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Abstract: The Drainage Area Study of city of Hradec Kralove and its 
application for long term strategy of the city development 

The Drainage Area Study of city of Hradec Kralove is project, which was finished 
in the year 2011. The project area covers not only the city of Hradec Kralove 
itself, but it includes the basin of small rivers and creeks flowing through the city 
as a part of urban drainage system. Main project task is focused to the 
assessment of the future condition of the storm water management in accordance 
with the sustainable development principles. One of the project goals is 
development and implementation of Best Management Practices for application 
of storm water management into the City‘s Development Plan as its integral part. 
The paper presents first experience from implementation of reached results into 
daily practise. 

Klíčová slova: HDV-hospodaření s dešťovou vodou, SOP-studie odtokových 
poměrů, svodnice, stoková síť, kanalizace, udržitelnost 

 
 

ÚVOD 

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové a 
přilehlých spádových oblastí (SOP HK) byla zpracována v letech 2009 až 2011. 
Studie navazuje na Generel kanalizace města Hradce Králové z roku 2005. 
Projekt byl celý financován z rozpočtu města Hradec Králové. Výše nákladů 
dosáhla cca 14 mil. Kč. 

SOP HK zahrnuje popis celého systému odvodnění města Hradce Králové, 
tzn. nejen kanalizace, ale i systému svodnic a malých vodních toků. Zájmová 
oblast SOP HK má celkovou rozlohu 243 km

2
 a je složena z 34 dílčích 
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hydrologických povodí 4. řádu. Práce na SOP HK byly průběžně koordinovány s 
paralelně probíhajícím projektem „Informační systém ve vodním hospodářství“.  

Hlavní cíle SOP HK byly definovány následovně: 

 stanovení dlouhodobé koncepce odvodnění města dle principů udržitelného 
rozvoje; 

 identifikace rizikových oblastí pro prioritní řešení; 

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

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

 zabezpečení ochrany povrchových a podzemních vod dle platné státní a 
evropské legislativy. 

 
 

METODIKA 

Metodické řešení SOP HK vychází z integrálního přístupu, tj. řešení odvádění 
srážkových vod v návaznosti na povrchové vody, podzemní vody a provoz 
stokového systému včetně ČOV. Současně je řešen i dopad na vodní toky, a to 
nejen z hlediska množství vody, ale i její jakosti. Metodika je založena na využití 
simulačních modelů. SOP HK technologicky navazuje na již zpracované studie, 
zejména Generel kanalizace Hradce Králové (2005) a výstupní data jsou ve 
formátu vhodném pro zpracování v systému GIS města Hradec Králové. Tím 
byl naplněn požadavek na doplnění další webové aplikace webových stránek 
města, kde pro státní a veřejnou správu i veřejnost jsou k dispozici různé 
informační vrstvy katastru města.  

Vlastní zpracování SOP HK zahrnovalo následující kroky: 

Monitoring a průzkumy: 

 Monitoring srážek, hladin a průtoků na tocích. 

 Fyzikálně-chemický monitoring drobných vodních toků. 

 Monitoring ekologického stavu drobných vodních toků. 

 Průzkum potenciálu hospodaření s dešťovou vodou v současné zástavbě. 

 Doplnění informací o drobných vodních tocích a svodnicích. 

Modely stokové sítě, svodnic a toků: 

 Model stokové sítě (MIKE Urban). 

 Model drobných vodních toků a svodnic (MIKE 11). 

Vyhodnocení současného stavu odtokových poměrů: 

 Vyhodnocení kapacitních možností systému odvodnění. 

 Posouzení vlivu odlehčovacích komor na toky. 

Návrh výhledového stavu odtokových poměrů: 

 Návrh opatření na kanalizaci a svodnicích a jejich povodí. 

 Návrh systému odvodnění pro lokality plánované k zástavbě. 

 Stanovení dlouhodobé koncepce odvodnění města. 
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Obr. 1:  Zájmová oblast SOP HK 

 
 

VÝSLEDKY A VÝSTUPY 

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

Výstupy SOP HK obsahují zejména: 

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

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

 kategorizaci území z hlediska možností hospodaření s dešťovou vodou 
(HDV); 

 návrh koncepce odvodnění rozvojových lokalit; 

 pravidla a postupy pro přípravu, schvalování, povolování a provozování 
staveb. 

 
Podklady pro územně plánovací dokumentaci  

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

Takto definované oblasti jsou limitovány následujícími omezujícími 
podmínkami: 

 Území přirozené retence vod (vysoká hladina podzemních vod); 

 Záplavová území (Q100); 

 Plochy pro rozliv (plochy pro akumulaci povrchových vod). 
 

 

Obr. 2:  Ukázka detailu mapy vodohospodářského omezení rozvoje území 

 

Území přirozené retence vod – Území, kde se nachází maximální hladina 
podzemní vody v úrovni 1 m pod terénem a méně 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. Vymezení území s těmito vlastnostmi bylo 
stanoveno na základě dostupných informací o hladině podzemní vody. 

Záplavová území – Jako územní limit je zpravidla voleno záplavové území 
při stoleté povodni Q100. Pokud u drobných vodních toků nejsou záplavová 
území definována, byla stanovena odhadem jako pás určité šířky dle místní 
konfigurace terénu s tím, že budou v budoucnu upřesněny. Urbanizace na 
těchto plochách se řídí pravidly platnými pro záplavová území, např. PÚR 
považuje za prioritu územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech.  
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Plochy pro rozliv (plochy pro akumulaci povrchových vod) – Plochy pro 
rozliv a poldry stanovené na základě vytížení vodních toků. Tyto plochy jsou 
definovány jako územní rezervy s limitem zástavby a jsou určeny pro realizaci 
vodohospodářských opatření zmírňujících účinky povodní. 
 
Koncepce odvodnění rozvojových lokalit 

Limity využití rozvojových ploch popsané výše nejprve rozlišují, je-li území pro 
zástavbu vhodné. Většina posuzovaných ploch je k zastavění z 
vodohospodářských hledisek vhodná a byla pro ně navržena koncepce 
odvodnění (která musí být před výstavbou ještě potvrzena podrobným 
geologickým průzkumem pozemku). Pro tato rozvojová území byly popsány 
koncepční zásady a pravidla jejich odvodnění. Výstupy jsou shrnuty do tzv. 
kategorizačních listů zástavby. Jedná se o 85 kategorizovaných ploch. Plochy, 
které vycházejí ze stávajícího územního plánu, byly agregovány do oblastí o 
velikosti od 10 do 60 ha s obdobnými místními podmínkami. V každé lokalitě 
jsou definovány zásady pro řešení odvodnění při budoucí realizaci zástavby. 
Tyto zásady vycházejí z povinnosti hospodařit s dešťovou vodu daných právním 
rámcem a z posouzení dostupnosti třech základních recipientů pro odvedení 
srážkových vod – podzemí, povrchový tok nebo jednotná kanalizace. Prioritním 
způsobem bylo zvoleno (v souladu s právním rámcem) vsakování, v případě 
nemožnosti vsakovat pak zpožďování odtoku. Samostatnou částí kartotéčních 
listů je řešení splaškových vod, zde je ve většině případů určeno napojení do 
stávajícího kanalizačního systému.  

Kartotéční listy jsou základním materiálem, podle kterého bude postupováno 
při rozhodnování o o způsobu odvodnění pozemku. Toto posouzení je jedním z 
kroků definovaných Metodickou příručkou pro podporu procesu plánování, 
schvalování, povolování, kontroly a kolaudace staveb, která vznikla jako jeden z 
dalších výstupů Studie odtokových poměrů. 
 
Zavádění výsledků Studie odtokových poměrů do praxe  

SOP HK byla dokončena v srpnu roku 2011, tzn. před relativně krátkou dobou. 
Některé z jejích částí jsou již nyní konfrontovány s praxí a uváděny do „života“ 
Jedná se zejména část týkající se podkladů pro územně plánovací 
dokumentaci.  

Začlenění vodohospodářských limitů do nového územního plánu města 
Hradce Králové – V průběhu zpracování Studie odtokových poměrů došlo k 
významnému kroku z hlediska koncepce plánování rozvoje města. Tímto 
krokem bylo rozhodnutí o zpracování nového Územního plánu města Hradce 
Králové. Je zřejmé, že tyto dva dokumenty – tedy Územní plán a Studie 
odtokových poměrů se vzájemně ovlivňují. Územní plán je pro Studii 
odtokových poměrů základním podkladem o záměrech rozvoje města pro návrh 
výhledového stavu odvodnění a obráceně Studie odtokových poměrů ovlivňuje 
rozvoj města vodohospodářskými limity a možnostmi řešení zejména 
problematiky srážkových vod. V ideálním případě by měly být tyto dokumenty 
ve vzájemném v souladu. Zpracovatelé obou materiálů si byli tohoto faktu 
vědomi, a proto byl zahájen proces vzájemné komunikace obou 
zpracovatelských týmů. V současné době probíhají práce na konceptu 
Územního plánu, kde jako jeden z významných vstupů jsou zapracovávány 
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výstupy Studie odtokových poměrů. V následném období proběhne ověření 
nově navržené urbanistické koncepce z hlediska systému odvodnění. 

Návrh pro rozliv (akumulace povrchových vod) s ohledem na záplavová 
území – Návrh ploch pro rozliv vzhledem ke geografickým a hydrogeologickým 
poměrům města Hradce Králové ovlivnil názor na nynější povodňovou 
zranitelnost území města. Významnou měrou na základě závěrů SOP HK se 
prosazuje myšlenka uceleného přístupu k řešení problematiky 
protipovodňových opatření, která v optimální variantě vyžadují komplexní 
přístup k řešení i na územích mimo katastr města Hradec Králové (poldry na 
území obcí Světí, Všestar, Černilova). Další poldry jsou navrženy na území 
města v částech Stěžery a Plotiště. Navržená opatření vyžadují odpovídající 
spolupráci státní správy, samosprávy města Hradce Králové a dotčených obcí v 
jednání s občany. 
 
 

ZÁVĚR 

Studie odtokových poměrů statutárního města Hradec Králové a přilehlých 
spádových oblastí poukazuje na důležitost vazby mezi urbanisty a 
vodohospodáři. Tato vazba byla mnohdy podceňována, ale s rostoucí 
urbanizací a limitujícími možnostmi existujících odvodňovacích systémů dnes 
nabývá na významu a do budoucna se bez ní s vysokou pravděpodobností 
neobejdeme. 

Studie svými výstupy jednoznačně potvrdila a kvantifikovala problémy, které 
s odvodněním katastr města má a našla jejich příčiny. Vzhledem k velikosti 
ploch záplavových území či vyčíslení nedostatečnosti kapacity stokové sítě, 
svodnic či dešťové kanalizace v důsledku přívalových dešťů, je zřejmé, že je 
nutné z pohledu samosprávy i státní správy k postupnému řešení přistoupit. Z 
tohoto úhlu pohledu splnila studie svůj úkol. 
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