
1.1.1 Návrhový detail – Uničov – sídliště Gen. Svobody (urbanizovaná oblast) – 

popis opatření 

Vodní režim krajiny je často ovlivněn negativními úpravami vodních toků, nevhodným 

obhospodařováním zemědělské půdy a nárůstem záboru zpevněných ploch. Mnoho obcí a měst 

převádí dešťové vody ze zpevněných ploch kanalizací přímo do vodoteče a urychluje tím odtok 

vody z povodí. V souhrnu tyto faktory významně snižují retenční schopnost krajiny, čímž 

zhoršují průběh povodní při intenzivních srážkových událostech. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou necentrálním způsobem (HDV) je již delší dobu součástí 

navrhování nových staveb v České republice. Její aplikace ve stávající zástavbě je však stále 

omezená, i když se ukazují její ekonomické výhody nemluvě o těch environmentálních. 

Pro návrh byla zvolena typická urbanizovaná oblast našich měst. Bylo zvoleno menší 

město v Olomouckém kraji. Díky dostupnosti dat padla volba na město Uničov, městská část 

sídliště gen. Svobody. Jedná se o sídliště tvořené převážně soustavou panelových domů typu 

OP1.11 Ol a T 06B Ol. Tato soustava byla realizována později, koncem osmdesátých let 

minulého století. 

  

Obr. 1: Mapa umístění obce Uničov 

 

GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Lokalita se nachází v Uničovské pánvi. Sondáží [233] bylo prokázáno, že pod vrstvou 

pleistocénních prachovitých hlín mocnosti 2,5-3,2 m jsou menší nesouvislé polohy písků a hlín 



se štěrkem, které přecházejí do vrstvy písčitého štěrku s horizontálním spojitým průběhem (viz 

Obr. 22). 

 Podpovrchová voda byla zjištěna vždy na rozhraní prachovitých hlín a písčitého štěrku a 

mírně nastoupila. Tato voda se akumuluje ve vrstvě písčitého štěrku a v důsledku jeho dobré 

průlinové propustnosti má spojitou hladinu. Která v průběhu hydrologického roku vykazuje 

rozkyv v závislosti nad odtokovými poměry v řece Oskavě a v závislosti na spadu 

atmosférických srážek. 

Hydrogeologický rozbor území byl rovněž součástí velmi propracované Studie [233], která 

řešila možnosti odvedení srážkové vody systémem HDV blízkého školního areálu (odpovídá 

zóně E, situačního schématu). Ve zmíněné studii byl dále proveden podrobný stavebně-

technický průzkum, kdy jednotlivé objekty byli nepodsklepené a tudíž vhodné pro posuzovaný 

záměr. Výpočet vsakovaného množství vod byl vzhledem k preciznosti porovnání různých 

možnosti výpočtů převzat pro zónu E z [233]. 

 

Obr. 2: Situační schéma - potenciál HDV v zájmovém území 



 

Obr. 3: Blokdiagram s naraženými/ustálenými hladinami podzemních vod v prostoru 

panelového sídliště (situace sond byla provedena v okolí základů panelové výstavby) 



OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 

Z důvodu případného zasakování dešťových vod, které mohou být kontaminovány je třeba 

zhodnotit stav vodních zdrojů. V těsném okolí lokality se nenachází žádná ochranná pásma 

vodních zdrojů. Východně od zájmového území jsou situovány vodní zdroje Brníčko a 

Haukovice ve vzdálenosti 2,3 km, resp 6,8m. Přírodní léčivé zdroje se v okolí také nevyskytují. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA TECHNICKÝCH OBJEKTŮ 

Studie striktně dodržuje nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu i při křížení dle ČSN 

73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V případě že nelze požadavky normy 

respektovat je navrženo přeložení dané sítě, jako v případě veřejného osvětlení (viz. Příloha č. 

1.6.2)  

 

1.1.1.1 Návrh necentrálního řešení: 
Po provedení analýzy tohoto urbanizovaného povodí s ohledem na existenci zelených ploch, 

které by k HDV mohly být využity. Do aglomerace sídliště byl přičleněn významný školní areál 

s důkladně provedenou studií HDV z důvodů úspory stočného. Vsakovací objekty byly zvoleny 

na základě místních geologických podmínek [232] / vsakovací schopnost půdy vyjádřená koef. 

vsaku je 5,07*10-7 m/s [233], hladina podzemní vody je cca 2,3 m.p.t. 

 

Řešení bylo odvozeno z následujících předpokladů: 

• zasakovací schopnost je nedostatečná, rozhodli jsme se proto dešťové vody pouze 

zdržovat na pozemcích, aby byl umožněn přirozený odpar a případné vsakování. Jako 

poslední opatření byla navržena nádrž na okraji řešené oblasti.   

• v případě komunikací byl limitujícím prvkem zelený pás podél komunikace tak, aby při 

aplikaci s HDV nedocházelo k zúžení stávajícího profilu komunikace. 

• vegetační střechy byly uvažovány na střechách všech panelových domů a budov s 

plochou střechou, kde to bylo možné. Po konzultaci se statikem byla použita využita 

lehká retenční střecha z katalogu opatření UR07.2Počítaná retence je 18  l/m2. 

 

Technický návrh (podrobněji v kapitole 1.8.3) opatření byl proveden dle ČSN 759010 s tím, 

že byla uvažována srážka s 15-ti minutovou periodicitou z důvodu porovnatelnosti odpovídající 

metodě návrhu klasické dešťové/jednotné kanalizace dle ČSN 756101 (Stokové sítě a 



kanalizační přípojky). Zasakovací podmínky nejsou vhodné, ale vody z přívalových srážek se 

retenují a zpoždění se dostávají do přilehlé vodoteče, kam se budou vody odvádět. 

 

Urbanizovaná oblast byla rozdělena na několik kanalizačních okresů (viz. Obr. 21), se 

kterými bylo dále pracováno. Jednotlivým okresům byla přiřazena plocha, redukovaná plocha 

a páteřní rozvody. 

Tab. 1: Redukované plochy jednotlivých okresů 

 
Vedení dešťové vody do retenční nádrže na okraji sídliště, je provedeno ve spádu území s 

respektováním ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení[234], kde jsou 

definovány min. vzdálenosti podzemních inženýrských sítí od drenážních potrubí. 

 

Zvolená opatření byla vybrána z katalogu opatření. V rámci urbanizovaného povodí byla 

zvolena, tak aby nijak neomezovala obyvatele a nebyla nijak invazivní vůči stávající krajině. 

Jednotlivá opatření jsou patrna v následujícím obrázku resp. Přílohy 1.6.1 . 

zelnené normální
souč. 

odtoku
Ψ (-)

0.65 0.9 0.9 0.9 0.9

1A 949 0 432 0 3328 4709
1B 0 0 18 0 702 720
2 0 0 378 765 888 2031
3 0 0 603 684 1676 2963
4 227.5 315 225 0 2190 2957
5 383.5 315 378 648 3656 5381
6 591.5 0 639 0 1637 2868

7A 0 81 126 1395 1968 3570
7B 429 81 198 441 1211 2360
8 0 0 279 432 601 1312
9 0 0 630 432 2558 3620

10 0 0 423 846 1891 3160
11A 955.5 90 396 1215 4377 7033
11B 0 0 99 0 343 442
12 0 0 0 2628 638 3266
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Obr. 4: Sitauce adaptačních opatření (viz. příloha 1.6.1) 

 

1.1.1.2 Použitá opatření 
Jedná se o komplex opatření pro HDV na odvádění dešťových vod[233] od objektů a volných 

ploch. Většina opatření je navržena jako kombinace povrchového a podpovrchového odtoku. 

Snahou bylo použít v oblasti co nejjednodušší a nejefektivnější prvky, které lokalitu doplní jak 

funkčně tak i esteticky. 

Veškerá opatření jsou umístěna na veřejných pozemcích v majetku města případně státu. 

 

ZELENÉ STŘECHY UR07 

Na ploché střechy bytových i nebytových domů v řešených zónách budou instalovány lehké 

zelené střechy, vplba typu vychází ze statického posouzení stávajících střešních konstrukcí. 

Soustavy OP1.11 Ol a T 06B Ol, vychází ze skladby jednoplášťového střešního pláště varianty 

„revize 1974“, ale beze zbytku nelze vyloučit, že mohla být realizována i varianta dvouplášťové 

střechy se železobetonovými deskami druhé vrstvy střešního pláště. Ve střešním plášti byly 

užívány tzv. zesílené stropní panely tloušťky 120mm, které byly dimenzovány pro nahodilé 

zatížení 3,0 kN.m-2 (ve střešním plášti byla hmotnost souvrství výrazně větší než hmotnost 

podlah v bytech). 



 

Obr. 5: Příčný řez jednoplášťovou střechou T-06B Ol, „revize 1974“ 

Zatížení: 

krycí vrstva kačírku 0,05 . 18,0 kN.m-3     0,9 kN.m-2  

hydroizolace + tepelná izolace cca      0,15 kN.m-2  

kačírek ve spádu (0,05 + 0,2)/ 2 . 18, 0 kN.m-3     2,25 kN.m-2 

                  ------------------  

          3,30kN.m-2 

 

 

Obr. 6: Zatěžovací údaje z katalogu dílců Pozemních staveb Olomouc, „racionalizace 1985“ 

malorozponová konstrukční soustava P1.11, soubor A 

 

 

Současné požadavky na zatížení střech: 

 



Od 1. 4. 2010 platí pro navrhování stavebních konstrukcí EUROKÓDY. Pro navrhování 

střech je důležitá ČSN EN 1991 – 1 – 3, Zatížení sněhem z r. 2006. Uničov patří na rozhraní 

sněhových pásem II (sk = 1,0 kN.m-2)   a III (sk= 1,5 kN.m-2) 

  s = μ . Ce . Ct, sk = 0,8 .1,0 . 1,0 . 1 = 0,8kN.m-2 

  s = 0,8 . 1,0.  1,0 . 1,5 = 1,2 kN.m-2 

 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem tedy není příliš rozdílná od údajů typových 

podkladů obou soustav. ČSN EN 1991 – 1 – 4 Zatížení větrem z r. 2006 zařazuje Uničov do 

oblasti s rychlostí větru 22,5m/s. Požadavky této normy se projevují spíše než v přitížení 

střešního pláště v sání větru, působící zejména v okrajových pruzích podél atik. Znamená to, že 

vrstva musí mít buď dostatečnou hmotnost  vzdorující sání nebo musí být přikotvena, případně 

shora přitížena. 

S ohledem na výše uvedené údaje byla navržena lehká zelená střech a OPTIGREEN 

(http://www.optigreen.cz/), o hmotnosti 50kg/m2 při nasycení vodou, ale je nezbytné, aby v 

další fázi (stupni projektování) byla prověřena únosnost stropní konstrukce jako spojité, s 

využitím dvousměrného působení stropních desek vlivem vzájemného svarového propojení 

stropních panelů. 

Vegetační souvrství o výšce 5 cm je schopno naakumulovat cca 18 l/m2 dešťové vody. Část 

z ní je spotřebována přímo vegetací na střeše, a část postupně pouštěna skrz drenážní systém 

dešťovými svody. Mimo estetické funkce, zastávají i částečně funkci tepelné izolace. Lehké 

střechy jsou bezúdržbové, bez nároku na energie. Osázeny jsou suchomilnými rostlinami jako 

jsou například netřesky a rozchodníky.  

 

Obr. 7: Ilustrační foto lehké zelené střechy- katalog opatření UR07.2 

 



FILTRAČNÍ ŽLABY 

Dešťové vody ze zpevněných ploch, jako jsou silnice, chodníky, případně hřiště, budou 

filtrovány pomocí filtračních žlabů MEA®CLEAN od firmy RONN (http://www.ronn.cz/). V 

dešťových vodách z ploch tohoto typu se mohou nacházet toxické látky, které bez filtrace nelze 

zasakovat a vypouštět. Mohlo by dojít ke kontaminaci spodních vod[237]. Filtrační žlaby 

MEA®CLEAN na sebe váží těžké kovy jako je olovo, zinek, měď, nikl, cín, chrom nebo 

kadmium. Dokáží také vysrážet zbytky olejů a tím zabraňuje trvalému znečištění podzemních 

vod. Obsahuje vícestupňový filtrační substrát. První vrstva je minerální směs pro odstranění 

organických nečistot, druhá pro anorganické nečistoty (např. těžké kovy) a třetí jako další 

stupeň filtrace. 

Navrženy byly filtrační žlaby o celkové délce 1 364m. Každý žlab bude ústit do 

vsakovacího průlehu nebo žlabu. 

 

Obr. 8: Filtrační žlab MEA®CLEAN 

 

 

VSAKOVACÍ PRŮLEH UR02 

Vsakovací průlehy jsou elementárním odvodňovacím prvkem, jsou určeny k transportu 

dešťových vod od místa spadu do retenčního příkopu. Jedná se o klasický vsakovací příkop 

doplněný o vsakovací boxy Rausiko firmy REHAU, které budou umístěny pod ním.  Na začátku 

a konci linie zasakovacích boxů budou navíc umístěny revizní šachty. 

Vsakovací průlehy tvoří v urbanizované oblasti páteřní svody dešťových vod, budou 

nahrazovat klasickou podzemní dešťovou kanalizaci, která svádí vody od objektů i z volných 

ploch. Jednotlivé průlehy jsou vzájemně propojeny liniemi samostatných vsakovacích boxů. 

Navrženy jsou jako trvale zatravněné s lichoběžníkovým průřezem. Pro jejich provedení 

bude použita již vytěžená zemina s jemným štěrkem a pro obsyp vsakovacího boxu hrubý písek 

a jemný štěrk. Vsakovací průlehy jsou navrženy ve spádu 0,3%, což je spád, který kopíruje 

předpokládaný spád terénu. 



 

Obr. 9: Příčný řez vsakovacím průlehem 

 

 

VSAKOVACÍ RÝHA UR03 

Toto zařízení bude umístěno za obytnou částí řešené oblasti. Budou se zde stékat dešťové 

vody z jednotlivých opatření, které bude příkop směřovat do retenční nádrže RO04. Retenční 

příkop bude mít šířku 2,8 m se sklonem 1:1,5 a s maximální hloubkou vody 0,3m. Na několika 

místech bude rozšířen do tzv. tůní s doplněním o mokřadní vegetaci, která esteticky dokreslí 

současnou zástavbu. 

Je tvořena původní zeminou a zválcovaným štěrkem a je určen především pro odvod 

povrchových vod a jako páteřní svod pro plánovanou výstavbu rodinných domů v přilehlé části 

obce. Pod vsakovací rýhou bude dále vedeno potrubí DN 500 v nezámrzné hloubce pro dešťové 

vody retenční nádrže RO02 a to z důvodu hloubkového uložení retenčních objektů 01-03, kde 

není možno retenovanou vodu gravitačně (bez nároku na energie) vést povrchově. 

 

Obr. 10: Příčný řez vsakovací rýhou 

 

 



RETENČNÍ NÁDRŽ UR05 

Veškeré dešťové vody z oblasti budou postupně dovedeny, s patřičným zdržením 

jednotlivých použitých opatřeních, do retenčních nádrží, která jsou dimenzovany dle ČSN 75 

6261. 

RO01-RO03 jsou tvořeny vsakovacími boxy Rausiko firmy REHAU v požadovaném 

množství od 600 ks po 1000 ks. Boxy budou uloženy dle požadavků výrobce a nebudou užívány 

jako vsakovací z důvodu nevhodných podmínek pro zasakování. Regulovaný odtok přes šachtu 

je navržen dle TNV 75 9011 v množství 3 l/s/ha. Tyto nádrže jsou schopny dohromady pojmout 

až 417 m3 vody. Což je množství odpovídající patnáctiminutovému dešti o intenzitě 122 l/s/ha. 

RO04 je závěrečná retenční nádrž, jejímž úkolem je pojmout dešťové vody odcházející 

z jednotlivých opatření. Její objem je 575 m3, což předpokládá nádrž o ploše cca 300 m2. Návrh 

počítá i s výhledem na budoucí zástavbu rodinných domů v blízkém okolí. Povolený odtok do 

místní vodoteče je 50 l/s. 

 

 

ZÓNA E 

Areál základní školy a její HDV je detailně zpracován se studii [233]: 

Odvodňovaná plocha – střechy s nepropustnou horní vrstvou činí 4 122,67m2. Redukovaný 

půdorysný průmět je shodný s odvodňovanou plochou, jelikož součinitel odtoku je roven 1. Pro 

zjednodušení byla vsakovací plocha počítána jako jedno zařízení o délce 90 m a šířce 25 m, tj 

plocha 2 250 m2. Výška propustných stěn je 0,52 m. 

 

Tab. 2: Vypočítané parametry pro návrh vsakovacího zařízení ZÓNA E 

Objekt 

Vsakovací 

plocha 

Avsak (m2) 

Retenční 

objem 

vsakovacího 

zařízení Vvz 

(m3) 

Celk. objem 

vsakovacího 

zařízení W 

vyplněného 

štěrkem (m3) 

Celk. objem 

vsakovacího 

zařízení 

vyplněného 

bloky (m3) 

Vsakovací 

odtok Qvsak 

(m3/s) 

Doba 

prázdnění 

vsakovacího 

zařízení Tpr 

(s) 

Doba 

prázdnění 

vsakovacího 

zařízení Tpr 

(h) 

Vsakovací 

zařízení 
2 273,4 130,08 433,59 136,92 5,87x10-4 221 769 61,6 

 

 



1.1.1.3 Návrh jednotlivých okresů 

 

Obr. 11:Hydrologická situace (příloha 1.6.3) 

 

 

1.1.1.4 Závěr: 
Používání přírodě blízkých způsobů hospodaření s dešťovými vodami přináší potřebu 

změny chování investorů, architektů a projektantů v rámci zpracování projektů, ale také nové 

nároky na provádění staveb a údržbu odvodňovacích zařízení. Hlavní doporučení: 

 

-účast projektanta vodohospodáře již v prvních fázích projektové přípravy staveb 

-zajistit si alespoň archivní hydrogeologické posouzení pro prověření podmínek zasakování 

-vůli a odvahu řešit již v počátcích projektu kolizní řešení (výškové omezení objektů, sklony 

vozovek, řešení parkovišť, výškové vedení příkopů/trubního převedení s modulárními bloky 

vhodné křížení ostatních inž. sítí atd. 

-projednání s dotčenými orgány státní správy předem (např. vodohospodářských odborem, 

správou silnic, policií atd.), nenechat se odradit legislativními nedostatky a méně vstřícnými 

přístupy orgánů státní správy a některých investorů 

-zpracovat provozní a manipulační řád, důsledná kontrola výstavby a kontrola funkčnosti 

plošných vsakovacích zařízení a použití navržených materiálů, škrtících klapek, armatur atd. 
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