOP OL pro státní správu 

8.4.1 Metodická příručka – komu a proč? 

Úkolem SOP je vytvořit pro město Olomouc koncepci odvedení srážkových vod, 
která bude postavena na principech udržitelného rozvoje. Tyto požadavky splňují 
principy nového odvodnění, které se nazývá hospodaření s dešťovou vodou (HDV). 
Jedná se nový odvodňovací systém, který je již zakotven v české legislativě a pro 
který již platí dvě technické normy.  

Na principech HDV je postavena SOP, která se v rámci Koncepce vodního 
hospodářství (KVH) Olomouce zabývá odváděním srážkových/povrchových vod.  

Metodická příručka SOP je návod k tomu, jak principy HDV na území Statutárního 
města Olomouce aplikovat prostřednictvím: 

- státní správy – jako pomůcka k orientaci v legislativě při povolování                      
a kolaudaci staveb; 

- města:   

 při tvorbě resp. aktualizaci územního plánu města (ÚP);  

 při tvorbě strategického plánu resp. akčního plánu; 

 při koordinaci zásad pro výstavbu na úrovni města i kraje; 

 při převodu staveb na veřejných prostranstvích do majetku města; 

 zadávání studií na odvodnění výhledových ploch s bytovou zástavbou;  

 při tvorbě neinvestičních opatření (letáky, informační servis pro současné                
i budoucí majitele nemovitostí, osvětu na školách, finanční politiku města atd.); 

 stavebníků k přípravě, realizaci a předávání staveb: 

 ve fázi projektové přípravy – řešitelé staveb zapracují požadované principy; 

 ve fázi uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě s městem; 

 ve fázi realizace; 

 ve fázi kolaudace a předávání stavby do provozu budoucímu vlastníkovi                  
a provozovateli DSO;  

- správce Koncepce vodního hospodářství města Olomouce (KVHO); 

- budoucího provozovatele DSO, které budou ve vlastnictví města. 
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Systém HDV je zakotven v základních parametrech legislativy. A to na základě 
současné legislativy ČR a platných technických předpisů.  

Podmínky pro převod staveb základní technické vybavenosti (vodovodní                        
a kanalizační řady, komunikace, veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení) 
se uvádějí do smlouvy o budoucí smlouvě darovací nebo kupní na převáděné stavby. 

Jelikož v současnosti existuje velice nízká povědomost o tom, jakým způsobem by se 
měly připravovat, povolovat a kolaudovat odvodnění staveb dle požadavků HDV, 
bude SOP obsahovat ve své návrhové části i tzv. Metodickou příručku, která by měla 
ozřejmit případné nejasnosti v této oblasti. Metodická příručka tak supluje 
nedostatečnou funkci státu. 

Pravidla pro odvodnění staveb na území města Olomouce, která budou součástí 
návrhové části SOP, mají za cíl vytvořit dostatečné podmínky pro vznik bezpečných 
a kvalitních staveb. Aby se zabránilo po dobu zpracování studie, vzniku špatných 
projektů a staveb, je nutné základní pravidla odvodnění uvést pomocí adaptace 
pravidel uvedených v Metodické příručce do života města již nyní.  

Metodická příručka bude obsahovat základní pokyny pro schvalování jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace. Dále pak pokyny pro provoz a údržbu objektů HDV 
ve vlastnictví města. Pomocí Metodické příručky si budou moci účastníci výstavby 
ujasnit to, co je potřeba si představit za stávající legislativou, která vyžaduje ke 
srážkovým vodám přistupovat odlišným způsobem, než tomu bylo doposud zvykem. 

Ambicí tohoto dokumentu bude též upozornit na případná úskalí developerské 
výstavby ve vztahu k odvodnění a přinést zkušenosti s návrhy staveb podle ČSN 75 
9010 a TNV 75 9011. 

Tak jako SOP tak ani Metodická příručka si neklade za cíl, vytvářet jiná pravidla pro 
státní správu, než ta která předepisuje legislativa ČR, případně technické normy, 
které sice nejsou závazné, ale v případě TNV 75 9011 mohou tvořit ucelený                  
a systémově konzistentní rámec pro objekty HDV. 

8.4.2  Objekty DSO 

Kritéria odvodnění uvedená v SOP by měla vést většinou k takovým technickým 
řešením, kterými se principy HDV nejvhodnějším způsobem realizují a fungují. 

8.4.2.1 Zasakovací průleh – retenční příkop 

Principy HDV se nejlépe aplikují prostřednictvím objektů decentralizovaných systémů 
odvodnění (DSO), kterých existuje celá řada, a dají se vzájemně kombinovat. Na 
základě zkušeností ze zahraničí tuto funkci v mnoha případech nejlépe plní objekt 
DSO skládající se ze zasakovacího průlehu a retenčního příkopu (viz Obr. 8.17). Na 
obrázku je žlutě vyznačena vodotěsná fólie, která by byla osazena do prostředí                  
s ekologickou zátěží. 
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Obr. 8.12.  Ukázka zasakovacího průlehu s retenčním příkopem a regulátorem odtoku 

 

 
Obr. 8.13.  Příklad dispozičního uspořádání ulice s jednostranným DSO 
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Obr. 8.14.  Příklad odvodnění nové ulice (Berlin) 

Na Obr. 20. Je uveden příklad stávajícího obytného domu, který by bylo celkem 
jednoduché přestavět na decentralizovaný systém odvodnění, pokud by pozemek 
vedle domu, na kterém by objekty DSO ležely, byl majetku vlastníka obytného domu, 
Možná je i domluva s majitelem pozemku (např. městem). 

 
Obr. 8.15.  Příklad stávajícího obytného domu vhodného k přestavbě odvodnění 
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8.4.2.2 Základní typy aplikace objektů DSO podle horninového prostředí 
podloží 

TYP A – vsakovací schopnost podloží je dostatečná, zasakování je bezpečné, 
včasné vyprázdnění retenčního příkop se děje vsakem, do vodního toku nebo 
jednotné kanalizace je napojen pouze odtok z bezpečnostního přelivu retenčního 
příkopu. 

 
Obr. 8.16.  Typ A 

 

TYP B – vsakovací schopnost podloží je nedostatečná, zasakování je bezpečné, 
včasné vyprázdnění retenčního příkopu zajistí škrcený odtok do vodního toku nebo 
jednotné kanalizace, kam je napojen i odtok z bezpečnostního přelivu retenčního 
příkopu. 

 
Obr. 8.17.  Typ B 
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TYP C – vsakování do podloží je nežádoucí nebo nebezpečné, včasné vyprázdnění 
retenčního příkopu zajistí pouze škrcený odtok do vodního toku nebo jednotné 
kanalizace, kam je napojen i odtok z bezpečnostního přelivu retenčního příkopu. 

 
Obr. 8.18.  Typ C 

8.4.3 Odvodnění města se dvěma úrovněmi řízení  

Dokumentace s návrhy odvodnění staveb by měla být dle navrhované koncepce 
SOP posuzována během procesu jejího schvalování dvěma úrovněmi řízení města: 

 státní správa, 

 samospráva. 

Při současném právním vědomí státní správy o principech HDV a platné legislativy 
vztahující se k odvodňování urbanizovaných území je spolupráce mezi samosprávou 
a státní správou velice nutná.  

Bez aktivního přístupu samosprávy k rozvoji města a řešení výstavby je složité čelit 
trhu s nemovitostmi. Optimální je, když samospráva dostatečně cílevědomě projevuje 
zájem a snahu nést odpovědnost za rozvoj města.  

Může prostřednictvím různých koncepčních dokumentů, které jsou schválené 
zastupitelstvem nebo radou města, mít vybavenou státní správu dostatečně 
jednoznačnými předpisy, aby nemohlo docházet k pochybení.   

K celé harmonizaci přístupu k povolování až kolaudaci objektů DSO je vhodné 
přizvat vyšší státní správu z krajského úřadu, aby nedocházelo k nekoordinovanému 
až protichůdnému postoji. 
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8.4.3.1 Státní správa 

8.4.3.1.1 Platná legislativa a odvodňování staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je 
prováděcí vyhláškou Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a představuje nejúčinnější 
nástroj pro státní správu a umožňuje aplikaci principů udržitelného rozvoje ve vodním 
hospodářství v urbanizovaném území, tzn. odvodňovat novostavby podle pravidel 
HDV s aplikací decentrálního systémů odvodnění.  

§ 20 odst. 5 písmeno c) zní: 

(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 
vypouštění do jednotné kanalizace. 

Jaké informace a požadavky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyplývají: 

 zařízení HDV je součástí každého stavebního pozemku odvodňované stavby; 

 nesplnění požadavku srážkové vody přednostně vsakovat, musí být průkazně 
doloženo (podrobný hydrogeologický průzkum); 

 v běžných městských podmínkách se prakticky se nevyskytuje prostředí, kde by 
se nedalo HDV.  

Ode dne 1. 8. 2010 vstoupil v platnost Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

Základní povinnosti 

§ 1 

 (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 
podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 
jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování 
nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s 
právem Evropských společenství 1). Účelem tohoto zákona je též přispívat k 
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zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a 
na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

 (2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 
fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i 
vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v 
zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a 
ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem 
se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně 
nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, 
v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. 

Vodní zákon v § 5 nepožaduje aplikaci stavebního zákona a souvisejících právních 
předpisů pouze pro novostavby, ale též při provádění změn staveb a změn jejich 
užívání.  

§ 5 

(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci 
povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním 
vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z 
nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění 
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále 
jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.  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. 

§ 6 

(3) Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo 
zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové 
poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a 
porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných. 

Změna dokončené stavby je ve stavebním zákoně, zákoně č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu definována následovně:  

§2 Základní pojmy 

(5) Změnou dokončené stavby je: 

 nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

 přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 
provozně propojena s dosavadní stavbou, 

 stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové 
ohraničení stavby. 
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Státní správa si musí udělat jasno v tom, jak k aplikaci §5 přistoupí a jak ho bude 
vyžadovat v souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebním zákonem). Vypadá to, že podle stavebního zákona je 
stavební úpravou též zateplení pláště stavby.  

Pro účely SOP resp. KVHOL zpracovatel zažádal MZe a MMR o vysvětlení 
stavebního i vodního zákona.  

Takto byla formulována žádost: 
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Jaké informace z vyhlášky vyplývají: 

 dle většiny oslovených jsou objekty DSO vodními díly. 

 je nutné, aby požadavky na stavebníky byly sladěny.  

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických 
srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud 
nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod 
závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými 
opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-
li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud 
nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích uvádí důležité ale málo 
známé nařízení:  

§ 8 

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace 

(4) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit připojení na ně, pokud 
se připojovaný pozemek nebo stavba nachází na území obce s vodovodní nebo 
kanalizační sítí, připojení dovoluje umístění vodovodu nebo kanalizace podle 
technických možností a odběratel splní podmínky stanovené tímto zákonem. 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích sice rozlišuje odpadní               
a srážkovou vodu, nicméně dále popsaný institut placení za odvádění odpadních vod 
se týká pouze vypouštění srážkových vod do jednotné sítě. 

Od povinnosti platit za odvádění srážkových vod do kanalizace jsou osvobozeny: 

§ 20 

(6) … …plochy silnic, dálnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně 
přístupných, plochy drah celostátních a regionálních…., zoologické zahrady                 
a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti. 
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Vyhláška č. 428/2001 Sb., je prováděcí předpis zákona č. 274/2001 Sb.,                             
o vodovodech a kanalizacích.   

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ 
STOKOVÉ SÍTĚ  

§ 19 

(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle 
normových hodnot.19) 

 
19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 
ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí. 

(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci                   
k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové 
vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové 
dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené 
množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro vlastníka kanalizace, 
popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění nebo 
odmítnutí uvedeného napojení.  

 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích se nevztahuje na dešťovou 
kanalizaci, proto mohou města, majitelé dešťových kanalizací, vybírat stočné za 
odvádění srážkových vod do těchto kanalizací.  
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8.4.3.1.2 Obecná kritéria HDV 

 
Tab. 8.5.  Přehled obecných kritérií HDV 

K důslednému vyžadování 6 obecných pravidel a zásad patří i to, aby objekty DSO 
byly řešeny způsobem blízkým přírodě. To zajistí městu perspektivu udržitelného 
rozvoje a skvělou obyvatelnost. 

 
Obr. 8.19.  Ukázka obecných kritérií HDV ve schématu objektu DSO 
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8.4.3.1.3 Projektová příprava a realizace staveb 

V současné době je povědomí o principech HDV a o významu legislativních předpisů 
všeobecně na nízké úrovni. Tento stav a donedávna i absence technického předpisu 
způsobuje, že jak řešitelé, tak posuzovatelé neví, co v návrzích upřednostňovat,                 
v čem být důsledný a jak si řadu pravidel vysvětlit. 

Je proto nutné, aby bylo na stavbách v Olomouci HDV systematicky vyžadováno, aby 
byla řešení důsledně kontrolována a v rozhodnutích řádně zdůvodněna a vysvětlena. 
Urychlí to proces seznamování a zvykání si na nová pravidla. Metodická příručka 
proto bude specifikovat požadavky pro jednotlivé typy dokumentací a činností od 
změny územního plánu až ke kolaudaci. 

Návrh a změny územního plánu  

V popisu ploch území by měly být uvedeny následující údaje.  

Typ zástavby – např. bytová zástavba, dopravní stavby, průmyslové areály atd. 
Podle typu zástavby lze zhruba předpovědět charakter a kvalitu srážkové vody, která 
z těchto staveb bude odtékat. 

Stávající vodní režim v území – informace o tom, jaký je současný vodní režim                    
v území, kde se má budoucí zástavba uskutečnit. Jaké dopady to na prostředí bude 
mít, a je-li vůbec změna vodního režimu vyvolaná novou zástavbou žádoucí                  
a vhodná. Nejedná se o to, jestli je zástavba možná, ale jestli je rozumné tomuto 
území měnit funkci a jaká by tato nová funkce měla být.  

Obecná kritéria HDV – klíčové ukazatele a závazné požadavky na technické řešení        
a výchozí podklady.  

Hlavní dostupné recipienty pro odkanalizování a odvodnění zastavěného území – 
popis, kam budou ze zástavby odvedeny splaškové a kam srážkové vody – uvést 
dostupné podzemí, povrchové toky, svodnice, oddílné nebo jednotné kanalizace 
podle lokálních podmínek.  

Předpokládané vlastnické vztahy k zástavbě – uvést, co bude soukromé a co                     
v majetku města, stanovení hranic mezi soukromým a městským majetkem. 

Dokumentace pro územní řízení  

DÚR musí seriózně prokázat, že stavby s funkcemi, které se od nich očekávají, 
dokáží splnit požadavky, které na ně klade platná legislativa. U odvádění srážkových 
vod se jedná zejména o prokázání způsobilosti podzemí k jejich vsakování. Jelikož 
převládá právní názor, že objekty HDV jsou vodními díly je prokázání toho, že lze 
objekty DSO, které mají jisté nároky na plochu umístěny, do bezprostřední blízkosti 
odvodňovaných staveb bezpečně umístit.  

Z toho vyplývá nutnost již ve fázi žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby 
provést podrobný hydrogeologický průzkum: 
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Propustnost podloží – první podklady k propustnosti lze získat z pedologických map, 
map základových poměrů a z geologických map. U nehomogenního prostředí, 
doporučuje se provést zasakovací pokusy.  

Vlastnosti podloží – volba vhodného vsakovacího zařízení závisí rovněž na 
vlastnostech nezvodněné vrstvy. U nehomogenního podloží se doporučují dodatečné 
průzkumy, např. průzkumné vrty.  

Krytí podzemních vod – málokdy jsou k disposici mapy krytí podzemních vod nebo 
dokonce naměřené údaje. V rámci prvotního odhadu lze získat cenné údaje 
rozhovory s místními obyvateli především zemědělci. Nejcennější jsou přitom 
pozorování z období od února do dubna.  

Směr toku podzemní vody – velký význam pro šíření látek, které se dostaly do 
podzemní vody, má směr a rychlost proudění podzemní vody. 

Sklon terénu – v členitém a svažitém terénu je zasakování výrazně omezeno. 

Ochranná pásma vod – zasakování ve stávajících či plánovaných ochranných 
pásmech vod je třeba posuzovat podle vyhlášky o ochranných pásmech vod.  

Ekologické zátěže půdy – staré zátěže vedou buď k nemožnosti aplikovat vsakovací 
zařízení, nebo ke speciálním stavebním řešení.  

Využití území – velký význam má zástavba a jeho využití, v obytné zástavbě se 
zasakování hodnotí jinak než v komerčních a průmyslových oblastech. 

Vlastnické vztahy – jak budou nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí. 

Požadavek na podrobný HGP také souvisí s tím, že se v rámci územního řízení 
sepisuje smlouva stavebníka (developera) s městem o předání a převzetí veřejných 
prostranství a inženýrských sítí do majetku města.  

V případech, kdy se vydává územní rozhodnutí pro developerskou stavbu, na jejímž 
konci bude město přebírat do svého majetku části staveb, jež budou funkci veřejných 
prostranství s inženýrskými sítěmi, je vhodné, aby město do smlouvy se stavebníkem 
o předání veřejných komunikací s inženýrskými sítěmi do vlastnictví města dalo 
podmínky, které mu umožní převzít funkční, kvalitní díla.  

V podmínkách by měly být uvedeny podrobné požadavky: 

 na dispoziční uspořádání veřejných prostranství, která budou optimální pro 
provoz a údržbu odvodňovacích objektů DSO; 

 na technické parametry objektů DSO, které by si město mělo ještě stanovit ve 
svých technických standardech pro objekty odvodnění komunikací, pro objekty 
pozemních staveb, pro nové úpravy terénů ve městě atd.; 
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 na podmínky, za kterých budou objekty DSO zkolaudovány a převzaty do 
majetku a užívání; 

 na garance a na náhrady za špatně fungující stavby nebo nedodržení 
smluvních ujednání.  

Dokumentace ke stavebnímu resp. vodoprávnímu povolení  

Dokumentace by měly obsahovat to, co je předepsáno pro DÚR ale v podrobnější 
podobě: 

 Podrobný hydrogeologický průzkum (vč. zjištění ekologické zátěže podloží); 

 Technické řešení s požadovanými parametry díla (standardy pro DSO a pro 
dotčené související objekty); 

 Popis postupu výstavby a použitých materiálů, zabezpečení díla proti 
znehodnocení před dokončením, popis toho, v jaké podobě bude dílo předáno. 

Umístění stavby 

Požadavky vyplývající z polohy odvodňovaných staveb bude možné používat až pod 
dopracování celé studie, v rámci které budou vyhodnoceny odtokové poměry                    
v zájmovém území. Posuzování dokumentací podle místa stavby se bude provádět 
podle výhledového stavu řešení SOP. 

Návrh výhledového stavu řešení bude vedle samotné koncepce odvodnění 
rozvojových ploch obsahovat i případná vodohospodářská omezení a limity. 

Podmínky pro provoz a údržbu 

Magistrát města Olomouc by se měl včas rozhodnout, kdo bude provozovat                    
a provádět údržbu DSO, které budou v majetku města.  

Již ve fázi územně plánovací dokumentace musí být jasné, kdo zařízení a objekty 
DSO bude přebírat do provozu a údržby, aby se mohl zasvěceně angažovat, jako 
budoucí správce, při schvalování, povolování, kolaudaci a přebírání DSO do provozu. 
Pro správce DSO by měly být vytvořeny vhodné podmínky. 

Město si lépe zajistí bezpečný a provozně spolehlivý chod odvodňovacího systému, 
pokud si zajistí následující dokumenty, jimiž se bude výstavba na jeho území řídit. 
Jasná pravidla pomohou státní správě lépe kontrolovat dokumentace, podle nichž 
budou stavby vznikat. Problematika HDV je natolik složitá a znalost této problematiky 
tak malá, že bez těchto dokumentů budou vznikat nekvalitní díla, jejichž provoz bude 
nespolehlivý a pro občany nebezpečný. 

Jedná se o tyto dokumenty: 
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 vypracování pravidel pro navrhování, realizaci a provozování DSO vč. 
podmínek předání DSO městu. 

 vypracování standard pro navrhování a realizaci pozemních staveb, 
dopravních staveb, terénních úprav a jejich odvodnění, které si město postaví 
pro sebe. 

8.4.3.2 Samospráva 

Obecně vzato by zástupci samosprávy měli zajistit, co nejdříve koncepci 
povrchového odtoku srážkových vod na území města. 

KVH města Olomouce je složitý a obsáhlý dokument, který bude nutné permanentně 
aktualizovat a zároveň ho max. využívat.  

Systém HDV proti tradičnímu odvodnění charakterizují dvě zásadní změny: 

 bez účinné koordinace mezi tvůrci pozemních a dopravních staveb                         
a „správcem“ koncepce odvodnění nelze zásady DSO uhlídat; 

 koncepci odvodnění měst tvoří objekty DSO na soukromých pozemcích                   
v majetku majitelů staveb, nikoliv objekty v majetku města nebo provozních 
firem na veřejných prostranstvích, kdykoliv přístupné správci a provozovateli. 
Z toho vyplývá složitější režim projednávání a potřeba správce koncepce 
odvodnění.  

K zajištění správných postupů a rozhodnutí je okolo nové koncepce odvodnění                
s novými zásadami tolik záležitostí, že to nejsou jednotliví referenti jednotlivých 
odborů, kteří se budou k dokumentacím vyjadřovat, schopni ani s MP zvládnout.  

Další důležitou funkcí v procesu implementace HDV do života, je potřeba včas 
stanovit provozovatele a správce objektů DSO, které město má a bude mít v majetku. 

Město by si mělo včas stanovit správce městských objektů DSO, které bude přebírat 
do majetku, aby se tento správce na svoji roli mohl připravit. 

Provozovatel by: 

 měl být řádně znalý a poučený o tom, jak DSO fungují a na co je nutné při 
povolování staveb HDV a jejich výstavbě dělat kontroly; 

 měl městu dávat podklady do smlouvy o převzetí veřejných prostranství do 
majetku města od developera; 

 se měl účastnit projektové přípravy, kontrolních dnů na stavbách a kolaudace 
stavby resp. její předání do provozu;  

 měl mít provozní řády na objekty DSO.  
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8.4.4 Závěr 

Metodická příručka a současně i ostatní výstupy SOP mají za cíl zkvalitnit návrhy 
odvodnění staveb realizovaných na území města Olomouce a tím umožnit jeho další 
harmonický rozvoj. Jelikož bude finální verze studie dokončena až počátkem příštího 
roku, bylo by vhodné některé její výstupy zapracovat do chodu města již nyní. 

Jako nezbytné se proto jeví co nejdříve: 

 optimalizovat proces vyjadřování, schvalování, povolování a kolaudaci staveb 
podle principů HDV na MMOl; 

 zajistit vymahatelnost výstupů z SOP – zapracování do územního plánu, 
pořizování územních studií atd.; 

 stanovit pravidla pro odvodnění vyžadovaná při opravách a rekonstrukcích 
staveb; 

 stanovit správce Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, tedy kdo 
bude spravovat i SOP - detailní znalost SOP, zejména v lokálních problémech, 
bude kontrola potřeb aktualizovat SOP, indikace potřeb zadat územní studie 
atd.  

 vyřešit, kdo bude provozovat a udržovat objekty DSO v majetku města. 
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8.5 Posouzení splnění cílových hodnot klíčových ukazatelů 

Jako hodnotící kritérium byla zvolena relativní výška plnění koryta (tzn. hloubka 
koryta vzhledem k maximální dosažené hloubce vody během simulace). Toto 
kritérium je identické jako pro vyhodnocení současného stavu. Klíčové hodnoty byly 
zvoleny s ohledem na účel zpracování a nejistoty modelu následovně.  

a. < 60% – kapacitní koryto, událost je převedena do dolního toku bez 
větších potíží; 

b. 60 - 80%  – koryto na limitu své kapacity, událost je převedena do 
dolního toku, nedochází k vybřežení, nicméně kapacita koryta je 
vyčerpána; 

c. 80 - 100% – nekapacitní koryto, v těchto úsecích lze očekávat vybřežení 
vody z koryta; 

d. > 100% – kritické úseky, kde dochází k vybřežení koryta. 

 

Výstupy z matematického modelu jsou tematické mapy zachycující průtokové 
poměry jednotlivých svodnic a drobných vodních toků pro zatěžovací stav N5 mapa 
je doložena v příloze.  
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8.6 Vyhodnocení výhledového stavu 

Vyhodnocení výhledového stavu bylo provedeno pro návrhovou srážku N5. Pro tuto 
srážku byla navržena variantní opatření, která jsou popsána v kapitole D07 - 
Výpočet a analýza stávajícího stavuError! Reference source not found.. Tato 
opatření byla posouzena v matematickém modelu výhledového stavu a 
vyhodnocena. Dále bylo navrženo protierozní opatření v povodí Adamovky a toků 
protékajících Topolany.  

V povodí již v současnosti přetížených vodních toků je třeba k záměrům, 
zástavby přistupovat individuálně s konkrétními požadavky na návrh 
adekvátních retenčních objektů, vsakovacích objektů, poldrů apod.  

Je vyžadováno, aby jednotlivé záměry, jejich posouzení a návrh retenčních 
objektů v povodí přetížených toků byly již ve fázi zastavovací studie 
předkládány ke schválení Povodí Moravy, s.p. a vodoprávnímu úřadu. 

V případě plánovaných významných změn na rozvojových plochách města 
Olomouce  v povodí přetížených toků  studie KVHOL vyžaduje individuální  
přístup  s konkrétními požadavky na návrh adekvátních retenčních objektů, 
vsakovacích objektů, poldrů apod. Popřípadě posouzení vliv stavby na 
odtokové poměry při extrémních přívalových událostech. 

Vyhodnocení jednotlivých variantních opatření je popsáno níže. 

8.6.1 Posouzení variantního řešení Přáslavické svodnice 

Přáslavická svodnice je přetěžována v oblasti před jejím vstupem do města. Díky 
plánované výstavbě v této oblasti se povodí Přáslavické svodnice ještě rozšíří, a tím 
se přetížení ještě zvýší. Jako řešení tohoto přetížení byla nejprve navržena varianta 
přeložky, která byla navržena v rámci DUR od Agroprojekt Praha s.r.o. Vyhodnocení 
varianty přeložky je zobrazeno na Obr. 8.20.  

Přeložka uspokojivě odvádí veškeré vody z Přáslavické svodnice do Moravy. Díky 
napojení rozvojových ploch do původního koryta Přáslavické svodnice, které dál 
pokračuje za ohybem přeložky, dochází v úseku před vstupem do města stále 
k přetížení díky nekapacitním propustkům DN 800. Podélný profil zobrazující 
přetížení před propustkem je zobrazen na Obr. 8.21.  
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Obr. 8.20.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Přáslavické svodnici při vybudování přeložky. 

 

  

Obr. 8.21.  Podélný profil úseku původního koryta Přáslavické svodnice za ohybem přeložky. K přetížení 
dochází díky nekapacitním propustkům DN 800. 
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Samotná přeložka neřeší problém přetížení před propustky. V této variantě by dále 
bylo zapotřebí zkapacitnit propustky v původním korytě. Vzhledem k vysokým 
investičním nákladům takového opatření byla navržena alternativní varianta.  

Na základě analýzy výsledků bylo zjištěno, že hlavní problém zbůsobují vody, které 
jsou do svodnice svedeny z rozvojových ploch a z povodí nad nimi. Vybudování 
retenčního objektu výše po toku by tedy nemělo výrazný efekt a zároveň by bylo díky 
terénu v oblasti technicky náročné. Z tohoto důvodu byla navržena podélná retence, 
která byla v modelu shcematizována jako čtyři retenční objekty podél toku v oblasti 
nejvyššího přetížení. Společně v kombinaci s rozšířením stávajícího koryta                         
a zkapacitněním propustků je převeden veškerý objem vody, který je díky retenčním 
objektům zpomalen a nezpůsobuje kritické vzdutí před propustky (Obr. 8.22. ). Při 
vyhodnocení těchto opatření bylo zjištěno, že při této variantě dochází k vybřežení na 
krátkém úseku pod soutokem s Hamerským náhonem, kde bylo z tohoto důvodu 
navrženo navýšení levého břehu. Z Obr. 8.22. je patrné, že navržené opatření 
zabrání vybřežení v daném úseku.  

Hladina v Přáslavické svodnici se při srážce N5 po realizaci navržených opatření 
přibližuje své limitní kapacitě. Je proto nutné dbát na pravidelnou údržbu toku                   
a v zastavěné oblasti striktně dodržovatpravidla HDV.  

 

 
Obr. 8.22.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Přáslavické svodnici při vybudování retence podél 

toku, zkapacitnění propustků a rozšíření koryta. 

Varianta přeložky by oproti variantě s retenčními objekty zajistila bezpečnější snížení 
celkového odtoku dále po svodnici, ovšem nevyřeší problém přetěžování svodnice 
v oblasti propustků a navíc je oproti druhé variantě investičně neúměrně nákladnější. 
Varianta s retenčními objekty je dále po toku méně na straně bezpečnosti, zato 
nedochází nikde k přetížení. 
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Přáslavická svodnice svádí mimo jiné vody z polí mezi Přáslavicemi a Holicemi. Díky 
tomu na toku dochází k vytváření sedimentu, který způsobuje snížení kapacity 
koryta. Pro obě variantní opatření je doporučeno ještě pravidelná údržba toku 
v podobě čištění koryta od sedimentu. 

Ve variantě uvažující přeložku Přáslavické svodnice jsou rozvojové plochy v oblasti 
Olomouc-Příkopy odvodněny právě do kapacitní přeložky. V případě realizace druhé 
varianty jsou vody z těchto rozvojových ploch odváděny do meliorační svodnice, 
která je v rámci řešeného území kapacitní. Tato svodnice se ovšem dále vlévá do 
Týnečky, která je v současné době nekapacitní. Před napojením rozvojových ploch 
oblasti Olomouc-Příkopy na meliorační svodnici je proto nutné navrhnout investiční 
opatření, která vyřeší přetěžování Týnečky. 

8.6.2 Posouzení přeložky svodnice 1130  

Svodnice č. 1130, která vede z Křelova, jižně kolem pevnosti Fort XX až do Křelova, 
je svedena do příkopu podél silnice Řepčínská. Aby byl umožněn odtok ze svodnice 
č. 1130, bylo navrženo odklonění do ramena Mlýnského náhonu. Vyhodnocení vlivu 
opatření na odtok ze svodnice je na Obr. 8.23.  

 
Obr. 8.23.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 1130 při vybudování přeložky do Mlýnského 

náhonu. 

Navržená přeložka bez problémů převede veškeré vody do Mlýnského náhonu, aniž 
by způsobila kritické navýšení hladiny na tomto toku. 

8.6.3 Posouzení variantního řešení svodnice 11_2 u Chválkovic 

Ve Chválkovicích dochází k přetížení svodnice, která přivádí vodu z velké oblasti nad 
Samotiškami a Svatým Kopečkem. Svodnice není zaústěna do žádného vodního 
toku, ústí do mokřadů západně od Chválkovic, kde zasakuje. Jako řešení jsou 
navrženy tři varianty přeložky svodnice. První variantou je přeložka svodnice ještě 
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před Chválkovicemi a její zaústění do Adamovky. Druhou variantou je prodloužení 
trasy svodnice přes Černovírské slatiniště a její zaústění do Moravy. Třetí variantou 
je prodloužení svodnice podél zástavby ve Chválkovicích do Moravy.  

Vyhodnocení jednotlivých variant je uvedeno na Obr. 8.24. Obr. 8.26. a Obr. 8.27.  

Varianta 1 

První varianta řešení přetěžování svodnice ve Chválkovicích převádní vodu ze 
svodnice do Adamovky ještě před vstupem do Chválkovic. Ve Chválkoviích potom 
dochází k mírnému přetížení svodnice v polích v místě s mělčím korytem. Přeložka 
svodnice s retenční nádrží je zaústěna do Adamovky. Přeložka je kapacitní, ovšem 
na soutoku přeložky s Adamovkou dochází i přes zadržení povodňové vlny retenční 
nádrží k přetížení (Obr. 8.25. ). K přetížení nedochází díky nevhodně nekapacitní 
retenční nádrži, nýbrž díky v tomto místě mělkému korytu Adamovky, které je 
přetěžováno i bez přítoku z přeložky. 

V případě vybudování retenční nádrže jsou zároveň vysoce prioritní řešení 
protierozních opatření na zemědělském i lesním půdním fondu, která sníží náklady 
na pravidelnou údržbu poldrů i vodních toků. 

 
Obr. 8.24.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 11_2 při vybudování přeložky varianty 1. 
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Obr. 8.25.  Podélný profil přeložky svodnice 11_2 s retenční nádrží a přetížením na soutoku s Adamovkou. 

Varianta 2 

Při budování přeložky svodnice do Moravy je nezbytně nutné zkapacitnění původního 
koryta, včetně všech propustků. Nově navržené koryto převání vody pětileté srážky 
bez kritického přetížení a k přetížení nedochází ani dále v korytě navrženém podle 
studie Odvedení srážkových a popovodňových vod z roku 1998.  

Varianta 2 řeší odvodnění Týnečku, je proto optimálnější, než varianta 1. 

 
Obr. 8.26.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 11_2 při vybudování přeložky varianty 2. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 65 - 

 

Varianta 3 

Při budování přeložky svodnice do Moravy je nezbytně nutné zkapacitnění původního 
koryta, včetně všech propustků. Nově navržené koryto převání vody pětileté srážky 
bez kritického přetížení a k přetížení nedochází ani dále na toku.  

 
Obr. 8.27.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na svodnici 11_2 při vybudování přeložky varianty 3. 

8.6.4 Posouzení výstavby poldrů na Stousce 

V Topolanech dochází k silnému přetížení Stousky a Křelovského potoka, a to jak 
před soutokem, tak za soutokem. Navrhovaným opatřením jsou dva poldry – na 
každém toku, před soutokem v Topolanech. Oba poldry zadržují povodňovou vlnu a 
zároveň zabraňují, aby na soutoku nedocházelo ke zpětnému vzdutí.  

Při návrhovém dešti N5 je kulminační průtok nad poldrem Topolany - Stouska 2,817 
m3/s a pod profilem hráze 0,274 m3/s. Dle SOP v problematických částech města 
Olomouce (HDP, 2010) je navrhovaný něškodný průtok na upraveném korytu 
Stousky v Topolanech Q = 2 m3/s a odpovídá N-letému průtoku Q5. Poldr byl 
navrhován pro transformaci povodňové vlny PV20 a PV50. Další návrhové parametry 
suché nádrže jsou ve zmíněné studii (HDP, 2010). 

Vyhodnocení vlivu poldrů na odtok v Topolanech je na Obr. 8.23.  
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Obr. 8.28.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení v Topolanech při vybudování poldrů. 

Díky výstavbě poldru dochází na Stousce ke zpětnému vzdutí v polích nad Topolany, 
které způsobuje přetížení svodnice v této oblasti. Přetížení je ovšem limitováno 
v zastavěné části Topolan.  

V případě neprovedení výstavby ochranného poldru, bude podle SOP 
v problematických částech města olomouce (HDP, 2010) maximální kapacita toku          
v obci Q5. Tento stav bude znamenat, že nebude možno povolovat novou výstavbu       
v záplavové části toku Stousky bez aplikace HDV na nově připojených plochách. 

Díky geologickému podloží v této oblasti dochází na obou tocích ke snadnému 
zanesení koryta sedimentem. Výstavba poldrů řeší přetížení vodních toků 
v Topolanech pouze do té chvíle, kdy nejsou zaneseny sedimentem. Je tedy vysoce 
prioritní řešení protierozních opatření na zemědělském i lesním půdním fondu, která 
sníží náklady na pravidelnou údržbu poldrů i vodních toků. 
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8.6.5 Posouzení variantních řešení Nemilanky 

Nemilanka je přetěžována hned na několika místech. Nejzávažnější problémy byly 
definovány v zatrubněné části na severu Nemilanky a na otevřeném korytě podél ulic 
Dykova a Kyselovská. Pro ochranu stávající i výhledové zástavby v oblasti ulice 
Balcárkova byl navržen poldr, který zabrání přetížení zatrubněné části Nemilanky.  

Dalším retenčním objektem je poldr  Pod Hvězdárnou, který zamezí neřízenému 
přítoku z rozsáhlého povodí Slavonína. Poldr Zolova zajišťuje retenci pro 
problematickou oblast ulic Dykova a Kyselovská. Poldr  Zolova je nutno kombinovat 
s rozšířením koryta pod poldrem až k soutoku se svodnicí od Povele.  

Na základě dohody se zadavatelem byly modelem vypočítány dvě varianty pro 
vyhodnocení výhledového stavu na Nemilance, a to varianta s vybudováním všech 
opatření (Obr. 8.29. ) a varianta, která do opatření nezapočítává poldr Zolova (Obr. 
8.30. ). Přetížení na Nemilance při obou variantách zobrazují následující obrázky. 

 
Obr. 8.29.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Nemilance při vybudování všech opatření. 
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Obr. 8.30.  Vyhodnocení výhledového stavu přetížení na Nemilance při vybudování všech opatření, kromě 

poldru Zolova. 

Z vyhodnocení obou variant jasně vyplývá, že vybudováním poldru Zolova se 
Nemilanka zkapacitní tak, že při pětiletém dešti odvede veškerou vodu bez větších 
problémů. Naopak bez poldru Zolova se při pětiletém dešti blíží hladina Nemilanky ke 
kritické hodnotě na dvou místech – v okolí ulice Kyselovská a za soutokem se 
svodnicí od Povele.  

Stejně jako v Topolanech je i na Nemilance výstavba poldrů spojena s protierozními 
opatřeními, jejichž řešení je díky vysokým nákladům na údržbu poldrů vysoce 
prioritní.  

8.6.6 Shrnutí 

Projekt Studie odtokových poměrů města Olomouce se zabývá vodními toky a mírou 
jejich přetížení při zatížení návrhovou srážkou. Výsledky jsou indikátory rizikových 
oblastí. Pro detailnější přehled o rozsahu záplavového území vodního toku při 
výskytu přirozené povodně je dále třeba stanovit záplavové území standartní 
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výpočetní metodou. Toto doporučení se vztahuje na všechny problematické oblasti, 
zejména potom na oblast toku Nemilanky. 

Pro detailnější informace o stavu hladiny na vodních tocích při různých srážkových 
událostech je doporučen monitoring srážek, průtoků a vodních hladin a následná 
kalibrace modelu. 
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8.7 Stanovení priorit a jejich technicko-ekonomické proveditelnosti 

Stanovení priorit realizace navržených opatření bylo stanoveno následovně: 

 

Typ Č. 
Kód 

opatření 
Název opatření 

Kód 
akce 

Název akce Typ opatření Priorita 

A 1 A_601 
Přeložka Přáslavické 
svodnice - 1.stavba 

SOP_001 Řešení Přáslavické svodnice 
- varianta č.1 

změna trasy 
0 

A 2 A_602 
Přeložka Přáslavické 
svodnice - 2.stavba 

SOP_001 Řešení Přáslavické svodnice 
- varianta č.1 

změna trasy 
0 

A 3 A_603 
Realizace koryta 
svodnice 11_2 

SOP_002 Přeložka svodnice 11_2 - 
varianta č.1 

změna trasy 
0 

B 4 B_604 
Retenční nádrž 
Švabinského 

SOP_002 Přeložka svodnice 11_2 - 
varianta č.1 

výstavba 
nádrže 

0 

A 5 A_605 
Realizace koryta 
svodnice 11_2 

SOP_002 Přeložka svodnice 11_2 - 
varianta č.2 

změna trasy 
0 

A 6 A_606 
Realizace koryta 
svodnice 11_2 

SOP_002 Přeložka svodnice 11_2 - 
varianta č.3 

změna trasy 
0 

A 7 A_607 
Přeložka svodnice 
11_30 

SOP_003 Přeložka svodnice 11_30 změna trasy 
2 

B 8 B_608 
Poldr Topolany - 
Stouska 

SOP_004 Ochrana Topolan výstavba 
nádrže 

1 

B 9 B_609 
Poldr Topolany - 
Křelovský potok 

SOP_004 Ochrana Topolan výstavba 
nádrže 

1 

B 10 B_610 
Poldr Balcárkova SOP_005 Regulace Nemilanky výstavba 

nádrže 
0 

B 11 B_611 
Poldr Pod 
Hvězdárnou 

SOP_005 Regulace Nemilanky výstavba 
nádrže 

1 

B 12 B_612 
Poldr Zolova SOP_005 Regulace Nemilanky výstavba 

nádrže 
1 

C 13 C_613 
Úprava stávajícího 
koryta 

SOP_005 Regulace Nemilanky zkapacitnění 
koryta 

1 

C 14 C_614 
Úprava stávajícího 
koryta 

SOP_006 Odstranění problémů v 
povodí toku Adamovky 

zkapacitnění 
koryta 

1 

C 15 C_615 
Zkapacitnění 
stávajícího koryta a 
propustků 

SOP_001 Řešení Přáslavické svodnice 
- varianta č.2 

zkapacitnění 
koryta 0 

C 16 C_616 
Navýšení břehu 
Hamerského náhonu 

SOP_001 Řešení Přáslavické svodnice 
- varianta č.2 

zkapacitnění 
koryta 

0 

C 20 C_620 
Zkapacitnění stáv. 
koryta a 4 propustků 

SOP_002 Přeložka svodnice 11_2 - 
varianta č.2 

zkapacitnění 
koryta 

0 

C 21 C_621 
Zkapacitnění stáv. 
koryta a 3 propustků 

SOP_002 Přeložka svodnice 11_2 - 
varianta č.3 

zkapacitnění 
koryta 

0 

Tab. 8.6.  Stanovení priorit navržených opatření 
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9 Stanovení cílové dlouhodobé koncepce rozvoje města 

Formulovat zásady vodohospodářské strategie pro město je v dnešní době velice 
obtížné, protože náš vztah k vodě se v posledních letech zásadně mění. Odborníci 
z různých oborů dochází k závěrům, že dříve mnohdy jednoznačně prosazovaná 
centrální zařízení pro čištění odpadních vod nebo jako zdroj pro pitnou vodu nemusí 
být z hlediska dlouhodobého provozu a lokálního zatížení prostředí tím nejlepším 
řešením.  

Odlišný přístup k vodě se podstatnou měrou projevuje zejména v aplikaci nového 
systému odvádění srážkových vod. Společnosti v hospodářsky vyspělých zemích si 
uvědomili, že k odvádění stále většího množství přívalových srážek jim tradiční 
odvodňovací systémy nestačí a že jsou moc drahé. Tak vznikla potřeba najít řešení, 
které umožní městům jejich další rozvoj a zároveň zajistí jejich bezpečnost.  

Storm water management čili hospodaření s dešťovou vodou (HDV) jsou zásady pro 
odvodňování urbanizovaných území, které se zabývají srážkovou vodou na místech, 
kde se srážka atmosférické vody se Zemí odehraje. Podle pravidel HDV jsou stavby 
odvodňovány tak, aby malý vodní cyklus koloběhu vody v přírodě ve své původní 
podobě probíhal i ve městech a aby byl odtok srážkových vod z urbanizované krajiny 
pokud možno stejný, jak tomu bylo před zásahem člověka do této krajiny. To má 
zásadní vliv na povrchový odtok a množství vody, která se dostane do podzemí.  

Když k těmto zásadám můžeme připojit i snahu, co nejvíce využívat srážkové vody 
k provozu staveb a údržbě městské zeleně. Vliv nového vztahu ke srážkové vodě se 
tak projeví i na koncepci zásobování pitnou vodou a městském stokování.  

Dlouhodobá koncepce odvodnění stotisícového města, jako je Olomouc, se musí řídit 
těmi nejnovějšími poznatky z vědy, výzkumu a z praxe, které územní plánování 
přímo i nepřímo ovlivňují, a za kterými lze zároveň vidět dostupný a perspektivní cíl.  

V tomto ohledu se město Olomouc nachází v historicky výjimečné situaci, protože po 
dopracování KVHOl bude vlastnit koncepci odvodnění města i s návodem k použití, 
kterou má v současnosti jen velice málo měst v ČR.  

Nová koncepce odvodnění vychází z celosvětových poznatků o klimatu a vlivu 
zastavěnosti krajiny na její vodní režim. Změny v počasí a úroveň urbanizace jsou 
natolik veliké, že je potřeba do odvodňování měst velikosti Olomouce zanést 
univerzální principy, které budou platit na celém jeho katastrálním území. Smyslem 
koncepce je formulovat pravidla a postupy pro dodržování těchto pravidel tak, aby 
proces výstavby na území Statutárního města Olomouce nebyl negativně ovlivněn 
nedostatky v legislativě a technických předpisech, tak jak je tomu na úrovni státu.  

Jde zejména, aby si město jednoznačně: 

- upřednostnilo zákony a jejich prováděcí předpisy, které národní 
vodohospodářskou politiku podporují a potlačilo vyžadování paragrafů, které 
aplikace principů HDV bojkotují. Velice se tím usnadní a zjednoduší proces 
povolování a schvalování staveb státní správou. 
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- zavedlo jednotný přístup v kategorizaci objektů HDV a posuzovalo tyto objekty 
jako vodní díla a to tak, aby na obou úrovních státní správy (místní, kraje) 
platil stejný přístup.  

- zkoordinovalo přístup ke všem typům staveb (hlavně pozemní stavby, 
dopravní stavby a úpravy terénu) podle stejných pravidel daných 
vodohospodářskými kritérii udržitelného rozvoje tak, jak je v základních 
požadavcích předepisuje legislativa ČR. Bez aktivní spolupráce urbanistů, 
architektů, projektantů pozemních a dopravních staveb s vodohospodáři není 
možné podmínky HDV realizovat.  

 

Závěry, ke kterým zpracovatelé KVHOl dospěli, mají dvě podoby: 

Závěry, které ukázaly na nějaké technické nedostatky, lze vyřešit tradičním typem 
opatření a město na jejich vyřešení bude potřebovat pouze dost finančních 
prostředků. Z celého dokumentu KVHOl jsou vybrané vodohospodářské objekty,              
u kterých je potřeba zvětšit jejich kapacitu, zlepšit jejich technický stav nebo změnit 
provozní pravidla, popřípadě je nutné zajistit výstavbou nových objektů větší 
bezpečnost proti záplavám a proti znečišťování povrchových vod. Jedná se o fyzické 
stavby jasného rozsahu a ceny, tzv. investiční opatření. 

V případě stokové sítě jde o stavby, které vychází velice často z nedostatků, které se 
na kanalizaci již projevují a jejichž opravou či obnovou zajistíme chod na stejné 
úrovni bezpečnosti jako je tomu nyní. Vybavení stávajících objektů stokové sítě je na 
úrovni, která se plně neumí vypořádat s klimatickými jevy, které již probíhají a které 
se dá předpokládat v dalších desetiletích až staletích probíhat budou. 

Závěry, k jejichž vyřešení nebude město potřebovat určitě takové finanční prostředky, 
jako u investic, jsou v této studii označeny jako tzv. neinvestiční opatření.  

Aplikace neinvestičních opatření sehraje rozhodující roli v rozvoji města. Bude 
důležité, jak zástupci města pochopí a vyhodnotí význam těchto pravidel a jaká 
opatření přijmou. Město má s pravidly formulovanými ve SOP jedinečnou příležitost 
si zajistit v blízké budoucnosti rozvoj s vyšším stupněm bezpečnosti a jinou úrovní 
kvality bydlení. Město tak může získat politickou a hospodářskou prestiž a může to 
velice pozitivně ovlivnit jeho vývoj. Nelze zanedbat ani to, že zahraniční investoři 
stavby, u kterých jsou vyřešeny environmentální parametry a mají certifikace např. 
Breeam a LEED, vnímají stále častěji jako standard.  

SOP je dokument, ve kterém jsou formulovány podmínky, za kterých se lze dobrat 
požadovanému cílovému stavu. Domníváme, že patří k tomu nejlepšímu, co na toto 
téma bylo v ČR vytvořeno a co zajistí státní správě i samosprávě města Olomouce ty 
nejlepší podmínky pro vznik staveb a jejich odvodnění v kvalitě odpovídající 
současnému evropskému standardu.  
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9.1 Definice zásad a kritérií pro územně plánovací dokumentaci 

Územní plánování se městskému odvodnění a vodě obecně doposud věnovalo jen 
velmi okrajově. Voda je v tradičním pojetí spíše problémem, který řeší až v případě, 
když ohrožuje náš majetek či životy. Tento přístup ke vztahu vody a urbanizace se 
ukázal během posledních několika dekád jako zjevně neudržitelný. A co více, díky 
tomuto přístupu byly opomíjeny i přínosy, které voda v urbanizovaných oblastech 
poskytuje. 

V rámci SOP OL byla proto 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 jedná se o hodnotící kritéria 
vodohospodářská. 

Rozdělení bylo učiněno na základě analýzy vodního režimu v lokalitách, na kterých 
současný ÚP OL 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 

Území, kde se nachází podzemní voda v úrovni 1 m pod terénem a méně 
(HPV ≤ 1 m), území pramenišť, slatin (hydrogeologická struktura slatin se 
spojitou hladinou podzemní vody s lokálně možným výskytem v hloubce do 
1m pod povrchem terénu) a depresních oblastí (hydrogeologická struktura 
ztíženého povrchového odtoku se spojitou hladinou podzemní vody s lokálně 
možným výskytem v hloubce do 1m pod povrchem terénu) byla stanovena 
jako limit pro rozvoj výstavby. V těchto územích dochází k dočasné akumulaci 
srážkového odtoku – tzn., že voda zadržená na těchto plochách během 
srážkového odtoku nepřispívá k nárůstu odtokové vlny a naopak v období 
sucha působí pozitivně pro nadlepšování průtoku v tocích. 

Rajonizace území s těmito vlastnostmi byla stanovena na základě výstupů 
hydrogeologické studie zpracované v rámci SOP, která byla v době 
zpracování SOP OL nejlepším dostupným podkladem. 

Území s režimem vysoké hladiny podzemní vody mají dle SOP OL statut 
území „nevhodného k zástavbě“, a to do té doby, dokud nebude podrobným 
hydrogeologickým průzkumem zmapována hladina podzemní vody a jejího 
kolísání v jemnějším rozlišení. V případě, že bude prokázáno, že se maximální 
hladina podzemní vody vyskytuje hlouběji než 0,5 m pod terénem, lze 
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příslušnou část povodí překvalifikovat z vodohospodářského hlediska jako 
zastavitelnou. 

 

 Záplavové území – jsou záplavová území pro Q100 

Studie odtokových poměrů definovala rizikové oblasti z hlediska výskytu 
lokálních záplav pro srážky vyskytující se se statistickou pravděpodobností 
jednou za dvě, pět, deset, jedenáct a patnáct let. Z hlediska ochrany území 
jsou posuzované události typicky menší než n-leté průtoky. 

Proto jako územní limit byla volena území stanovená jako záplavová, jako 
bezpečnostní kritérium bylo zvoleno Q100. Pro některé toky byla již zátopová 
území přesně stanovena správcem toku, u ostatních území jsou záplavová 
území odhadnuta přibližně jako pás 50 m od toku s tím, že je potřeba provést 
řádné stanovení v rámci návazných prací. 

Urbanizace na těchto plochách se řídí pravidly platnými pro záplavová území.  

 

 Plochy pro rozliv (plochy pro akumulaci povrchových vod) 

Jedná se o plochy pro rozliv a poldry stanovené na základě vytížení svodnic               
a drobných vodních toků, doplněné o plánované plochy pro rozliv dalšími 
dotčenými subjekty (např. Povodí Moravy). 

Tyto plochy jsou definovány jako územní rezervy s limitem zástavby a jsou 
určeny pro realizaci vodohospodářských opatření zamezujícím nebo 
zmírňujícím účinky povodní. 
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Obr. 9.1  Ukázka mapy vodohospodářského omezení rozvoje území (podrobněji viz Příloha D.8.1.1) 
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9.2 Dlouhodobá koncepce odvodnění města 

Dlouhodobá koncepce odvodnění města Olomouce je tvořena v době, kdy aplikaci 
principů HDV vyžaduje naše legislativa pouze restriktivní formou a nemotivuje 
majitele odvodňovaných staveb finanční efektivitou. Celospolečenská prospěšnost 
nového systému odvodňování urbanizovaných území je tak na většině staveb 
znehodnocována nekvalitními až nebezpečnými aplikacemi, protože je HDV vnímáno 
pouze jako prodražování staveb a jeho zavádění se děje s nevolí. 

Podstatu principů HDV charakterizuje to, že se jedná o komplex systémových 
opatření s velkým mezioborovým přesahem a společenským významem, jejichž 
výsledný finanční efekt nelze na půdorysu jednoho města vyčíslit. Význam zavedení 
principů HDV podle SOP města Olomouce budou mít možnost ocenit generace 
našich potomků a na tomto uvědomění musí stát konání všech, co budou mít co 
dočinění s výstavbou na území tohoto statutárního města.  

Dešťová voda je hlavním zdrojem nebezpečí záplav a médiem, které přináší do 
recipientů největší znečištění. Eliminace přítoků dešťové vody do kanalizací               
a vodotečí odpovídá strategickým dokumentům celostátní politiky vodního 
hospodářství v ČR.  

Tato skutečnost se však nepromítá do funkcí příslušných ministerstev. Nezabývají se 
problematikou HDV s pozorností, která by odpovídala významu HDV pro celou 
společnost. Je proto důležité, aby si město Olomouc stejně jako to dělají i jiná velká 
města, vytvořilo na základě platné legislativy a technických norem pravidla a těmi se 
na svém území řídilo. Zavedením takových pravidel a zajištěním jejich 
vymahatelnosti lze na úrovni města vytvořit dostatečné předpoklady pro systémové 
aplikování principů HDV a proces přechodu na vyšší bezpečnost proti záplavám tak 
urychlit.  

Základní předpoklady pro zavedení koncepce odvodnění města podle principů 
udržitelného rozvoje je držet se těchto bodů: 

 harmonizace přístupu k legislativě – sjednotit přístup krajské a místní státní 
správy;  

 koordinace zásad HDV – v městských pravidlech pro vznik pozemních                 
a dopravních staveb budou zakotven prioritní přístup k potřebám HDV; 

 vymahatelnost pravidel HDV – na celém území města budou platit pravidla 
schválená zastupitelstvem města; 

 aktivní přístup města – město bude aktivně zajišťovat vodohospodářskou 
koncepci rozvoje; 

 metodická příručka – pro chod MMOl bude schváleno používání Metodické 
příručky HDV. 

Dlouhodobá koncepce odvodnění se bude řešit nejdříve u novostaveb a časem                
i u stávající zástavby. U novostaveb bude velice důležitá důslednost ve vymáhání 
pravidel HDV při jejich odvodňování a u stávající zástavby bude důležité, podle čeho 
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se bude státní správa řídit. U všech staveb je evidentní, že dlouhodobá koncepce 
odvodnění bude závislá na tom, jak se městu podaří zavést a dodržovat pravidla, 
která jsme v této studii nazvali neinvestičními opatřeními.   

9.2.1 Dlouhodobý efekt hospodařením se dešťovými vodami 

Smyslem zavedení principů HDV do odvodňovacího systému města Olomouce je 
vytvořit do budoucna vodohospodářské předpoklady pro rozvoj města podle principů 
udržitelného rozvoje. 

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: 

 záplavy z nekapacitní kanalizace a vodoteče; 

 rekonstrukce kanalizace; 

 rekonstrukce vodoteče; 

 zanášení stok a koryt  

 nevhodná řešení. 

9.2.1.1 Záplavy z nekapacitní kanalizace a 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 se vychází z dešťoměrných údajů třech dešťů s periodicitou 1 - 0,2 - 
0,01 a četnost překročení kapacity těchto objektů nesmí být častější než 1x za 5 
roků.  

9.2.1.2 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 ochromením podnikatelských aktivit přilehlých 
provozoven a také zhoršením pohybu pěších rozhodující.  

Z výsledků SOP sice nevyplývá jednoznačná možnost nahradit rekonstrukci uliční 
stoky aplikací HDV ve stávající zástavbě v povodí nad nekapacitním úsekem stoky. 
Je nutné si ale uvědomit, že je to způsobené tím, že často je aplikace HDV nemožná 
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pouze proto, že by se tak dělo na v současnosti nedostupných stavbách. Jedná se               
o soukromé stavby, na kterých se změna odvodnění nedá vyžadovat.  

9.2.1.3 Rekonstrukce vodoteče  

Jsou vodoteče, které mají problém zvládnout zvýšený přítok dešťových vod ze 
stávající zástavby již nyní. Přivádění dešťových vod do kanalizace je systémově 
špatné a dlouhodobě nekoncepční řešení. Zavedením HDV na oddílných stokách 
novostaveb se většinou sníží přítok do svodnic a drobných toků proti stávajícímu 
stavu natolik, že je možné je do dnes nekapacitní vodoteče napojit. Při posuzování je 
také nutné zohlednit zdržení odtoku proti konvenčnímu odtoku ze stávající zástavby.  

Kromě toho zvětšování koryt vodotečí v Olomouci může přinést řadu komplikací: 

 velké investiční náklady na výstavbu většího koryta vodoteče. 

 výkupy pozemků potřebných k rozšíření nebo vybudování nového koryta. 
Zkušenost s obstaráváním souhlasů s odprodejem pozemků soukromých 
vlastníků městům nebo obcím za účelem realizace obecně prospěšné stavby 
za posledních několik let lze charakterizovat jednoduše tím, že někdy cena 
pozemku několikanásobně převýšila cenu stavby.  

9.2.1.4 Zanášení stok a koryt   

Studiemi v Německu bylo zjištěno, že se do vodotečí dostává více některých 
znečišťujících látek z odlehčovacích komor 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.  

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 a tam se ukládá.  

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 stéká dešťovou kanalizací rovnou do potoků a řek. Významným znečištění jsou 
zvířecí exkrementy, které s prvním splachem přívalových srážek způsobují značné 
látkové zatížení vodních toků.  

9.2.1.5 Nevhodná řešení   

K zadržení odtoku z nově urbanizovaných území mohou být použita řešení, která 
jsou sice tradiční ale za současných společenských podmínek již neobhajitelná. 
Návrhy musí prioritně počítat s použitím decentralizovaného odvodnění ukončeného 
v povrchovém toku. 
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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 jednotné stokové síti. 

 většinou se nezastavuje celé rozvojové území najednou a při 
decentralizovaném odvodnění se staví jenom tolik retenčních objektů, kolik 
aktuální výstavba potřebuje. 

 profily dešťové kanalizace zhruba do 20 ha zastavovaného území postačí DN 
300.  

 odpadá výstavba a provoz odlučovačů lehkých kapalin. 

 povrchová voda přitékající do vodoteče z dešťové kanalizace, do které se 
dostává prostřednictvím zasakovacích průlehů, má nesrovnatelně vyšší kvalitu 
než je tomu prostřednictvím uličních vpustí.  

Důležité pro povolování staveb DSO také je, aby bezdůvodně nevznikala 
neperspektivní polovičatá řešení, která by snížila účinnost systému, a znevěrohodnila 
efektivitu hospodaření s dešťovou vodou v očích laické veřejnosti.  

Nejčastější ukázkou takového v principu nevhodného řešení je vyžadování 
zadržování dešťové vody na soukromých parcelách ale v ulicích nikoliv. Tento 
přístup ve veřejnosti zakládá pochybnost o spravedlnosti řešení. 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. 

9.2.2 Svodnice a jejich správa 

Svodnice mají velice důležitou funkci ve městě. Na jejich funkčnosti závisí bezpečné 
odvádění povrchových vod z velkých povodí mimo město. Stačí, aby nebyla 
prováděna pravidelná údržba a může se to projevit nepřiměřeným ohrožením v 
majetků a zdraví obyvatel. 

To, co je běžné u provozování vodovodní a stokové sítě a zařízení na nich, není tak 
běžné u všech drobných povrchových toků a svodnic, protože ne všechna patří do 
správy Povodí Moravy, s.p. Pro další vývoj bude důležité, aby si město vytvořilo 
takové vlastnické i provozně technické podmínky, které u těchto objektů zajistí max. 
spolehlivost. 

9.2.3 Zdůvodnění navrhované koncepce 

Koncepce odvodnění v SOP 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 přímo (stokových systémů i systému vodních toků                  
a svodnic); 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 15 - 

 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 
extremality 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; 

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

Podrobnější formulace zásad jsou převzaty ze zahraničí s obdobnými klimatickými, 
geologickými a politickými podmínkami. Jedná se zejména o Německou spolkovou 
republiku a Švýcarsko, kde principy HDV již řadu let fungují prostřednictvím právních, 
technických a ekonomických předpisů a odkud využíváme i mnoho praktických 
zkušeností se zaváděním a provozováním DSO. 

Město Olomouc potřebuje zlepšit ochranu před povrchovými vodami a zajistit, aby 
odvodnění nových staveb negativně neovlivňovalo stávající zástavbu. 

Koncepce odvodnění města Olomouce podle pravidel SOP spolu s metodikou pro 
zavádění principů HDV jsou nástroje, jimiž bude možné: 

 zlepšit ochranu obyvatel a jejich majetku před lokálními záplavami; 

 zredukovat spotřebu pitné vody náhradou za vodu srážkovou; 

 zakotvit do nového územního plánu zásady a kritéria, která ve městě umožní 
z vodohospodářského hlediska stavět podle principů udržitelného rozvoje; 

SOP je dokument, který obsahuje návod pro vedení města, jak změnit přístup 
obyvatel a firem ve městě působících k zacházení se srážkovou vodou, jak vytvářet 
ekonomické předpoklady pro dobu, kdy bude problematické získat finanční dotace na 
rekonstrukce např. nekapacitních stok. 
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9.3 Souhrn investičních opatření 

Předkládaná část vychází z předchozích kapitol, které definují požadavky na 
investiční opatření navržená na drobných vodních tocích. Jedná se především                  
o kapitoly D.7 Výpočet a analýza stávajícího stavu a D.8 Návrh výhledového stavu 
řešení.  

Jako individuální investiční akce realizované na drobných vodních tocích jsou 
vyčleněna opatření, která jsou navrhována pro bezpečné provedení dešťových vod 
intravilánem, a která umožní: 

 ochránit zastavěná území před lokálními povodněmi; 

 ochránit výhledové plochy před lokálními povodněmi; 

 zpomalit resp. pozdržet odtok povrchových vod za pomoci přírodě blízkých 
opatření. 

9.3.1 Způsob značení opatření 

V rámci celého projektu byl zvolen jednotný systém značení opatření a investičních 
akcí.  

Kód opatření je ve tvaru X_000, kde X je typ opatření a 000 je pořadové číslo (pro 
každou dílčí část je vymezena číselná sada, v případě Studie odtokových poměrů se 
jedná o číselnou řadu 600 - 900).  

Typy opatření jsou značeny těmito kódy: 

 A – změna trasy vodního toku; 

 B – výstavba nádrže, poldru; 

 C – zkapacitnění koryta vodního toku. 

Jednotlivá opatření jsou následně seskupena do investičních akcí, které slučují 
navzájem související opatření. Kódové označení akce je složeno ze zkratky dílčí 
části projektu a pořadového čísla, např. SOP_001. 

9.3.2 Navržené priority 

Návrh priorit investičních akcí vychází z cíle prioritně ochránit stávající zastavěná 
území před účinky lokálních povodní. Teprve následně je nutno řešit ochranu 
rozvojových ploch. 

Priority investičních akcí mají celkem 3 úrovně (1 – nejvyšší, 3 – nejnižší).  

Akce označené prioritou 1 lze chápat jako akce, které je doporučeno realizovat v co 
nejbližší době, řádově do 5 let.  
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Priorita 2 pak značí akce ve středně dobém plánu, rámcově do 10-ti let a priorita               
3 pak předpokládá realizaci opatření do konce platnosti studie, územního plánu 
apod.  

Samostatně jsou vyčleněny investiční akce, které souvisí s realizací zástavby 
v nových rozvojových plochách. U nich se předpokládá, že realizace bude svázána 
aktivitou investorů v dané oblasti a z časového hlediska ji nelze zatím blíže určit. 
Dále se u těchto akcí předpokládá, že budou úplně, nebo z podstatné části, 
realizovány jako podmiňující investice pro realizaci urbanistického rozvoje a tudíž 
úplně, nebo z podstatné části, financovány příslušnými investory. 

Tyto akce jsou vzhledem k předpokládanému způsobu financování – kombinace 
soukromých a veřejných zdrojů – a vzhledem k nemožnosti určení doby výstavby 
uvedeny zvlášť prioritou označenou „0“. 

Rozdělení investic dle priorit je podrobně uvedeno v kapitole 8.6.  

9.3.3 Přehled nákladů investičních opatření  

Zdůvodnění konkrétních investičních akcí na drobných vodních tocích bylo uvedeno 
v přecházejících částech díla. Přehled jednotlivých akcí, technické parametry, 
finanční ocenění a zvolenou prioritu uvádí tabulka v příloze D.9.2.1 Seznam a cena 
navrhovaných investičních opatření. 

 
Obr. 9.2 Přehledná mapa navrhovaných investičních opatření 
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9.3.4 Stanovení investic v jednotlivých prioritách 

Na základě analýzy investičních nákladů na níže uvedeném grafu je patrné, že 
s největšími investičními náklady je nutné počítat při realizaci opatření souvisejících 
s rozvojovými aktivitami. 

 

 

 Obr. 9.3 Podíl nákladů dle priorit v % 

 

Priorita Náklady Kč 

0 27 300 000 

1 49 200 000 

2 6 500 000 

Celkem 83 000 000 

Tab. 9.1.  Podíl nákladů dle priorit 

Aktivity doporučené realizovat v prioritě „1“ souvisejí s prioritní ochranou stávajících 
zastavěných území před dešťovými vodami. Tato opatření zejména „sanují“ 
nevhodné hospodaření s dešťovými vodami realizované při stavbách v letech 
minulých.  

Aktivity doporučené realizovat v prioritě „2“ řeší problémy v okrajích nezastavěných 
částech města, kde škody na majetku způsobené nevyhovujícím stavem nejsou 
významné. 

Významnou část investičních akcí tvoří podmiňující investice pro uvolnění (ochranu) 
ploch pro nová rozvojová území. Vzhledem k tomu, že doba výstavby se bude odvíjet 
od aktivity investorů v konkrétním území, není možno nijak stanovit dobu jejich 
výstavby. Dále se u těchto akcí předpokládá úplné či částečné spolufinancování ze 
strany investorů zástavby. Proto jsou tyto akce uvedeny v plánu s prioritou 
označenou „0“. 

Celková investice do realizace opatření v jednotlivých prioritách  je uvedena 
v tabulce 9.1 
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9.4  Finanční ocenění a náklady investičních opatření 

9.4.1 Metodika stanovení investičních nákladů navrhovaných opatření  

Výše investičních nákladů na opatření, která byla již dříve zpracována 
v samostatných studiích a dokumentacích, byla převzata právě z těchto podkladů. 

U ostatních opatřeních byl propočet nákladů proveden za pomoci položek ceníku 
ÚRS v cenové úrovni 2. pololetí roku 2013. Objemy prováděných prací pro jednotlivé 
položky byly propočteny orientačně a pro kalkulaci nákladů byly použity pouze 
stěžejní položky zahrnující cca 90 % prací. Z tohoto důvodu je k propočteným 
nákladům připočtena rezerva ve výši cca 10 - 15 %. 

Cena projektové dokumentace všech stupňů a související inženýrské činnosti byla 
kalkulována ve výši 15 % z propočtené ceny a je zahrnuta v celkových nákladech na 
realizaci stavby. 

Do propočtu nákladů, pokud není uvedeno jinak, nejsou naopak započteny případné 
související a vyvolané investice v podobě např. přeložek inženýrských sítí, přejezdů, 
mostů, příjezdů a také náklady na výkupy pozemků, věcná břemena apod. Přesnější 
vyčíslení těchto nákladů je možné provést až při zpracování jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace.   

9.4.2 SOP_001 – Řešení Přáslavické svodnice 

Z důvody ochrany rozvojových ploch v k.ú. Holice je řešeno převedení dešťových vod 
Přáslavickou svodnicí přes toto území. Studie převzala již navržené opatření 
uvedené ve variantě č.1 a dále předkládá vlastní alternativní návrh zpracovaný ve 
variantě č.2. 

Varianta č.1 

První variantní řešení se skládá ze dvou opatření: 

A_601 – Přeložka Přáslavické svodnice – 1. stavba 

A_602 – Přeložka Přáslavické svodnice – 2. stavba 

Technické řešení a rozsah stavby byly převzaty z projektové dokumentace nazvané  
„Přáslavická svodnice – zkapacitnění, 1.stavba“ a „Přáslavická svodnice – 
zkapacitnění, 2.stavba“ . Projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení (DUR) 
byla zpracována v roce 2007  resp. 2008 společností  Agroprojekt Olomouc. 

Přáslavická svodnice – zkapacitnění, 1. stavba řeší přeložku svodnice ve 
staničení km 0,020-4,350. 
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1. stavbu tvoří 7 stavebních objektů: 
 

UČ 1 – úprava toku – I.etapa 
SO1  I.etapa km 0,020-3,178 

SO 1.1 shybka v km 0,160 
SO 1.2 rozšíření mostu v km 1,365 
SO 1.3 hospodářské přejezdy 

 
UČ 2 - úprava toku – II. etapa 
SO2  II. etapa km 3,178-4,350 

SO 2.1 hospodářské přejezdy 
SO3  Přeložky inženýrských sítí 

 

Přáslavická svodnice – zkapacitnění, 2. stavba řeší přeložku svodnice ve 
staničení km 4,350-6,900. 
 
2. stavbu tvoří 10 stavebních objektů: 
 

UČ – úprava toku – III. etapa 
SO4  III. etapa km 4,350-6,005 

SO 4.1 Přeložka toku km 4,350 – 6,005 
SO 4.2 most km 5,460 
SO 4.3 most km 5,695 
SO 4.4 most km 5,980 

SO 4.5 hospodářské přejezdy 
 
UČ – úprava toku – IV. etapa 
SO5  IV. etapa km 6,005-6,900 

SO 5.1 Úprava toku km 6,005 – 6,900 
SO 5.2 hospodářské přejezdy 

SO6  Přeložky inženýrských sítí 
SO6.1 Přeložky vodovodu 
SO6.2 Přeložky spoj.kabelů 
SO6.3 Přeložky elektro 

 
 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Řešení Přáslavické svodnice 
varianta č.1 

Přeložka Přáslavické svodnice – 
1.stavba 

76 100 000,- Kč 

Přeložka Přáslavické svodnice – 
2.stavba 

77 900 000,- Kč 

  
154 000 000,- Kč* 

Tab. 9.2.  Investiční náklady akce SOP_001 – varianta č.1 

* Investiční náklady byly převzaty z výše uvedené projektové dokumentace, ve které 
lze dohledat i jejich podrobnější členění resp. to, co je do kalkulace ceny zahrnuto. 
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Varianta č.2 

Druhé navržené řešení zachovává stávající průběh Přáslavické svodnice. Převedení 
dešťových vod je realizováno za pomoci těchto opatření: 

C_615 – Zkapacitnění stávajícího koryta a propustků 

Řešená délka koryta je cca 2405 m. V délce cca 2170 m je navrženo zkapacitnění 
koryta s retencí podél toku. Navržený tvar koryta je uveden na obrázku 9.4. Před 
intravilánem města jsou v korytě navrženy 4 příčné hrázky a to ve vzdálenosti cca 
250 m od sebe. Každá hrázka má ve dně odtok o profilu DN500, který funguje  jako 
škrtící prvek zpomalující odtok  Zároveň je každá hrázka vybavena přepadem pro 
bezpečné převedení vod do další sekce. 

 
Obr. 9.4 Návrhový řez korytem Přáslavické svodnice s podélnou retencí  

Zbývající část trasy Přáslavické svodnice v řešeném úseku o délce 235 m je 
zatrubněna. Kapacita stávajících 4 propustků je pro návrhový déšť nevyhovující. 
Z tohoto důvodu je navrženo jejich zkapacitnění na profil DN1500. Délka jednotlivých 
propustků je 40, 60, 5 a 130 m. 

 

staničení 
původní průtočná 

plocha koryta 
nová průtočná plocha 

koryta 
rozdíl 

km 0,000 – 0,900 3,3 m2 8,4 m2 5,1 m2 

km 0,900 – 1,900 3,0 m2 8,4 m2 5,4 m2 

km 1,900 – 2,405 3,2 m2 8,4 m2 5,2 m2 

Tab. 9.3.  Srovnání průměrné průtočné plochy koryta 

Pro propočet investičních nákladů na zkapacitnění koryta byly použity následující 
položky ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 sejmutí ornice; 

 výkop koryta vodoteče; 

 odvoz výkopku do 10-ti km; 

 poplatek za uložení výkopku; 
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 svahování stěn koryta; 

 hutnění boků koryta; 

 rozprostření ornice. 
 
 
Pro propočet nákladů na zkapacitnění propustků byla kalkulována jednotná cena ve 
výši 20 000 Kč/m. 
 

C_616 – Navýšení břehu Hamerského náhonu 
V návaznosti na navržené řešení Přáslavické svodnice je potřeba provést navýšení 
levého břehu Hamerského náhonu na okraji místní části Holice. Navýšení o cca 0,5 
m je navrženo v délce cca 35 m. 

Pro propočet investičních nákladů na realizaci tohoto opatření byly použity položky 
ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 sejmutí ornice; 

 výkop v zemníku 

 dovoz výkopku do 5-ti km; 

 hutněný násyp; 

 svahování násypů; 

 hutnění boků hráze; 

 rozprostření ornice. 
 

 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Řešení Přáslavické svodnice 
varianta č.2 

Zkapacitnění stávajícího koryta a 
propustků 

19 200 000,- Kč 

Navýšení břehu Hamerského náhonu 100 000,- Kč 

  
19 300 000,- Kč* 

Tab. 9.4.  Investiční náklady akce SOP_001 – varianta č.2 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, čištění stávajícího koryta svodnice, 
mosty, přejezdy apod. 
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9.4.3 SOP_002 – Přeložka svodnice 11_2 

Akce řešící přetěžování svodnice v oblasti mezi Chválkovicemi a Týnečkem má tři 
variantní řešení. 

Varianta č.1 

Řeší přeložku části svodnice a její napojení na Adamovku. Varianta zahrnuje 
následující opatření: 

A_603 – Realizace koryta svodnice 11_2 

Uvažovaná délka koryta je cca 1240 m. Součástí stavby je soutokový objekt se 
svodnicí vedenou podél komunikace  Navržený tvar koryta je uveden na obrázku 9.5. 

 

 

 

 

 

Obr. 9.5 Návrhový řez korytem svodnice 11_2 – varianta č.1  

Pro propočet investičních nákladů na stavbu nového koryta byly použity následující 
položky ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 sejmutí ornice; 

 výkop koryta vodoteče; 

 odvoz výkopku do 10-ti km; 

 poplatek za uložení výkopku; 

 svahování stěn koryta; 

 hutnění boků koryta; 

 rozprostření ornice. 

Ke stavbě byly dále přičteny náklady na vybudování soutokového objektu v podobě 
koryta zpevněného lomovým kamenem. 

 

B_604 – Retenční nádrž Švabinského 

Navržená nádrž má objem 1000 m3. V modelu simulována jako objekt o půdorysných 
rozměrech 22 x 22 m, s výškou hráze 2 m. 
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Pro propočet investičních nákladů na stavbu nádrže byly použity následující položky 
ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 skrývka ornice; 

 výkop v zemníku; 

 přemístění výkopku do 100 m; 

 hutněný násyp; 

 svahování násypů; 

 rozprostření ornice. 

Ke stavbě byly dále připočteny orientační náklady na manipulační železobetonový 
objekt o půdorysných rozměrech 2 x 2 m a výšce 4 m. 

 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Přeložka svodnice 11_2 
varianta č.1 

Realizace koryta svodnice 5 400 000,- Kč 

Retenční nádrž Švabinského 1 400 000,- Kč 

  
6 800 000,- Kč* 

Tab. 9.5.  Investiční náklady akce SOP_002 – varianta č.1 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, mosty, přejezdy, komunikace apod. 

 

Varianta č.2 

Varianta počítá s prodloužením trasy svodnice do řeky Moravy s využitím stávající 
dešťové kanalizace DN800 o délce cca 600 m v Černovíře v ulici Na Vlčinci. 
Navržené řešení zahrnuje opatření: 

A_605 – Realizace koryta svodnice 11_2 

Uvažovaná délka upravovaného koryta, které navazuje na dešťovou stoku DN800 
v ulici Na Vlčinci je cca 1420 m. Při stavbě jsou využity dva stávající propustku 
DN800 pod železničními tratěmi Olomouc – Šternberk a Olomouc – Praha.  
Navržený tvar koryta ve staničení km 0,600 (ústí do dešťové stoky v ul. Na Vlčinci) – 
km 1,060 je uveden na obrázku 9.5. 
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Obr. 9.6 Návrhový řez korytem svodnice 11_2, staničení km 0,000 – km 1,060 – varianta č.2  

Navržený tvar koryta ve staničení km 1,060 – km 2,020 je uveden na obrázku 9.6. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.7 Návrhový řez korytem svodnice 11_2, staničení km 1,060 – km 2,020  – varianta č.2  

 

C_620 – Zkapacitnění stávajícího koryta a propustků svodnice 11_2 

Navrženým opatřením je rozšíření stávajícího koryta svodnice v úseku o délce 780 m 
(staničení km 2,020 – km 2,790) do podoby uvedené na obrázku 9.6.  Pro potřeby 
kalkulace investičních nákladů byl navržený vzorový příčný profil (obrázek 9.6) 
porovnán se stávajícími zaměřenými průtočnými profily – viz. tabulka 9.6. Z rozdílů 
průtočných ploch byla následně vypočtena kubatura odtěžené zeminy jako podklad 
pro kalkulaci investičních nákladů. 

 

staničení 
původní průměrná 
průtočná plocha 

koryta 

nová průtočná plocha 
koryta 

rozdíl 

km 2,020 – 2,790 2,4 m2 4,5 m2 2,1 m2 

Tab. 9.6.  Srovnání průměrné průtočné plochy koryta 

  

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

D. Studie odtokových poměrů 

 

 

 

 

- 26 - 

Součástí opatření je i zkapacitnění 4 propustků v rozsahu dle níže uvedené tabulky 
9.7. 

 

označení propustku dimenze délka 

1 DN 1500 5,5 m 

2 
2x rámová propust,  
každá š.1 m, v. 1,5 

m 
14 m 

3 DN 1500 6 m 

4 DN 1500 6 m 

Tab. 9.7.  Parametry propustků, varianta č.2 

 

Pro propočet investičních nákladů na stavbu nového resp. na zkapacitnění 
stávajícího koryta byly použity následující položky ceníku ÚRS v cenové úrovni 
2/2013: 

 sejmutí ornice; 

 výkop koryta vodoteče; 

 odvoz výkopku do 10-ti km; 

 poplatek za uložení výkopku; 

 svahování stěn koryta; 

 hutnění boků koryta; 

 rozprostření ornice. 

Orientační náklady na zkapacitnění 4 propustků byly stanoveny dle jednotkových cen 
použitých pro výpočet obnovy stokové sítě. 

 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Přeložka svodnice 11_2 
varianta č.2 

Realizace koryta svodnice 3 800 000,- Kč* 

Zkapacitnění stávajícího koryta a 
propustků 

3 000 000,- Kč* 

Tab. 9.8.  Investiční náklady akce SOP_002 – varianta č.2 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, opravu dešťové kanalizace, čištění, 
mosty, přejezdy apod. 
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Varianta č.3 

Varianta počítá s prodloužením trasy svodnice do řeky Moravy a to jihozápadním 
směrem podél zástavby ve Chválkovicích. Pro tuto navrhovanou variantu je třeba 
vybudovat dva propustky pod železničními tratěmi Olomouc – Praha a Olomouc – 
Šternberk. Otevřeným korytem je svodnice přivedena až do Moravy. Navržené řešení 
zahrnuje opatření: 

A_606 – Realizace koryta svodnice 11_2 

Uvažovaná délka koryta je cca 2730 m (staničení km 0,000 Morava – km 2,730). 
Křížení s železničními tratěmi Olomouc – Šternberk a Olomouc – Praha je řešeno 
propustky.  Navržený tvar koryta je uveden na obrázku 9.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.8 Návrhový řez korytem svodnice 11_2 – varianta č.3  

 

C_621 – Zkapacitnění stávajícího koryta a propustků svodnice 11_2 

Navrženým opatřením je rozšíření stávajícího koryta svodnice v úseku o délce 740 m 
(staničení km 2,730 – km 3,470) do podoby uvedené na obrázku 9.7.  Pro potřeby 
kalkulace investičních nákladů byl navržený vzorový příčný profil (obrázek 9.7) 
porovnán se stávajícími zaměřenými průtočnými profily – viz. tabulka 9.9. Z rozdílů 
průtočných ploch byla následně vypočtena kubatura odtěžené zeminy jako podklad 
pro kalkulaci investičních nákladů. 

 

staničení 
původní průměrná 
průtočná plocha 

koryta 

nová průtočná plocha 
koryta 

rozdíl 

km 2,730 – 3,470 2,4 m2 4,5 m2 2,1 m2 

Tab. 9.9.  Srovnání průměrné průtočné plochy koryta 
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Součástí opatření je i zkapacitnění 3 propustků v rozsahu dle níže uvedené tabulky 
9.10. 

 

označení propustku dimenze délka 

2 
2x rámová propust,  
každá š.1 m, v. 1,5 

m 
14 m 

3 DN 1500 6 m 

4 DN 1500 6 m 

Tab. 9.10.  Parametry propustků, varianta č.3 

 

Pro propočet investičních nákladů na stavbu nového resp. na zkapacitnění 
stávajícího koryta byly použity následující položky ceníku ÚRS v cenové úrovni 
2/2013: 

 sejmutí ornice; 

 výkop koryta vodoteče; 

 odvoz výkopku do 10-ti km; 

 poplatek za uložení výkopku; 

 svahování stěn koryta; 

 hutnění boků koryta; 

 rozprostření ornice. 

Orientační náklady na zřízení dvou propustků (A_606) pod železničními tratěmi DN 
1600 v délce cca 200 m a 20 m a na zřízení 3 propustků (C_621) byly stanoveny dle 
jednotkových cen použitých pro výpočet obnovy stokové sítě. 

 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Přeložka svodnice 11_2 
varianta č.3 

Realizace koryta svodnice 17 400 000,- Kč* 

Zkapacitnění stávajícího koryta a 
propustků 

3 000 000,- Kč* 

Tab. 9.11.  Investiční náklady akce SOP_002 – varianta č.3 

 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, čištění stávajícího koryta svodnice, 
mosty, přejezdy apod. 
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9.4.4 SOP_003 – Přeložka svodnice 11_30 

Akce řeší odvedení dešťových vod z prostoru mezi komunikací III/4463, železniční 
tratí Olomouc – Čelechovice na Hané a areálu Moravských železáren v Řepčíně. 
Akce je řešena opatřením: 

A_607 – Přeložka svodnice 11_30 

Technické řešení a rozsah stavby  vychází z dokumentu „Studie odtokových poměrů 
v problematických částech města Olomouce“, který byl v roce 2010 zpracován 
společností HYDROPROJEKT CZ, a.s. V souladu se závěry dokumentu je 
upřednostňována navržená varianta č.1, tedy přeložka provedená v otevřeném 
korytě o délce cca 530 m s využitím stávajícího propustku DN1000 pod železniční 
tratí a vybudováním dvou nových propustků DN1000 pod účelovou komunikací a pod 
komunikací III/4463. 

 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Přeložka svodnice 11_30 Přeložka svodnice 11_30 6 500 000,- Kč* 

Tab. 9.12.  Investiční náklady akce SOP_003 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, čištění stávajícího koryta svodnice, 
mosty, přejezdy apod. 

 

9.4.5 SOP_004 – Ochrana Topolan 

Akce se skládá ze dvou opatření: 

B_608 – Poldr Topolany – Stouska 

Návrh na stavbu poldru na toku Stouska v lokalitě nad Topolanami byl převzat 
z dokumentace „Studie odtokových poměrů v problematických částech města 
Olomouce“, který byl v roce 2010 zpracován společností HYDROPROJEKT CZ, a.s. 
V rámci opatření je na Stousce navržen poldr o objemu 40 000 m3 a výšce hráze 4 
m, určený pro transformaci povodňové vlny způsobené pětiletým deštěm. 

* Výše investičních nákladů na vybudování poldru na Stousce (opatření B_608) byla 
převzata z výše uvedené dokumentace a povýšena o rezervu ve výši 10%, 
předpokládané náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do 
kalkulace nejsou zahrnuty případné náklady na přeložky inženýrských sítí, mosty, 
přejezdy, komunikace apod. 
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B_609 – Poldr Topolany – Křelovský potok 

Druhé opatření, které přímo souvisí s prvním, je realizováno na Křelovském potoce. 
Navržený poldr, který má zamezit vzdouvání Křelovského potoka zpět do Stousky, 
má velikost 300 m3 a výšku hráze 1 m. 

Pro propočet investičních nákladů na stavbu nádrže byly použity následující položky 
ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 skrývka ornice; 

 výkop v zemníku; 

 přemístění výkopku do 100 m; 

 hutněný násyp; 

 svahování násypů; 

 rozprostření ornice. 

Ke stavbě byly dále připočteny orientační náklady na manipulační železobetonový 
objekt o půdorysných rozměrech 2 x 2 m a výšce 3 m. 

 

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Ochrana Topolan 

Poldr Topolany - Stouska 16 500 000,- Kč* 

Poldr Topolany – Křelovský potok 800 000,- Kč** 

  
17 300 000,- Kč* 

Tab. 9.13.  Investiční náklady akce SOP_004 

** Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, mosty, přejezdy, komunikace apod. 

 

9.4.6 SOP_005 – Regulace Nemilanky 

Akce se skládá ze čtyř opatření: 

B_610 – Poldr Balcárkova 

Pro ochranu stávající i výhledové zástavby byl v severní části na ulici Balcárkova 
navržen poldr o objemu 500 m3 a výšce hráze 3,5 m. 

Pro propočet investičních nákladů na stavbu nádrže byly použity následující položky 
ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 skrývka ornice; 
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 výkop v zemníku; 

 přemístění výkopku do 100 m; 

 hutněný násyp; 

 svahování násypů; 

 rozprostření ornice. 

Ke stavbě byly dále připočteny orientační náklady na manipulační železobetonový 
objekt o půdorysných rozměrech 2 x 2 m a výšce 4,5 m. 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, mosty, přejezdy, komunikace apod. 

B_611 – Poldr Pod Hvězdárnou 

Návrh na stavbu poldru v lokalitě Pod Hvězdárnou byl převzat z dokumentace 
„Nemilanka – územní vymezení poldrů“, která byla v roce 2012 zpracována 
společností GAVA s.r.o.  V rámci opatření je na Nemilance navržen poldr o objemu 
30 000 m3 a výšce hráze 4 m. 

** Výše investičních nákladů na vybudování poldru v lokalitě Pod Hvězdárnou 
(opatření B_611) byla převzata z výše uvedené dokumentace a povýšena o 
předpokládané náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. 
Podrobné členění položek lze dohledat v uvedené dokumentaci. 

B_612 – Poldr Zolova 

Návrh na stavbu poldru v lokalitě Zolova byl taktéž převzat z dokumentace 
„Nemilanka – územní vymezení poldrů“, která byla v roce 2012 zpracována 
společností GAVA s.r.o.  V rámci opatření je na Nemilance navržen poldr o objemu 
5 500 m3 a výšce hráze 2 m. 

*** Výše investičních nákladů na vybudování poldru v lokalitě Zolova (opatření 
B_612) byla převzata z výše uvedené dokumentace a povýšena o předpokládané 
náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Podrobné členění 
položek lze dohledat v uvedené dokumentaci. 

C_613 – Úprava stávajícího koryta 

Navrženým opatřením je rozšíření koryta Nemilanky, pro návrhovou variantu byla 
zvolena šířka ve dně 2 m, a to v celé trase od konce zatrubnění na ulici Jižní po 
soutok se svodnicí, která přitéká od Povlu. Možné rozšíření koryta je třeba posoudit 
z hlediska majetko-právní situace v zájmovém území toku Nemilanky, tak aby 
samotná uprava toku byla realizovatelná. Délka upravované trasy koryta je 1050 m. 
Pro potřeby kalkulace investičních nákladů byly určeny tři vzorové příčné profily (dva 
z nich viz obrázek 9.8 a 9.9), které byly porovnány se stávajícími průtočnými profily 
na Nemilance – viz. tabulka 9.14. Z rozdílů průtočných ploch byla následně 
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vypočtena kubatura odtěžené zeminy jako podklad pro kalkulaci investičních 
nákladů. 

 
Obr. 9.9 Návrhový řez korytem Nemilanky v km 0,500 – 1,050 

 

Obr. 9.10 Návrhový řez korytem Nemilanky v km 0,000 – 0,100  

 

staničení 
původní průtočná 

plocha koryta 
nová průtočná plocha 

koryta 
rozdíl 

km 0,000 – 0,100 7 m2 7,7 m2 0,7 m2 

km 0,100 – 0,500 4,2 m2 6 m2 1,8 m2 

km 0,500 – 1,050 2,1 m2 4 m2 1,9 m2 

Tab. 9.14.  Srovnání průměrné průtočné plochy koryta 

Pro propočet investičních nákladů na zkapacitnění koryta byly použity následující 
položky ceníku ÚRS v cenové úrovni 2/2013: 

 sejmutí ornice; 

 výkop koryta vodoteče; 

 odvoz výkopku do 10-ti km; 

 poplatek za uložení výkopku; 

 svahování stěn koryta; 

 hutnění boků koryta; 

 rozprostření ornice. 

**** Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu, rezervu ve výši 10%, náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Do kalkulace nejsou zahrnuty 
případné náklady na přeložky inženýrských sítí, čištění stávajícího koryta svodnice, 
mosty, přejezdy apod. 
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Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Regulace Nemilanky 

Poldr Balcárkova 1 000 000,- Kč* 

Poldr Pod Hvězdárnou 13 500 000,- Kč** 

Poldr Zolova 4 000 000,- Kč*** 

Úprava stávajícího koryta 2 400 000,- Kč**** 

  
20 900 000,- Kč 

Tab. 9.15.  Investiční náklady akce SOP_005 

 

9.4.7 SOP_006 – Odstranění problémů v povodí toku Adamovky 

Technické řešení a rozsah stavby byly převzaty z dokumentace „Studie odtokových 
poměrů v problematických částech města Olomouce“, která byla v roce 2010 
zpracována společností Agroprojekt Olomouc. Navržené opatření řeší stabilizaci                
a zkapacitnění koryta Adamovky v úsek km 3,500 – 6,236. Podrobný popis 
navržených úprav je uveden v předmětné dokumentaci. 

V rámci opatření je navrženo provedení: 

 úprava otevřeným korytem ve staničení km 3,634 – 3,797; 

 posílení úseku DN600 v km 3,797 – 4,116 vč. vtokových objektů; 

 usazovací prostory u vtokových objektů; 

 stabilizační prahy v lesním úseku toku; 

 doplnění svodnice na lesní cestě; 

 doplnění výpusti DN600 ve stávající nádrži; 

 pročištění stávající nádrže; 

 výstavba nebeského rybníku na Sv. Kopečku; 

 posílení úseku DN500 v km 4,448 – 4,584. 

  

Akce Opatření Cena celkem bez DPH 

Odstranění problémů v povodí toku 
Adamovky 

Úprava stávajícího koryta 12 000 000,-* 

Tab. 9.16.  Investiční náklady akce SOP_006 

 

* Kalkulace ceny zahrnuje náklady na stavbu všech uvedených částí, rezervu ve výši 
10%, náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.  
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9.5 Souhrn neinvestičních opatření 

Doposud jsme zvyklí vnímat vodní hospodářství pouze v kategorii technický oborů. 
Vodní hospodářství se ale v posledních letech dostalo někam jinam, protože i vztah 
k vodě se zásadně měnil. 

Realizace neinvestiční opatření je vyjádření politické vůle a ochoty zástupců města 
investovat do něčeho, co nepředstavuje řešení konkrétní stavby, ale do zkvalitnění 
jejich příprav, vytvoření předpokladů pro dodržení koncepce odvodnění podle SOP 
ale také zlepšení širší povědomosti o principech HDV mezi obyvateli města. 

9.5.1 Harmonizace přístupu k legislativě 

Pro bezkolizní chod obou úrovní státní správy je nutné sjednotit pohled na platnou 
legislativu ČR. Jedná se zejména o následující zákony a vyhlášky. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách – při provádění staveb nebo jejich změn nebo 
změn jejich užívání jsou stavebníci povinni zavést opatření HDV do stávající 
zástavby.  … 

... 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, pop. kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání 
stavby. 

Bylo by prospěšné, aby měla státní správa na obou úrovních stejný názor na to, při 
provádění jakých staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání, se má               
u stávající stavby přestavět odvodnění podle pravidel HDV.   

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách jsou objekty k akumulaci a nakládání              
s povrchovými vodami vodními díly. Státní správa tento výklad nevnímá vždy 
jednoznačně a objekty, které hospodaří se srážkovou vodou ve smyslu stavebního 
zákona resp. vyhlášky č. 501/2006 Sb., jako vodní díla někdy respektuje a někdy ne.  

Např. jedná-li se o odvodnění rodinného domu, objekty DSO vodními díly nejsou,              
a u odvodnění veřejných komunikací stejné objekty DSO vodními díly jsou. 

Vyjasnění si této kategorizace je pro další vývoj velice důležité. Vodní díla mají 
přísnější režim povolování, kolaudace a lze je kontrolovat. Při tomto je důležité si 
uvědomit, že koncepci odvodnění měst tvoří objekty DSO na soukromých pozemcích 
v majetku majitelů staveb, nikoliv objekty v majetku města nebo provozních firem na 
veřejných prostranstvích, kdykoliv přístupné správci a provozovateli. Z toho vyplývá 
složitější režim projednávání a potřeba kontroly na základě statutu vodního díla. 

Zástupci měst často pochybují o kvalitě hydrogeologických průzkumů, o kvalitě                 
a funkci postavených objektů DSO a o správném provozování jejich majiteli, přitom 
není ve správním řízení využita možnost resp. povinnost tyto stavby v režimu 
vodních děl přísněji povolovat, kolaudovat a kontrolovat jejich provoz.  
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Vyhláška č. 501/2006 Sb. § 20 … stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na 
něm bylo vyřešeno, že se srážková voda má přednostně vsakovat, když to nejde 
zadržet a regulovaně odvádět do povrchového toku, dešťové nebo jednotné 
kanalizace.  

Ujednotit se na názoru, že z § 20 této vyhlášky vyplývá, že:  

 zařízení HDV je součástí každého stavebního pozemku odvodňované stavby; 

 nesplnění požadavku srážkové vody přednostně vsakovat, musí být 
dostatečně průkazně doloženo (podrobný hydrogeologický průzkum). 

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. musí mít stavby zajištěno odvedení srážkové vody.   

Shodnout se na tom, že ze znění této vyhlášky vyplývá, že tzv. „bezodtoková“ území, 
kde stavby nejsou napojeny regulovaným odtokem a bezpečnostními přelivy do 
kanalizace jsou nezákonné stavby v jasném rozporu se Stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Navíc podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech                       
a kanalizacích má majitel stokové sítě povinnost umožnit připojení srážkových vod na 
kanalizaci. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. – předepisuje návrh stokových sítí podle normových 
hodnot ČSN 75 6160 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Platnost ČSN 75 6160 brání dimenzovat uliční stoky do novostaveb na regulované 
přítoky z DSO napojených staveb jak ukládá stavební zákon. Tím zbavujeme 
stavebníka ekonomického efektu z těchto odvodňovacích systémů a vnášíme do 
pohledu na novou metodu pochybnosti. Návrhový průtok tradičního odvodnění je 
přitom 15-20 krát větší než regulovaný přítok z objektů DSO. 

Vymáháním dimenzí stok na intenzitu dvouletého 15 minutového déště 
znevěrohodňujeme HDV jako systém a umožňujeme opět přenášet problém do 
lokalit, kde nevznikl, většinou do stávající zástavby. 

I v tomto předpisu bude důležitá shoda na obou úrovních státní správy, jelikož se 
jedná o značné finanční náklady. 

9.5.2 Vymahatelnost pravidel HDV 

I když jsou základní koncepční pravidla HDV daná zákonem, není vždy jejich výklad 
všem srozumitelný a jednoznačný. Ke snadnější proceduře si město pomůže, když 
zásady HDV schválí zastupitelstvem. Pravidla HDV by se měla stát součástí nového 
územního plánu. 

9.5.3 Koordinace zásad HDV  

Pokud si chce město zajistit podstatně jednodušší proces schvalování, nechá si 
vytvořit standardy pro vznik pozemních a dopravních staveb a terénních úprav tak, 
aby byli vodohospodáři přizváni k tvorbě prvních urbanistických návrhů a byly 
akceptovány jejich požadavky na HDV. 
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9.5.4 Aktivní přístup města k zajištění jeho bezpečného rozvoje  

Aktivní přístup města se charakterizován následujícími činnostmi. 

 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 a v návaznosti na 
systematické řešení na stavebnících vymáhat jejich realizaci. Proto 
doporučujeme odvodnění území vyřešit před započetím jeho první urbanizace. 
Tam, kde nelze na úrovni SOP 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 průzkumu a příp. analýzy vlastnických vztahů, vybere 
nejvhodnější řešení a stanoví její zajištění pro různou etapizaci výstavby. 
Výsledkem mohou být investice, kterými si město zajistí dodržení koncepce 
odvodnění města. 

 Součástí takových plánů mohou být i podrobné hydrogeologické průzkumy, 
které eliminují nebezpečí, že by postupným zastavováním těchto větších 
území nebyly zohledněny širší dopady na podzemí (vlivy plošného vsaku). Na 
základě informací z HGP mohou být vytipovány oblasti pro cílevědomé 
vsakování srážkové vody do podloží za účelem doplňování podzemních vod. 

 Realizovat systém monitoringu, zejména zřízení monitorovacích 
hydrogeologických sond; srážkoměrných stanic ave spolupráci se správci toků 
a kanalizace realizovat monitoring na tocích a kanalizaci. 

 Organizovat program osvěty pro občany, majitele nemovitostí, školy, firmy               
o principech HDV.  

 Zařídit zpřístupnění pro odbornou veřejnost kvalitní dešťoměrné údaje 
potřebné pro návrh DSO ve městě tak, aby byly jednoduše dostupné 

 Město bude evidovat stavby s DSO a parametry těchto objektů si bude 
zapisovat do  evidenčních listů staveb. Každý evidenční list odvodnění 
obsahuje tři základní části: 

Údaje o stavbě: stavebník, název stavby, parcelní číslo, celkovou plochu 
stavby, redukovanou plochu stavby, číslo hydrologického pořadí, stavební 
povolení, kolaudační souhlas; 

Údaje o retenčním či vsakovacím zařízení: příjemce srážkových vod, typ 
objektu, systém DSO, však, retenční objem, četnost překročení kapacity 
retence, dobu prázdnění, škrcený odtok, bezpečností přeliv, návrhové 
ukazatele KVH SMOl; 

Poznámky: detailní informace o konstrukci odvodňovacího zařízení. 
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9.5.5 Správce vodohospodářské koncepce města 

Zřízením funkce Správce vodohospodářské koncepce města se dá srovnat svým 
významem k funkci hlavního architekta města.  

Systém HDV proti tradičnímu odvodnění charakterizují dvě zásadní změny: 

 bez účinné koordinace mezi tvůrci pozemních a dopravních staveb                      
a „správcem“ koncepce odvodnění nelze zásady DSO uhlídat; 

 koncepci odvodnění měst tvoří objekty DSO na soukromých pozemcích                   
v majetku majitelů staveb, nikoliv objekty v majetku města nebo provozních 
firem na veřejných prostranstvích, kdykoliv přístupné správci a provozovateli. 
Z toho vyplývá složitější režim projednávání a potřeba správce koncepce 
odvodnění.  

K zajištění správných postupů a rozhodnutí je okolo nové koncepce odvodnění                   
s novými zásadami tolik záležitostí, že to nejsou jednotliví referenti jednotlivých 
odborů, kteří se budou k dokumentacím vyjadřovat, schopni ani s Metodickou 
příručkou zvládnout. 

9.5.6 Provozovatel a správce objektů DSO 

Město by si mělo stanovit správce městských objektů DSO, které bude přebírat do 
majetku, aby se tento správce na svoji roli mohl připravit a včas ji uplatňovat. 

Provozovatel: 

 bude řádně obeznámen a poučen o tom, jak DSO fungují a co je jejich 
součástí, aby se k nim mohl při povolování vyjadřovat a při výstavbě DSO 
kontrolovat realizaci; 

 bude městu dávat podklady do smlouvy o převzetí odvodnění veřejných 
prostranství do majetku města např. od developera; 

 se bude účastnit jednání v rámci projektové přípravy, kontrolních dnů na 
stavbách a kolaudace stavby resp. její předání do provozu; 

 bude mít provozní řády na objekty DSO. 

9.5.7 Metodická příručka 

Metodická příručka je tzv. návod k použití pro všechny, kteří se aktivně účastní 
procesu výstavby, v rámci kterého se mají aplikovat principy HDV.  

Metodická příručka je určena: 

 městům k prosazování vodohospodářské politiky: 

v rámci tvorby nového ÚP; 

při přebírání veřejných prostranství u novostaveb do svého majetku; 

při tvorbě neinvestičních opatření; 
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 státní správě k vyjasnění souvislostí mezi HDV a legislativou; 

 stavebníkům pro orientaci v tom, co po nich bude SS požadovat; 

 budoucím provozovatelům DSO. 

Některé závěry KVHOl jsou pouze otázkou vynaložení dostatku finančních 
prostředků na stavby, jimiž se zlepší zásobování pitnou vodou nebo zlepší 
bezpečnost odvodňovacího systému města.  

Závěry SOP se v tomto značně liší, protože koncepce odvádění srážkových vod je 
postavená na zcela novém přístupu, který všichni musíme nejdříve pochopit, naučit 
se ho používat tím, že změníme své chování v mnoha oborech naší činnosti. 
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9.6 Návrh stálého monitoringu 

V rámci projektu SOP byla věnována velká pozornost posuzování odtokových 
charakteristik v drobných vodních tocích a svodnicích, pro další zpřesnění údajů             
a zvýšení vypovídací hodnoty výsledků by bylo vhodné provést verifikaci 
vypočtených hodnot proti provozním měřením. Tato měření nejsou v současné době 
dispozici. SOP jako jeden ze svých výstupů proto doporučuje do budoucna založit 
systém trvalého monitoringu zejména pro povodí města Olomouce. 

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. 

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.  

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 
Moravy s.p., provozovatelem kanalizace Severomoravskou Vodárenskou Společností 
a.s. a Českým hydrometeorologickým ústavem, případně v rámci lokálních varovných 
systémů. Tato měření by mohla být v rámci navrhovaného systému koordinována                
a doplněna.   

Využitelnost získaných informací lze spatřovat zejména v: 

 optimalizaci provozu stokové sítě, svodnic a vodních toků 

- ochrana města před ovlivněním z horních povodí přitékajících toků, 

- minimalizace ovlivnění toků vlastním městem; 

 dokumentaci skutečného stavu zejména při průběhu srážkových událostí; 

 získání podkladů pro studie, projekční práce a rekonstrukce; 

 vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření. 

V rámci prvního kroku doporučujeme zpracovat koncepci monitoringu, která popíše 
stávající stav a využitelnost existujících měření, dále definuje dlouhodobé cíle                  
a koncepci a etapizaci budování monitorovacího sytému. Z hlediska rozsahu 
monitorovaných parametrů by měl systém pokrývat následující parametry: 

 srážky (intenzita srážek); 

 kvantitativní parametry vody (hladiny a průtoky); 

 parametry jakosti vody; 

 parametry ekologického stavu povrchových vod. 
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Z hlediska systému odvodnění by měl monitoring pokrývat následující prvky: 

 kanalizace; 

 vodní toky a svodnice; 

 podzemí voda. 
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10 Analýza rizikových území při extrémních přívalových 
srážkách 

Statutární město Olomouc dlouhodobě řeší problematiku povodňové ochrany města. 
Vedle povodňových opatření, chránící město před povodňovými stavy vodních toků 
je kladen důraz i na problematiku stále častěji vyskytujících se přívalových povodní 
(tzv. bleskových povodní). 

V rámci projektu „Aktualizace studie koncepce vodního hospodářství města 
Olomouce“ byla do KVH části Studie odtokových poměrů začleněna analýza 
„Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ (dále Studie) jako dokument, 
který doplní seznam již navržených opatření (v části SOP) o další doporučená 
opatření u identifikovaných rizikových lokalit.  

Statutární Město Olomouc zadalo zpracování této Studie, jejíž hlavním cílem bylo 
stanovit území ohrožená bleskovými povodněmi, navrhnout příslušná protipovodňová 
opatření a pro nejvíce ohrožené území vypracovat vzorový projekt detailně řešící 
problematiku přívalové povodně. Projekt zpracovala firma Vodohospodářský rozvoj             
a výstavba a.s. (srpen 2014). 

Projekt se zabývá detailním řešením území Statutárního města Olomouce a cílem 
projektu bylo:  

1. Verifikace kritických bodů a přispívajících ploch navržených 
v celorepublikovém měřítku. Verifikace spočívá v použití přesnějších 
a detailnějších vstupních dat pro GIS analýzu a v provedení terénního šetření. 

2. Identifikace nových kritických bodů a přispívajících ploch. Identifikace probíhá 
na základě GIS analýzy, výpočtu a terénního šetření. 

3. Vypracování doporučení pro ohrožené městské části – jedná se o návrh 
efektivních, zejména organizačních opatření v Povodňovém plánu a zásad pro 
usměrňování rozvoje nejvíce ohrožených městských částí. 

4. Vypracování vzorového projektu pro území nejvíce ohrožené přívalovou 
povodní. Pilotní projekt řeší komplexní návrh ochranných opatření v rámci 
sběrného území k závěrovému profilu kritického bodu ve vazbě na  zasaženou 
místní část města. Projekt byl zpracován v návaznosti na výsledky první části 
projektu, detailně řeší omezení negativních účinků přívalových povodní           
a obsahuje návrh a posouzení účinnosti navržených opatření. 

5. Zapracování výsledků rizikové analýzy do digitálního Povodňového plánu 
města Olomouce. 
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10.1 Identifikace rizikových území 

V rámci projektu byla prostřednictvím GIS analýzy vymezena velikost ploch 
náchylných ke vzniku povodní (přispívající plochy) a identifikována místa, kde voda 
při povodni vstupuje do zastavěného území tzv. kritické body. S těmito výsledky 
byly seznámeni zástupci dotčených městských částí na společném jednání v březnu 
2014, kde byli současně požádáni o součinnost při místním šetření jednotlivých 
lokalit. Následně poté byl za jejich přítomnosti realizován podrobný terénní průzkum 
navržených přispívajících ploch, kritických bodů a ohroženého zastavěného území. 
Do projektu tak byly zařazeny i podněty vyplývající z dřívějších zkušeností 
jednotlivých městských částí s přívalovými povodněmi. Na základě posouzení 
základních kritérií ovlivňujících vznik přívalových povodní (hustota a charakter 
zástavby, místa omezující odtokové poměry, přispívající plocha a morfologie terénu) 
byla stanovena celková rizika pro jednotlivé kritické body a doporučení (příloha 
Studie č. 2 a 3). 

Při následném zpracování výstupů analýzy a závěrů šetření bylo identifikováno 
celkem 34 kritických bodů v městských částech Droždín, Holice, Chválkovice, 
Nemilany, Lošov, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany a Týneček. 
Pro jednotlivé kritické body byly zpracovány katalogové listy (příloha Studie č. 4 – 
Katalogové listy), které byly vyhodnoceny z hlediska zranitelnosti území do 4 
kategorií (vysoká, střední a nízká rizikovost a vyřazené plochy). Katalogové listy 
obsahují informace o velikosti přispívající plochy, jejím průměrném sklonu, podílu 
orné půdy, podílu lesního porostu, dotčených katastrálních území, hustotě zástavby  
a místech omezujících odtokové poměry. 

 
Obr. 10.1  Ukázka katalogového listu rizikového území 
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Obr. 10.2  Mapa identifikovaných kritických bodů a přispívajících ploch 

10.2 Návrh opatření 

Pro kritická místa zařazená do vysoké a střední rizikovosti byl následně vypracován 
návrh doporučených preventivních, organizačních a technických protipovodňových 
opatření (viz. tab. 10.2.). Navržená opatření dělíme do tří kategorií: 

A. organizační opatření v Povodňovém plánu města 

B. organizační opatření pro dotčené plochy v zásadách usměrňování rozvoje 

C. agrotechnická a technická protipovodňová opatření 

 

A) Organizační opatření v povodňovém plánu 

Pro jednotlivé lokality, u kterých bylo identifikováno zvýšené riziko (dle katalogových 
listů vysoké a střední) negativních následků z lokálních přívalových srážek, stanovují 
organizační postupy a činnosti hlásné a hlídkové služby jakož i účastníků povodňové 
ochrany v době zvýšených vodních stavů nebo při dlouhotrvajících srážkách (viz 
Studie příloha č. 2 - kap. 2.1.3.1.). Jedná se o doporučení souvisejících zejména               
s monitoringem. 
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B) Opatření pro dotčené plochy v zásadách usměrňování rozvoje 

Další oblastí, kde by se měly výsledky tohoto projektu projevit, je v procesu 
územního plánování. Vzhledem k tomu, že územní plán je závazným dokumentem 
pro rozvoj území, může mnohdy významně pozitivně nebo naopak negativně ovlivnit 
odtokové poměry v území. Tato studie by měla být územně analytickým podkladem 
nebo naopak možným regulativem u již schváleného územního plánu města 
Olomouce. Proto, aby se docílilo závaznosti této studie ve vztahu k územně 
plánovacím dokumentacím je zapotřebí tento projekt začlenit do zásad územního 
rozvoje. Poté je úřad územního plánování povinen tento dokument respektovat          
a územní plán musí být v souladu s tímto dokumentem. Konkrétní doporučení do 
zásad územního rozvoje popisují navržená organizační opatření pro dotčené plochy 
(viz Studie příloha č. 2 - kap. 2.1.3.2.). 

 

C) Agrotechnická a technická protipovodňová opatření 

Část týkající se návrhu možných opatření u rizikových lokalit je zpracovaná v souladu 
s  návrhy opatření, které byly výstupem  Koncepce vodního hospodářství města 
Olomouce a Studie protierozních opatření zemědělského půdního fondu na území 
města Olomouce. Využívá všech možných druhů opatření napříč spektrem 
agrotechnických či biotechnických opatření nebo přírodě blízkých a přechází                      
v opatření technického rázu. Pro každou lokalitu bylo navrženo buď jedno nebo více 
opatření, které je dále možné na podkladu konkrétních dat rozpracovat do 
podrobnosti projektové dokumentace. V některých případech se jedná pouze             
o dodržování pravidelné údržby objektů jako např. odtěžování sedimentů, sečení 
trávy na březích odvodňovacích příkopů nebo drobných vodních toků, v jiných 
případech např. o odstraňování nánosů na česlích vtokových objektů. Navržená 
opatření u rizikových lokalit by měla preventivně zamezit vzniku soustředěného 
odtoku povrchových vod z extravilánu do zastavěného území obce, který má za 
následek vznik přívalové povodně a následných škod na majetku (viz Studie příloha 
č. 3 – Návrh možných opatření u rizikových lokalit). 
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Obr. 10.3  Mapa navržených opatření na rizikových území 

 

Další samostatnou částí projektu „Riziková území při extrémních přívalových 
srážkách“ bylo zpracování vzorového projektu pro území nejvíce ohrožené 
přívalovou povodní. Z lokalit kategorie vysoké riziko v městských části Droždín, 
Řepčín a Radíkov byly po vyhodnocení všech vazeb, možností a priorit výrobním 
výborem doporučeny dvě lokality v městské části Radíkov. Výstup vzorového 
projektu je na úrovní investičního záměru protipovodňových opatření vybrané lokality, 
který lze využít jako podklad pro žádost k poskytnutí dotace na realizaci vybraných 
opatření z operačních programů životního prostředí (příloha Studie č. 5 – Vzorový 
projekt – městská část Radíkov).  

 

10.2.1 Přehled nákladů investičních opatření 

Zdůvodnění navržení konkrétních doporučených investičních akcí v rizikových území 
je podrobněji uvedeno v samotné Studii. Přehled jednotlivých akcí, technické 
parametry a finanční ocenění uvádí tabulka v příloze D.10.2.1 Seznam a cena 
navrhovaných investičních opatření.  

Náklady na opatření byly vyčísleny ve Studii pouze pro opatření, která byla navržena 
v rámci vzorového projektu, který se zábývá detailněji městskou částí Radíkov           
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u Olomouce. U ostatních opatřeních byl propočet nákladů proveden za pomoci 
položkového ceníku nákladů obvyklých opatření dle Ministerstva životního prostředí       
v cenové úrovni 2. pololetí roku 2015 a odborným odhadem. Do propočtu nákladů, 
nejsou započteny případné související a vyvolané investice v podobě např. přeložek 
inženýrských sítí, přejezdů, mostů, příjezdů a také náklady na výkupy pozemků, 
věcná břemena apod. Přesnější vyčíslení těchto nákladů je možné provést až při 
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

 
 

Typ opatření Cena celkem bez DPH 

Průlehy a stabilizace drah 
soustředěného odtoku 

29 320 870 Kč 

Zasakovací a sedimentační pásy 17 619 220 Kč 

Agrotechnická opatření a organizační 
opatření 

20 870 Kč 

Vyčištění a zkapacitnění vodního toku, 
odvodňovacího příkopu či drénu  

15 453 800 Kč 

Ochranný val 122 640 Kč 

Konkrétní ochrana nemovitosti 375 900,- Kč 

 
62 913 300 Kč* 

Tab. 10.1. Odhad investičních nákladů na doporučené akce 

 

10.3 Závěr studie 

Projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ identifikuje lokality, ve 
kterých je zvýšené riziko vzniku přívalové povodně. Výstupy by měly sloužit jako 
podklad pro návrh protipovodňových opatření, úprav povodňových plánů a při 
územním plánování. Doporučení pro ohrožené lokality jsou shrnuta v části Studie 
„Doporučení pro ohrožené městské části“. 

Nedílnou součástí projektů je promítnutí výstupů a doporučení do protipovodňové 
dokumentace města. Zpracovatel projektu připravil, v souladu se zadáním, návrh 
změn, které je nutné promítnout do Digitálního povodňového plánu města Olomouce. 
Změny věcné a organizační části plánu je fakticky možné promítnout po projednání 
povodňovou komisí města a ORP Olomouc.  

Identifikace nových rizikových lokalit naplňuje i ustanovení § 15 odst. 4 zákona              
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ukládající obecním úřadům 
seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení               
a s připravenými opatřeními.  

Návrh možných opatření u rizikových lokalit byl ve Studii proveden v souladu             
s výstupy a závěry Studie odtokových poměrů města Olomouce, proto byl seznam 
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opatření zahrnut v rámci aktualizace do programu opatření KVH. Studie doporučuje 
navržená opatření dále rozpracovat a posoudit podrobnou analýzou území, ideálně 
na základě simulačního hydrologického a hydraulického modelu. 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

632635_1 Droždín 

 

 Realizovat opatření na zkapacitnění koryta toku Adamovka v délce 2 736 m, tak jak je 

navrženo v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce 

 Umístit svodné drény z dřevěných hranolů v lesní cestě vedoucí podél hrany rokle, 

kterou protéká vodní tok Adamovka.  Svodné drény budou zaústit do odvodňovacího 

příkopu svedeného do vodního toku Adamovka.  

641227_1 Holice u 
Olomouce 

 

 Umístit zasakovací pásy v přispívající ploše jak jsou navrženy ve Studii protierozních 

opatření na ZPF na území města Olomouce. 

669288_1 Svatý Kopeček 

 

 Vybudovat, zkapacitnit (vyčistit) systém odvodňovacích příkopů - podél cesty vedoucí 

před vstupem do ZOO, Restaurací Archa, mezi lesním porostem a dětským hřištěm a 

parkovištěm 

 Zkapacitnit propustky v ulici Darwinova u vjezdů k nemovitostem 

 Dodržovat čištění horských vpustí umístěných na hraně parkoviště 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

669288_2 Svatý Kopeček 

 

 Zamezit přítoku povrchových vod lesní cestou, vybudováním svodných drénů 

z dřevěných hranolů v lesní cestě s odvedením vod do lesního porostu 

 Vybudovat odvodňovací příkop pod kritickým bodem na pravé straně komunikace 

v celé délce ulice Pod Hvězdou až ke křižovatce s ulicí Ježkova 

686875_5 Lošov 

 

 Umístit biotechnická opatření (liniová) - zasakovací pás, plošný ochranný pás a průleh 

v přispívající ploše, jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na 

území města Olomouce 

 V místě kritického bodu vybudovat propustek pod vjezdem na pole a vjezdem do 

zemědělského areálu a obnovit nebo vyčistit silniční příkop nad vjezdem do 

zemědělského areálu směrem z obce 

 Horské vpustí osazené na silničním příkopu vyčistit, opravit a zajišťovat jejich 

pravidelné čištění 

686875_6 Lošov 

 

 V přispívající ploše vytvořit plošné ochranné zatravnění nejvyššího bodu včetně 

přilehlého území v rozsahu navrženém ve Studii protierozních opatření na ZPF na 

území města Olomouce 

 Vyloučit pěstování erozně nebezpečných plodin 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

703109_1 Nemilany 

 

 V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného 

odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města 

Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku a 

zasakovací nebo sedimentační pásy 

 Realizovat opatření na vodním toku Nemilanka jak jsou navržena ve studiích a 

projektech, zabývající se zvýšením kapacity vodního toku Nemilanky.  

 Pokračovat v pracích na dalších stupních projektové dokumentace protipovodňových 

opatření na toku Nemilanka a zajistit realizaci těchto opatření. 

 Vybudovat poldr Zolova a Pod Hvězdárnou 

710911_2 Chválkovice 

 

 Realizovat zasakovací či sedimentační pás pod Droždínem navržený ve Studii 

protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce 

 Realizovat retenční nádrž Švabinského včetně přeložky svodnice 11_2 v souladu s 

Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

710946_2 Řepčín 

 

 Realizovat zasakovací či sedimentační pás pod  a stabilizaci dráhy soustředěného 

odtoku ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce vyloučit 

pěstování erozně nebezpečných plodin 

 Nechat posoudit kapacitu propustku pod ulicí Řepčínská na základě aktuálních 

hydrologických dat 

710946_5 Řepčín 

 

 Realizovat opatření zkapacitnění svodnice 1248 navržené v rámci projektu Odvádění 

povrchových vod v lokalitě ulice Křelovská. 

737747_3 Radíkov u 
Olomouce 

 

 

 Návrh opatření je podrobně řešeno ve vzorovém projektu 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

737747_4 Radíkov u 
Olomouce 

 

 

 Návrh opatření je podrobně řešeno ve vzorovém projektu 

750387_5 Slavonín 

 

 Realizovat zkapacitnění koryta Nemilanky dle Koncepce vodního hospodářství města 

Olomouce 

 Vybudovat poldr Zolova a Pod Hvězdárnou 

 V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného 

odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města 

Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, 

zasakovací nebo sedimentační pásy a průlehy 

750387_6 Slavonín 

 

 Realizovat poldr Zolova a Pod Hvězdárnou 

 Zajišťovat pravidelnou údržbu vtokového objektu do zatrubněné kanalizace v ul. 

Zolova kam odtékají povrchové vody z lokality Horní Lán 

 Realizovat opatření navržená v projektu Převedení dešťových vod z komunikací 

z lokality Horní lán a pod Vlachovými v MČ Slavonín 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

767760_1 Topolany u 
Olomouce 

 

 V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného 

odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města 

Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, 

zasakovací nebo sedimentační pásy. Používat protierozní agrotechnické postupy 

 Realizovat výstavbu poldru Topolany na Křelovském potoce jak je uvedeno v Koncepci 

vodního hospodářství města Olomouce 

767760_2 Topolany u 
Olomouce 

 

 V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného 

odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města 

Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, 

zasakovací nebo sedimentační pásy a průlehy. 

 Realizovat výstavbu Poldru Topolany na vodním toku Stouska 
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ID plochy Katastrální území Mapka lokality Doporučená opatření u rizikových lokalit 

772411_1 Týneček 

 

 V přispívající ploše zejména v jeho horní částí v k.ú. Tovéř činit dílčí opatření vedoucí 

k zamezení vzniku drah soustředěného odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii 

protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce – plošné ochranné 

zatravnění a zasakovací nebo sedimentační pásy. Nad kritickým bodem zřídit 

zasakovací pás. 

 V místě kritického bodu vybudovat ochranný val, který bude navržen na povrchový 

odtok z přispívající plochy, v němž budou zohledněny účinky ochranného opatření. Na 

návodní straně ochranného valu by měl být umístěn odvodňovací příkop s převedením 

vod do zasakovacího pásu   

Tab. 10.2. Návrh doporučených opatření u rizikových lokalit 
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