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1. Identifikační údaje

Zadavatel: BVS HK
Pražská 163
500 04 Hradec Králové

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Pavel Zimmer
e-mail: info@bvshk.cz
telefon: 495 580 337

Zpracovatel: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim

Kontaktní osoba zhotovitele:

Ing. Martin Soudek, Ph.D.
vedoucí střediska vodohospodářsko–inženýrských služeb
martin.soudek@vschrudim.cz
telefon: 603 899 805
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2. Zadání

Cílem studie je posouzení srážkoodtokových poměrů v lokalitě Opatovická Citadela, 
kvantifikace průtoků při jednotlivých návrhových srážkách, posouzení kapacity existujících 
odvodňovacích zařízení a návrh případných opatření.

3. Podklady

Pro zpracování posudku byly použity následující podklady:
[1] Mapové podklady zájmového území včetně základního výškopisu
[2] Vyhláška 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších 
předpisů

[3] Mapový server www.mapy.cz
[4] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
[5] Trupl J., Intenzity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy, VUV Praha 1958
[6] Prohlídka zpracovatele na místě stavby
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4. Metodika řešení

4.1.  Matematický model kanalizace

4.1.1. Software

Matematický model odvodňovacího systému byl sestaven v prostředí produktu 
PCSWMM Eu, který je vyvíjen kanadskou společností Computational Hydraulics 
International (CHI). Využívá výpočetního jádra SWMM 5, které bylo vytvořeno ve 
spolupráci pracovišť US Environmental Protection Agency a University of Florida.

Model popisuje hydraulické a klimatologické jevy velmi podrobným způsobem. Od 
srážky, která vypadne na povrch území, jsou odečteny veškeré ztráty, tj. vsak na 
propustných plochách, povrchová retence, intercepce a evapotranspirace. Zbývající část 
srážky pak odtéká kanalizačním systémem. Pro výpočet je možné použít kompletní Saint-
Venantovy rovnice, tzn., že je možné provádět simulaci „dynamickou vlnou“. Tím je 
možné simulovat i složité hydraulické jevy jako zpětné vzdutí, ovlivnění výtoku dolní 
vodou atd.

Pro výpočet povrchového odtoku je standardně využívána simulace kinematickou 
vlnou, pro výpočet proudění v potrubí simulace dynamickou vlnou.

Vsak na propustných plochách je proměnný v čase, tzn., že model počítá 
s postupným nasycováním půdního prostředí a hodnota vsaku klesá až na hodnotu 
nasycené hydraulické vodivosti.

Všechny tyto parametry jsou předmětem kalibrace modelu.

4.1.2. Zatěžovací srážka

Zatěžovací srážka může být místně i časově proměnná.
Pro výpočet proudění v odvodňovacích prvcích byly zvoleny zatěžovací srážky 

s časovým rozdělením podle Šifaldy (viz. obrázek č.1)

čas

Č asové rozdělení intenzity deště podle Šifaldy
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te
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Obrázek č.1 – Časové rozdělení srážky dle Šifaldy
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Komentář k obrázku č.1: Hodnota t reprezentuje dobu trvání srážky, hodnota I
reprezentuje průměrnou hodnotu intenzity srážky o uvažované periodicitě a době trvání 
t. Z obrázku č.1 vyplývá, že maximální uvažovaná intenzita dosahuje dvojnásobku 
průměrné intenzity a to v době od t/4 do t/2.

Pro stanovení průměrných intenzit jednotlivých zatěžovacích srážek byla použita 
literatura [5]. Jako nejbližší lokalita byla vyhodnocena stanice Hradec Králové. Pro sídla
nad 5000 EO jsou dle [6] rozhodující 2 leté srážky, pro sídla do 5000 EO jsou rozhodující 
1 leté srážky. V obci Opatovice žije dle [3] 2490 obyvatel. Chování odvodňovacích 
zařízení bylo vyhodnoceno pro srážky periodicity 1. Vybrané srážkové intenzity jsou 
uvedeny v tabulce č. 1.

Stanice Hradec Králové

Doba trvání 
srážky [min]

15 30 60

Intenzita 
[l/s.ha]

113,0 65,5 36,7

Tabulka č. 1 – Vybrané srážky lokality Hradec Králové

4.1.3. Parametry povodí odvodňované oblasti

4.1.3.1. Hranice odvodňované oblasti

Hranice odvodňované oblasti byla stanovena po dohodě se zadavateli na základě 
podkladu [1]. Uvnitř oblasti se nenacházejí žádné bezodtoké zóny ani oblasti se 
speciálním režimem odvodnění.

Územím prochází stávající odvodňovací příkop, který historicky sloužil k odvodnění 
drážního tělesa, ale v současné době není využíván. Dle sdělení zadavatele není třeba 
uvažovat s tím, že by byla původní funkce příkopu odvodněna a lze jej tak zcela využít 
pro potřeby odvodnění zájmové lokality.

4.1.3.2. Vzorový hektar

Pro výpočet povrchového odtoku bylo zájmové povodí rozděleno celkem na 7 sub 
povodí, která náležejí jednotlivým částem odvodnění. V každém z těchto dílčích celků 
bylo třeba definovat řadu hydraulických parametrů, např. velikost plochy [ha], 
hydraulickou šířka povodí [m], skon povodí, a zejména podíl zastoupení nepropustných 
ploch.

Pro zvýšení přesnosti odhadu byl vybrán tzv. vzorový hektar. Jedná se o území 
s typickým charakterem zástavby, které je typické svým procentuálním zastoupením 
nepropustných ploch. Na tomto vzorovém hektaru bylo přesně změřeno zastoupení 
jednotlivých typů ploch.

Umístění vzorového hektaru je na obrázku č. 2, výpočet zastoupení jednotlivých 
typů ploch je uveden v tabulce č. 2. S ohledem na minimální velikost posuzovaného 
území byl zaveden předpoklad, že data stanovená na vzorovém hektaru platí pro celé 
území plánované rozvojové výstavby.

Dle sdělení zadavatele bude srážková voda vzniklá na jednotlivých pozemcích 
zasakována na těchto pozemcích. Při stanovení ploch vzorového hektaru byla tato 
skutečnost zohledněna a v dalším výpočtu se uvažuje, že do odvodňovacích zařízení 
budou odváděny pouze vody, které odtékají z komunikací a případně přepady z retenčně 
zasakovacích zařízení jednotlivých objektů.
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Obrázek č.2 – Vzorový hektar

Vzorový hektar 1

celková plocha 7602 m2

z toho střechy 0 m2

z toho komunikace 1580 m2

Procento nepropustných ploch 20,78%

Podíl ploch s nulovou retencí 0,00%

Tabulka č. 2 – Zastoupení jednotlivých typů ploch ve vzorových hektarech
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Započtení vlivu retencí pro zasakování dešťových vod ze střech bylo provedeno 
zvýšením procenta nepropustných ploch na 25% s tím, že zadavateli bylo doporučeno 
případné využití „zelených střech“ pro eliminaci odtoku z těchto typů povrchů.

Ve všech sub povodích byly odhadnuty další parametry povrchového odtoku, jako
jsou hydraulická drsnost propustných a nepropustných ploch, povrchová retence 
propustných a nepropustných ploch a parametry infiltrace (počáteční infiltrační rychlost, 
koncová infiltrační rychlost a součinitel poklesu).

Model neuvažuje součinitele odtoku – tento výpočet je nahrazen přesnějším 
výpočtem, kdy od srážky, která vypadne na území, jsou odečteny všechny typy ztrát 
(povrchová retence, intercepce, infiltrace na propustných plochách atd.) a zbývající část 
srážky odtéká kanalizačním systémem.

Podrobnosti jsou k dispozici u zpracovatele posudku.

4.1.4. Informace o odvodňovacích zařízeních

4.1.4.1. Stávající zařízení

Zájmovým územím prochází drobná bezejmenná vodoteč, která je zaústěna do 
HMZ, které následně ústí do Opatovického kanálu.

Dle informací od zadavatele tato vodoteč původně sloužila k odvodnění drážního 
tělesa, ale v současnosti není využívána a ČD s jejím využitím nadále nepočítají.

Informace o sklonu a příčném průřezu tohoto zařízení byly získány z geodetického 
zaměření [1], které v rámci podkladů předal objednatel.

Hydraulické parametry jsou posuzovány po místo napojení do HMZ.

4.1.4.2. Navrhovaná zařízení

Součástí posudku byl i kapacitní návrh odvodňovacích prvků v území. Předpokládá 
se odvodnění území standardní dešťovou kanalizací, která bude napojena do stávajících 
odvodňovacích prvků.

5. Posouzení stávajícího stavu

Posouzení stávajícího stavu se rozumí zatěžovací stav, kdy pro odvodnění zájmové 
lokality bude použito stávající odvodňovací zařízení doplněné o dešťovou kanalizaci 
v místech, kde není možné přímé napojení dešťových vod do stávajícího příkopu. Schéma 
zapojení na je obrázku č. 3.

5.1. Chování při srážce o době trvání 15 minut

Problematické lokality zjištěné při srážce o době trvání 15 minut (I=113,0 l/s.ha, 
p = 1) jsou znázorněny na obrázku č. 3.
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Obrázek č.3 – Mapka přetížení odvodňovacích prvků při srážce s dobou trvání 15 minut

Z podélného profilu je velmi dobře patrné, že jednak dochází k přetížení 
stávajícího odvodňovacího zařízení a jednak je zde poměrně zásadní problém na 
stávajícím odvodňovacím kanále. Tím problémem je značný protispád, který se zde 
nachází (viz. obrázek č. 4). Jedná se zjevně o letitý nános v korytě, který způsobuje 
významné podmáčení louky pod zájmovou lokalitou. Bez odstranění tohoto nánosu nelze 
stávající odvodňovací zařízení využít.

S ohledem na skutečnost, že již při srážce o době trvání 15 minut byly zjištěny 
problémy zásadního charakteru, další návrhové srážky nebyly posuzovány. 

Odvodňovací zařízení ve stávajícím stavu nelze použít.
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Obrázek č.4 – Podélný profil stávajícího odvodňovacího kanálu při srážce s dobou trvání 
15 minut

6. Navrhovaný stav

6.1. Varianta č. 1 – zkapacitnění stávajícího příkopu

Tato varianta počítá se zvětšením průřezu stávajícího odvodňovacího kanálu na 
rozměry definované na obrázku č. 5.

Obrázek č.5 – Navrhovaný průřezový tvar odvodňovacího kanálu
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Pro potřeby výpočtu se předpokládá, že hydraulická drsnost dna i stěn kanálu 
odpovídá zatravnění.

Za těchto předpokladů je proveden hydraulický výpočet pro všechny návrhové 
srážky.

6.1.1. Návrhová srážka o době trvání 15 minut

Obrázek č.6 – Chování zkapacitněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 15 
minut

Z obrázku č. 6 je zřejmé, že v po provedené doporučené úpravy je návrhová 
srážka s dobou trvání 15 minut provedena bez rozlivu. Je však třeba konstatovat, že 
vzdálenost hladiny od povrchu terénu v nejnižším místě činí pouhé 3 cm. Z tohoto 
důvodu je nezbytně nutné odvodňovací zařízení kromě zkapacitnění v nejnižším místě 
ohrázkovat. Jedná se o místo, které je v současné době podmáčené.

Ohrázkování bylo pro další návrhovou srážku simulováno zvýšením kóty terénu 
v inkriminovaných uzlech.
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6.1.2. Návrhová srážka o době trvání 30 minut

Obrázek č.7 – Chování zkapacitněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 30 
minut

Při 30-ti minutové srážce byla v problematickém úseku zjištěna vyšší úroveň 
hladiny, než v předchozím zatěžovacím stavu. Protože definitivní výška ohrázkování není 
v danou chvíli předmětem návrhu a nedochází k rozlivu, lze tento stav pokládat za 
vyhovující. Před definitivní realizací je však třeba tento stav posoudit pro definitivní 
řešení lokality.
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6.1.3. Návrhová srážka o době trvání 60 minut

Obrázek č.8 – Chování zkapacitněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 60 
minut

V případě 60-ti minutové návrhové srážky se prakticky opakuje situace 
z předchozího zatěžovacího stavu. Opět dochází k mírnému zvýšení hladiny oproti 15-ti 
minutové srážce, nedochází však k rozlivu. Závěr shodný jako v předchozím zatěžovacím 
stavu – lze realizovat, definitivní výšku ohrázkování nutno stanovit na základě definitivní 
podoby lokality.

6.2. Varianta č. 2 – zatrubnění vodoteče přes zájmovou 
lokalitu

Tato varianta předpokládá, že stávající vodoteč bude přes zájmovou lokalitu a 
částečně pod ní (rozumí se přes problematický úsek) zatrubněna.

Tím dochází současně ke změně hydraulické drsnosti. Pro potřeby výpočtu je 
uvažováno, že zatrubnění bude provedeno z potrubí s hydraulickou drsností dle Manninga 
0,01 (odpovídá plastovému potrubí).
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6.2.1. Návrhová srážka o době trvání 15 minut

Obrázek č.9 – Chování zatrubněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 15 
minut

Ztrubnění vodoteče je navrženo v profilu DN 500 a v dolní části DN 800. Bohužel 
snížení hydraulické drsnosti vede jednoznačně ke zrychlení odtoku a tím ke zvýšení 
maximálního průtoku. Proto vzniká v problematickém úseku tlakový režim. Ten se 
v dalším návrhu podařilo eliminovat zvýšením průměru potrubí na DN 1000 v dolním 
úseku zatrubnění.

Takto navržené zatrubnění je schopno provést návrhovou srážku o době trvání 
15 minut v beztlakovém režimu (viz. obr.č.10).



Opatovická Citadela – Studie srážkoodtokových poměrů

Strana 15

Obrázek č.10 – Chování zatrubněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 15 
minut – zvýšení dimenze na DN 1000 v dolní části zatrubnění
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6.2.2. Návrhová srážka o době trvání 30 minut

Obrázek č.11 – Chování zatrubněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 30
minut – zvýšení dimenze na DN 1000 v dolní části zatrubnění

Z obrázku č. 11 vyplývá, že v případě srážky o době trvání 30 minut je kapacita 
potrubí DN 1000 nedostatečná a bylo by třeba ji dále zvýšit. Zvýšením profilu posledního 
uvažovaného úseku na DN 1200 lze dosáhnout beztlakového režimu (viz. obrázek č. 12).

Nutnost dalšího zvyšování dimenze svědčí o tom, že tento způsob odvodnění 
lokality není zcela vhodný. Rychlým odvedením vod ze zájmového území navíc dochází ke 
změně vodní bilance území, což z hlediska moderního pojetí odvodnění není pokládáno 
správné.

Zatrubnění vodoteče ve spojení s rychlým odtokem vody z území tedy nelze jako 
řešení doporučit.
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Obrázek č.12 – Chování zatrubněného odvodňovacího kanálu při srážce o době trvání 30
minut – zvýšení dimenze na DN 1200 v dolní části zatrubnění

7. Závěr

Odvodnění zájmového území pomocí stávajícího odvodňovacího zařízení není 
možné. Výpočtem bylo prokázáno, že stávající odvodňovací příkop je nutno vyčistit a 
provést odstranění protispádu. 

Zatrubnění příkopu se s ohledem na rychlost odtoku z území nejeví jako správné 
řešení.

Doporučeným řešením je zpomalení odtoku z navrhovaných ploch pomocí 
krajinotvorných prvků, retence dešťové vody v území a následné pomalé převádění do 
stávajícího příkopu, kde je třeba provést vyčištění, které je popsáno v kapitole č. 6.1.
Protože se předpokládá návrh decentralizovaných retenčně zasakovacích objektů pro 
jednotlivé nemovitosti, doporučujeme vybudování podobných zařízení i pro komunikace.

Definitivní návrh retenčně zasakovacích zařízení je třeba provést se znalostí 
definitivního uspořádání ploch v území.

V Chrudimi dne 16.1.2015

Ing. Martin Soudek, Ph.D.
     Vedoucí střediska 

vodohospodářsko-inženýrských služeb




