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A. Úvod

Městské odvodnění tvoří jeden ze základních strukturálních prvků zajišťujících životní 
úroveň, komfort a ochranu zdraví populace na úrovni odpovídající počátku třetího tisíciletí.
Městské odvodnění musí též splňovat nároky na ochranu životního prostředí. Stále rostoucí 
urbanizace krajiny však způsobuje zvyšování zátěže odvodnění produkcí odpadních a 
srážkových vod a v důsledku vede k ohrožení funkčnosti městského odvodnění. Tyto 
skutečnosti vyžadují řešení komplexu nakládání s vodami splaškového i srážkového 
charakteru systematickou cestou a s aplikací nejúčinnějších dostupných nástrojů a 
prostředků.   

Většina obcí má v současnosti vybudované stokové systémy, které v době svého návrhu plně 
splňovaly požadovaný účel. Postupem doby, historickým vývojem vlastní lokality, ale i 
přístupů k řešení městského odvodnění, dochází k potřebě rekonstrukce, obnovy, dostavby
či optimalizace funkce systému s cílem udržitelného vodního hospodářství dané lokality.

Veřejný význam této infrastruktury na straně jedné, a povinnost všech stupňů komunální i 
státní politiky zajistit jeho odpovídající úroveň na straně druhé, určují vysokou finanční 
náročnost její obnovy a dostavby. Pro přípravu projektů, jejichž realizace je zajišťována 
z vlastních zdrojů či ze zdrojů dosažitelných dotačních titulů České republiky i Evropské 
unie, je proto nutná kvalitní projektová dokumentace. Dalšími faktory jsou složitost 
existujících systémů (které mají převážně charakter jednotné stokové sítě) a zvyšující se 
požadavky na omezování vlivů na životní prostředí. To vše vede odpovědné subjekty 
k pořizování systémových řídících nástrojů, založených na projektech posouzení funkčnosti
stokových systémů. Cílem těchto projektů je umožnit kvalitní a úsporný provoz městského 
odvodnění a sestavování střednědobých i dlouhodobých investičních plánů obnovy.

Struktura dokumentace projektu je pak závislá na několika faktorech. Těmi jsou obsah a 
konkrétní cíle projektu, požadovaná úroveň dokumentace z hlediska českého práva (např. 
studie, dokumentace pro územní řízení, atd.) a také konkrétní požadavky zadavatele.
Podstatné je, aby dokumentace projektu byla v souladu s územně plánovací dokumentací, 
plány rozvoje vodovodů a kanalizací a plány povodí. V metodické příručce je předložena 
struktura projektové dokumentace, která se svým obsahem nejvíce blíží tématu posouzení 
stokových systémů. Lze nicméně tvrdit, že tato struktura je do značné míry využitelná i pro 
jiné typy projektů, které souvisí s tématikou diskutovanou v příručce.

Příručka je koncipována tak, aby sloužila jako podklad při administraci v rámci OP ŽP a 
jako zadávací a kontrolní podklad pro objednatele projektů posouzení stokových systémů 
(ve smyslu generelů odvodnění). Zároveň je doporučeným podkladem pro zadavatele
zpracování konceptů odvodnění.

Obsah metodické příručky je zaměřen na proces posouzení funkce stokových systémů,
využívající metodiku založenou na kombinaci monitoringu a matematických simulací celého
nestacionárního srážko-odtokového procesu v městském povodí, a to od kvality potřebných 
dat až po formu a interpretaci výsledků a základní pravidla ekonomického hodnocení. 
Součástí metodické příručky je i shrnutí, které poskytuje možnost rychlého orientačního 
hodnocení projektů na základě reprezentativních hodnotících kriterií.

Příručka je v souladu s platnými právními předpisy.
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B. Cíl a rozsah platnosti příručky

Metodická příručka „Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí“ (dále jen 
PSSUP) je určena jako podklad pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury (kanalizace), 
provozovatele a developery při zadávání zpracování projektů posouzení funkce stokových 
systémů a pro následné krátkodobé i dlouhodobé investiční plány obnovy a dostavby 
stokových systémů. Zpracovatelé projektů (žádostí) o poskytnutí dotací (včetně Operačního 
programu Životní prostředí) mohou s využitím projektů posouzení, které byly zpracovány 
v souladu s metodickou příručkou, žádosti kvalitně zpracovat. Posuzovatelům projektů 
(žádostí) o poskytnutí dotací má příručka poskytnout odbornou pomoc při administraci 
projektů. 

Zpracováním projektů posouzení stokových systémů se rozumí koncepční řešení odvádění 
odpadních vod z urbanizovaného povodí o velikosti nad 5 000 ekvivalentních obyvatel (v 
odůvodněných případech i pro menší obce), které se obvykle nazývá Generel odvodnění a 
klade důraz na komplexní systémové řešení odvodnění včetně vlivů na recipient. Metodická 
příručka není určena pro tlakové či podtlakové systémy kanalizace.

Příručka je prioritně zaměřena na jednotné stokové systémy, jako historicky nejrozšířenější 
typ stokové sítě v České republice, nicméně v relevantních úlohách se dotýká i 
problematiky oddílných systémů. 

Metodická příručka vychází ze současných trendů a respektuje současný stav znalostí
v oboru městského odvodnění, který pro posuzování funkce stokových systémů využívá 
zejména kombinace monitoringu, modelování celého nestacionárního srážko-odtokového 
procesu a relevantních hodnotících kritérií. Vzhledem ke kontinuálnímu vývoji znalostí 
v oboru a souvisejících právních předpisů by příručka měla být v pravidelných intervalech 
aktualizována.

Systémy odvodnění urbanizovaných povodí a řešené vodohospodářské úlohy spojené 
s odvodněním jsou natolik složité, že bez použití simulačních modelů je již jejich řešení 
nemyslitelné. Jednou z podstatných výhod simulačních modelů je skutečnost, že umožňují do 
určité míry nahradit omezenost provozních měření a poskytnout zejména statisticky 
zpracované výsledky z dlouhodobých simulací. Zároveň umožňují studium různých
scénářů, týkajících se rozvoje systému, přijatých opatření i různých provozních stavů.

Použití simulačních modelů však vyžaduje správné nastavení modelových parametrů a 
jejich ověření, což bez provozních údajů z promyšleně naplánované a provedené 
monitorovací kampaně nelze splnit. Hydraulické simulační výpočty musí jak při navrhování, 
tak při posuzování stávajících systémů, zajistit splnění všech příslušných funkčních 
požadavků. PSSUP popisuje celou problematiku koncepčního řešení odvodnění a uvádí 
konkrétní metodické postupy.  

Platnost metodické příručky PSSUP je v souladu s požadavky ČSN EN 752 (2008) vymezena 
pro větší odvodňovací systémy, což odpovídá odvodňované ploše větší než 200 ha, době 
koncentrace odtoku delší než 15 minut a simulaci celého nestacionárního srážko-odtokového 
procesu (Obr. 1). Zatímco u jednoduchých systémů odvodnění (odvodňovaná plocha menší 
než 200 ha, doba koncentrace odtoku kratší než 15 minut) lze použít jednoduché metody 
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jejich návrhu, v praxi je však u převážné většiny systémů odvodnění třeba používat složitější a 
propracovanější hydrologické, resp. hydrodynamické metody posuzování. Jejich popis 
založený na integrálním přístupu včetně vysvětlení metodických přístupů hodnocení vlivu 
oddělovacích komor na vodní toky je uveden v odpovídajících kapitolách této příručky.

HYDRODYNAMICKÉ
METODY

HYDROLOGICKÉ
METODY

JEDNODUCHÉ
METODY

(racionální metody)

MALÉ SYSTÉMY
A<200ha    t <15minc

VELKÉ SYSTÉMY
EO > 5000

INTEGRÁLNÍ PŘÍSTUP
(umožňují posouzení dynamiky odtoku 

i vlivu na recipient)

pouze posouzení sta-
cionárního odtoku bez

vlivu na recipient

platnost příručky PSSUP

Obr. 1: Vymezení platnosti metodické příručky PSSUP podle požadavků ČSN EN 752

Z výše uvedených požadavků na vymezení rozsahu platnosti předkládané příručky je patrné, 
že koncepční řešení odvodnění musí být založeno na systémovém neboli integrálním přístupu, 
který je podrobně popsán v kapitole C a dále doplněn popisem řešení základních 
vodohospodářských úloh v kapitole D. Kapitola E shrnuje základní informace 
k ekonomickému hodnocení. Značná pozornost je v kapitole F metodické příručky věnována 
podmínkám správného použití simulačních modelů. Strukturu a náležitosti projektové
dokumentace dokládá kapitola G. V kapitole H je pak uveden souhrn nezbytných kroků, 
které je nutné v žádosti o poskytnutí dotace doložit. Text je doplněn seznamem zkratek a 
definicemi základních použitých pojmů. Obsahové zaměření metodické příručky je 
znázorněno na Obr. 2. 

Řešené 
úlohy

IA

Dokumentace

Volba simulačního modelu
Požadavky na data
Kalibrace a verifikace modelu
Monitorovací kampaň

Řešení odtoku v povodí
Řešení funkčnosti stokové sítě
Řešení funkčnosti ČOV
Řešení ovlivnění recipientu

Struktura projektu typu Generelu 
odvodnění
Dokumentace jednotlivých kroků, 
okrajových podmínek a výstupů
Seznam požadovaných výstupů 
projektu

Metodické
přístupy

Integrální přístup
Simulační modelování
Variantní a výhledové řešení
Digitální zpracování
Kontinuita generelů

Strategické
přístupy a

cíle

Ochrana životního prostředí
Trvale udržitelný rozvoj
Vlastníci a provozovatelé stokových sítí
Developeři
Žádosti o dotace

Požadavky 
na model

kapitola A,B

kapitola C

kapitola D

kapitola F

kapitola G

kapitola E
Technicko-ekonomické
hodnocení projektů

Obr. 2: Obsahové zaměření metodické příručky PSSUP
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C. Základní přístupy a metodické postupy řešení

C.1 Výchozí právní rámec 

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, postupně se tedy zavazujeme plnit i 
závazky plynoucí z evropského práva. Při vstupu České republiky do EU byly přijaty základní 
unijní dokumenty, k naplnění stanovených cílů však Česká republika vydává svoje právní 
předpisy (Obr. 3). Tento rámec metodická příručka PSSUP respektuje.

MEZINÁRODNÍ KONVENCE

A DOHODY
SPOLEČNÁ POLITIKA EU

POLITIKA ČESKÉ 
REPUBLIKY

KOMUNITÁRNÍ PRÁVO  EU

EU LEGISLATIVA A DIREKTIVY

Zákony České republiky

ZÁKONY SCHVÁLNÉ PARLAMENTEM A VYHLÁŠKY

Obr. 3: Právní rámec v České republice 

Nejdůležitějším unijním dokumentem v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí je
Rámcová Směrnice 2000/60/EU o vodní politice Společenství, jež předepisuje všem 
členským zemím EU omezení vnosu znečištění do vodních útvarů z difúzních i bodových 
zdrojů a dosažení dobrého chemického a ekologického stavu pro všechny vodní útvary, kde je 
to ekonomicky a společensky únosné, do r. 2015.
Rámcová směrnice je doplněna dceřinými směrnicemi, z relevantních je třeba zmínit 
Směrnici 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a Směrnici Rady 91/271/EHS o 
čištění městských odpadních vod. Se Směrnicí 2000/60/EU souvisí též Směrnice 
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (zakládající soustavu Natura 2000).

České harmonizované právo vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),
v platném znění, ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, 
resp. z prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění. V r. 2007 bylo novelizováno
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, pod č. 229/2007 Sb.

Proces harmonizace právních předpisů dále pokračuje. V roce 2008 byla připravena ke 
schválení tzv. „velká“ novela vodního zákona. Vláda rovněž ve svém usnesení č. 113 ze dne 
4. února 2008 schválila materiál Aktualizace strategie financování implementace směrnice 
Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
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Česká republika rovněž přijala harmonizované technické standardy. Významnou normou 
v oblasti stokových systémů je ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov (2008).
Podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a 
kanalizačních přípojek, včetně objektů stanoví ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační 
přípojky). Tyto normy mají pouze omezenou závaznost a i z tohoto důvodu jsou pro řešení 
městského odvodnění spíše výčtem možností než striktním podkladem. Volba příslušné 
metodiky návrhu a řešení procesů odvodnění (a z něho plynoucích důsledků pro návrh a 
realizaci technického řešení) tedy zůstává na účastnících procesu obnovy vodohospodářské 
infrastruktury.

Pokud jde o vliv oddělovacích komor na vodní toky v průběhu srážkových událostí, 
nevymezuje české právo tuto problematiku dostatečně a vodoprávní úřady nemají k dispozici 
žádný metodický pokyn. Obdobná situace existuje i u problematiky hospodaření se srážkovou 
vodou v urbanizovaných povodích. Změnu lze očekávat se schválením velké novely vodního 
zákona.

Metodická příručka vychází a dále podrobněji rozpracovává strategické záměry Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR (PRVKÚ ČR), tj. státní politiku dlouhodobé 
koncepce rozvoje oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2015. PRVKÚ ČR je
klasifikován jako koncepce, která podléhá posouzení vlivů na životní prostředí a dále 
hodnocení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti zařazené do soustavy 
Natura 2000.

Metodická příručka PSSUP v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 
znění a jeho prováděcími vyhláškami (zejména vyhláška MMR 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v současné době novelizována) respektuje záměry a cíle 
územního plánování a koncepce obnovy vodohospodářské infrastruktury. V případě 
stokových systémů projekt posouzení stokové sítě typu generelu odvodnění tvoří základní 
podklad, ze kterého územní plánování vychází. 

V neposlední řadě zapadá metodická příručka PSSUP i do procesu plánování v oblasti vod, 
který je předepsán ustanoveními vodního zákona v Hlavě IV Plánování v oblasti vod, 
prováděcími právními předpisy – vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí ve znění 
vyhlášky č. 390/2004 Sb. a vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod.

C.2 Systémový přístup k řešení městského odvodnění 

Klasický přístup (19. a první polovina 20. století) k odvádění odpadních vod 
z urbanizovaných území byl založen na co nejrychlejším odvedení srážkových vod do 
vodních toků, aniž by vznikaly nepřijatelné škody. Budovaly se zejména systémy jednotné 
kanalizace, kdy se splašky a srážkové vody odváděly na čistírnu odpadních vod (ČOV) 
společně. Návrhy se nezabývaly ani možnou retencí odpadních vod v urbanizovaném povodí, 
ani znečištěním vodních toků v důsledku nekontrolovatelného vypouštění odpadních vod do 
recipientů. 

Prudký nárůst urbanizace a vyvolaná technická opatření v městském odvodnění si vyžádaly 
v posledních dvou desetiletích podstatnou změnu v koncepčním přístupu. Prosadil se 
systémový přístup k vodohospodářskému řešení odvodnění, který posuzuje všechny prvky 
odvodnění a procesy při odvádění odpadních vod ve vzájemných souvislostech. Toto tzv. 
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integrované řešení je schopno na jedné straně zajistit trvale udržitelný rozvoj městských 
aglomerací, na druhé straně splněním environmentálních požadavků ochránit životní 
prostředí. Propracované postupy, založené na kombinaci měření hydrologických a 
hydraulických veličin a simulaci celého nestacionárního srážko-odtokového procesu,
umožňují nalézt řešení jak v oblasti nedostatečné hydraulické kapacity stokového systému, 
tak negativního vlivu vypouštění naředěných odpadních vod do vodních toků (vliv 
oddělovacích komor). Začala se postupně prosazovat nová technická řešení (např. možnosti 
zasakování, využití mokřadů, stavba biologických rybníků, využití kořenové zóny, řízení 
odtoku v reálném čase apod.), resp. postupy vedoucí k hospodaření se neznečištěnou 
dešťovou vodou v místě jejího vzniku. S informacemi z projektů posouzení stokových 
systémů lze mnohem hodnověrněji stanovit krátkodobé i dlouhodobější plány obnovy a 
dostavby. Základní nové metodické a technologické přístupy k odvodnění urbanizovaných 
povodí lze stručně shrnout v následujících heslech:

Integrální přístup k řešení - spočívá v systémovém přístupu, který zahrnuje všechny 
podstatné prvky srážko-odtokových procesů, a to z hlediska množství i jakosti vod. Jde 
o komplex vodohospodářských úloh zahrnující oblast zpracování a vyhodnocení srážek, 
oblast odtoku po povrchu povodí, oblast proudění vody a transportu vody a látek stokovou sítí
a objekty, oblast hydrauliky objektů, oblast chemických a biologických procesů na ČOV a 
oblast vnosu znečištění do vodních toků (tzv. emisní přístup), resp. vlivu znečištění ve 
vodních tocích (tzv. imisní přístup). Takto definovaný metodický přístup vystihuje skutečné 
procesy celého systému a umožňuje předpovídat reálné důsledky investičních záměrů.
Tímto postupem lze mnohem cíleněji a přesněji rozhodovat i o prioritách investic. 
Integrované řešení podstatným způsobem snižuje nejistoty vodohospodářského řešení také 
tím, že se zabývá statistickým vyhodnocením důsledků proudění ve stokové síti, které způsobí 
zvolené zatěžovací stavy a může tak podat informaci o reálné četnosti těchto jevů (např. 
četnost zaplavení povrchu povodí).

Využití simulačních prostředků - simulační prostředek je matematickým (digitálním) 
modelem skutečného stokového systému. Matematické modely lze rozdělovat podle celé řady 
hledisek, které jsou podrobněji uvedeny v kapitole F. Rozhodující je, že simulační modely 
umožňují popsat celý nestacionární srážko-odtokový proces v urbanizovaném povodí, resp. 
složité procesy v rozsáhlých odvodňovacích systémech. Simulační modely musí být 
kalibrovány a verifikovány na výsledky monitorovací kampaně tak, aby jejich výsledky co 
nejvěrohodněji odpovídaly chování reálného systému odvodnění.

Variantní a výhledové řešení
Použití simulačních prostředků umožňuje posouzení efektivity opatření. Ta jsou navrhována 
na výhledový stav odvodnění z hlediska zadaných okrajových podmínek (např. nové 
urbanizované plochy, růst EO apod.). Návrh opatření musí být řešen variantně, aby byl 
umožněn výběr optimálního scénáře na základě technicko-ekonomického zhodnocení.

Digitální zpracování - vyplývá z technologie simulačního modelování. Každý simulační 
model nezbytně vyžaduje odpovídající rozsah podkladů a dat a klade důraz na jejich 
správnost, přičemž tato data musí být pro vlastní výpočet k dispozici v digitálním tvaru. 
Výstupy z modelu je pak možné prezentovat např. jako animace časových řad, plošné 
animace výsledků apod. Výhodou digitálního zpracování projektů je nejen uchování znalostí 
o systému odvodnění, ale i možnost vzájemné výměny dat a archivace požadovaných 
informací. 
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Kontinuita řešení odvodnění - spočívá v periodické aktualizaci podle nových požadavků 
daných novými okolnostmi jak v rámci správy a údržby stokového systému, tak v rámci 
koncepčních změn rozvoje města. V situaci, kdy v dané oblasti již existuje ověřený simulační 
model a navíc všechna data jsou k dispozici, lze simulační model modifikovat a posoudit jím 
nově se objevující okolnosti, investiční záměry, návrhy na částečnou změnu koncepce, tj. 
připojení satelitní zástavby, odstávka části sítě, vypouštění velkého průtoku z nádrže, apod.

C.3 Využití metod monitoringu a simulačního modelování 

Monitoringem se rozumí sledování reálného chování systému, prováděné zpravidla měřením 
základních veličin, které podstatným způsobem ovlivňují srážko-odtokový proces v povodí.
Základním znakem monitoringu je jeho systematičnost, komplexnost a kontinuita 
(pořizovaného záznamu). Výsledky z monitorovací kampaně jsou nezbytným předpokladem 
správného nastavení parametrů simulačních modelů (kalibrace, verifikace) a poskytují též 
důležité informace pro provoz stokového systému. 

V průběhu monitorovací kampaně se měří na povodí srážky a dále pak ve vhodných měrných 
profilech ve stokové síti průtoky a/nebo hladiny. V závislosti na cílech projektu Generelu 
odvodnění lze měření doplnit o stanovení složení odpadních vod ve stokách i složení vody 
v recipientu za účelem určení vnosu (emisní přístup), resp. vlivu znečištění (imisní nebo 
kombinovaný přístup). 

Simulační model musí v rámci nejlepších dostupných technologií zajistit hydraulické 
výpočty, které jsou schopny prokázat splnění předepsaných funkčních požadavků, 
kladených na stokovou síť a její povodí. Zejména jde o dostatečnou hydraulickou kapacitu 
stok, provozní spolehlivost a bezpečnost, ale rovněž o ochranu recipientů a bilanci srážkového 
odtoku z povodí. 

Kromě obecných požadavků na simulační modely je třeba při jejich konkrétním použití 
rozhodnout o případné účelnosti či nutnosti reálný stokový systém zjednodušit. Proces 
zjednodušení neboli schematizace zahrnuje jak zjednodušení topologie sítě (např. vynechání 
úseků s malými dimenzemi, vynechání podružných stok, nahrazení několika úseků jedním 
ekvivalentním), tak zjednodušení popisu funkce složitějších objektů (např. oddělovacích 
komor, čerpacích stanic, škrtících tratí, vírových separátorů, dešťových nádrží, čistíren 
odpadních vod aj.).

C.4 Využití klíčových ukazatelů a jejich cílových hodnot 

Projekty posouzení stokových systémů zpracované výše popsanými metodickým přístupy a 
technologiemi simulačního modelování poskytují v porovnání s dříve používanými 
klasickými postupy mnohem hodnověrnější informace. Navíc je možné jejich výsledky 
statisticky zpracovávat a získané číselné hodnoty vybraných klíčových ukazatelů porovnat 
s jejich cílovými hodnotami. Klíčové ukazatele objektivněji hodnotí nejen účinnost 
navržených technických opatření a jejich variant, ale umožňují rovněž porovnávat 
vodohospodářskou funkci jednotlivých systémů odvodnění. V případě městského odvodnění
jsou klíčové ukazatele rozděleny do jednotlivých skupin podle řešených úloh:
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I

II
III

IV

ŘEŠENÍ ODTOKU V POVODÍ

ŘEŠENÍ FUNKČNOSTI STOKOVÉ SÍTĚ
ŘEŠENÍ FUNKČNOSTI ČOV

ŘEŠENÍ OVLIVNĚNÍ RECIPIENTU ZA DEŠTĚ (emisní a imisní přístup)

Číselné hodnoty klíčových ukazatelů, jako výsledků posouzení současného, resp. 
výhledového stavu funkčnosti systému, se následně porovnávají s jejich předepsanými
cílovými hodnotami. Ty jsou stanoveny na základě právních předpisů nebo technických 
norem. Pokud zatím nejsou cílové hodnoty v českých právních předpisech požadovány, jsou 
v předkládané příručce PSSUP uvedeny jejich doporučené hodnoty na základě zkušeností 
z řady zpracovaných generelů odvodnění, případně dle zahraničních metodik. Přehled 
klíčových ukazatelů a jejich cílových hodnot je uveden v následující kapitole D.
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D. Základní řešené vodohospodářské úlohy
Tato kapitola popisuje základní úlohy v rámci integrálního přístupu k řešení městského 
odvodnění. Výsledek každé z uvedených úloh může v důsledku vést k návrhu opatření ke 
zlepšení stávajícího stavu, nicméně pro správně cílený návrh opatření je nezbytné komplexní 
posouzení, které zahrnuje všechny níže uvedené úlohy. Je však nutné zdůraznit, že některé 
z úloh nejsou standardní součástí předmětu vlastního zpracování generelu odvodnění, 
nicméně jsou jeho nezbytnými vstupními informacemi, a proto musí být před zadáním 
generelu odvodnění zpracovány odpovídajícím subjektem (zpravidla provozovatel).

Popis níže uvedených úloh obsahuje uvedení do problému, popis základních klíčových 
ukazatelů a jejich cílových hodnot (jsou-li právně závazné), popř. doporučených hodnot 
(nejsou-li právně závazné). Dále jsou uvedeny základní metodické postupy při řešení úloh a 
na závěr kapitoly i možný rozsah opatření dle identifikovaného problému.

D.1 Řešení odtoku v povodí

Soubor úloh zaměřených na posouzení a optimalizaci srážko-odtokových procesů, a to ve 
vztahu ke stupni urbanizace, možnosti zasakování a retence srážkových vod a poměru 
jednotlivých složek odtoku z povodí.

Popis úlohy
Srážkový odtok z urbanizovaného povodí musí být řešen tak, aby nebylo ve větší než 
přípustné míře ohroženo vlastní urbanizované povodí, povrchové vody sloužící jako 
recipienty městského odvodnění a podzemní vody.

Urbanizovaná území jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (např. 
komunikace, střechy budov). Voda dopadající za dešťové situace na povrch povodí nemůže 
přirozeně infiltrovat do podzemních vod (Obr. 4). Rovněž úroveň evapotranspirace (výparu) 
je oproti přirozeným podmínkám snížena. Větší část objemu dešťové vody obvykle odtéká po 
zpevněném povrchu povodí do dešťových vpustí a stokovou sítí je odváděna z 
urbanizovaných povodí. Kromě nárůstu objemu povrchového odtoku a zvýšení maximálních 
odtoků se díky rychlejšímu odtoku snižuje i schopnost transformace odtokové vlny.

Obr. 4: V povodích s lesním vegetačním krytem infiltruje v roční bilanci až 50% objemu dešťové vody 
dopadající na povrch území (z toho přibližně polovina dotuje podzemní vody), pouze 10% reprezentuje 
povrchový odtok. V centrálních (extrémně zpevněných) částech městských aglomerací tvoří povrchový 

odtok až 55% objemu dešťové srážky (Paul a Meyer, 2001).



13

Důsledkem zvýšeného objemu povrchového odtoku a jeho rychlosti je změna hydrologického 
režimu vodního toku, který se projevuje častějším výskytem lokálních povodní. To je 
významné zejména v situacích, kdy větší urbanizovaný celek leží na malém vodním toku. 
Náhlé zvýšení průtoku může způsobit škody na hmotném majetku v okolí toku, případně i 
zdraví, obdobně jako při klasické povodni. Negativně zde působí i morfologické změny toku 
(napřímení, zpevnění koryta), které snižují schopnost toku transformovat povodňovou vlnu. 

Zvýšená četnost povodní a vnos znečišťujících látek ze stokové sítě ovlivňují i vodní faunu a 
flóru vodních toků. Tok ztrácí svoji estetickou i ekologickou funkci.

Dalším důsledkem je překročení hydraulické kapacity samotného stokového systému, 
přechod do tlakového režimu proudění s vystoupáním vody do úrovně sklepních prostorů či 
přímo výtok na terén prostřednictvím revizních šachet či uličních vpustí a rozliv do okolního 
prostoru. 

Kromě lokálních povodní má změna koloběhu vody v důsledku urbanizace negativní vliv i 
na dotaci podzemních vod, jejichž hladina se snižuje. To působí problémy v suché části 
roku, kdy by průtok ve vodních tocích měl být dotován právě podzemní vodou.

Pozn.: Řešení kolísání hladiny, proudění a jakosti podzemních vod není standardní součástí 
generelu odvodnění, nicméně musí být bráno v úvahu jako okrajová podmínka.

Podrobný popis vlivu městského odvodnění na vodní toky je uveden v kapitole D.4.

Klíčové ukazatele
Klíčovým ukazatelem, který popisuje srážko-odtokové poměry v povodí, je podíl odtoku po 
povrchu území a stokovou sítí vztažený k celkovému objemu vody, který na povodí 
dopadne. Nepřímým klíčovým ukazatelem, který tento poměr popisuje, je také procento 
nepropustných ploch napojených na kanalizaci. V Tab. 1 jsou uvedeny klíčové ukazatele a 
jejich doporučené hodnoty, které dle principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) 
odpovídají téměř přirozeným poměrům. Při aplikaci opatření u zdroje, je klíčovým 
ukazatelem i bezpečnost navrhovaných opatření (tj. četnost překročení hydraulické 
kapacity tohoto opatření).

Pozn.: Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami 
(HDV) v urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové 
charakteristiky lokality před urbanizací. Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob 
odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho 
do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a 
zařízení HDV taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu 
vody. V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k 
zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací a užíváním 
dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do stokové sítě. Při HDV je 
nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné srážkové vody.
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Tab. 1 Klíčové ukazatele řešení odtoku v povodí a jejich doporučené hodnoty, vztažené dle principů 
HDV k přirozeným odtokovým podmínkám

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ 
HODNOTA

Podíl povrchového odtoku na objemu spadlé srážkové vody max. 20-30%

Procento nepropustných ploch napojených na kanalizaci max. 25-35%

Bezpečnost navrhovaných opatření HDV překroč. kapacity 1x za 5let

Způsob vyhodnocení
Pro posouzení podílu povrchového odtoku je nutné provést dlouhodobou kontinuální 
simulaci srážko-odtokových procesů v povodí. Nástrojem může být hydrologický model
s větší mírou schematizace, který je zatížen historickou srážkovou řadou. Procento 
nepropustných ploch je vyhodnocováno na základě analýzy mapových podkladů, leteckých 
či satelitních fotografií. Procento ploch napojených na stokovou síť je nejpřesněji získáno 
kalibrací simulačního modelu ve spojení s terénním průzkumem.

Bezpečnost navrhovaných HDV opatření je politickým rozhodnutím, případně může být 
optimalizována na základě vyjádření nákladů a škod vzniklých při překročení hydraulické 
kapacity objektu.

D.2 Řešení funkčnosti stokové sítě

Soubor úloh zaměřených na posouzení a optimalizaci transportní a retenční funkčnosti
stokového systému a objektů na něm (oddělovací komory, dešťové nádrže, čerpací stanice, 
shybky a další specializované objekty).

Řešení funkčnosti objektů na stokové síti je nedílnou součástí projektů posouzení stokových 
systémů, svým detailem však přesahuje hranice této metodické příručky (s výjimkou 
oddělovacích komor ve smyslu posouzení úrovně emisí, který je uveden v kapitole D.4).

D.2.1 Stavebně-technický stav sítě

Nutnost kontrol stavebně-technického stavu stokové sítě vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., 
který ukládá vlastníkům staveb a vodních děl užívat a provozovat je v souladu s rozhodnutím 
stavebního úřadu a udržovat je v dobrém technickém stavu. Vlastník vodohospodářské 
infrastruktury tyto základní povinnosti, pokud je sám nezajišťuje, přenáší v rámci smlouvy o 
provozování na provozovatele. Jejich plnění je možné pouze za předpokladu znalosti
skutečného stavu provozovaného nebo vlastněného majetku. Posouzení stavebně-
technického stavu stokové sítě tedy není obvykle předmětem projektu posouzení stokové 
sítě typu generelu odvodnění, nicméně jeho výsledky jsou důležitým vstupním údajem pro 
plánování obnov stokové sítě.

Popis úlohy
Výskyt a rizika poruch stokových sítí jsou závislá především na kvalitě projektu, kvalitě 
použitých stavebních materiálů a vlastní výstavby stokových sítí, kvalitě provozu stokové sítě 
a vlivech okolního prostředí (vnitřního i vnějšího), které se v průběhu životnosti stokových 
sítí mohou zásadně měnit. Poruchou se rozumí stav, kdy stoková síť nemůže 
plnohodnotně plnit svoji funkci. V krajních situacích mohou mít následky podobu havárií
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stokových sítí, propadnutých ulic, tramvajových těles, sesutých domů a v nejhorších 
případech i ztrátách na životech. 

Mezi základní možné příčiny poruch patří:
 vada projektu, nesprávný návrh
 hydraulické kapacitní problémy,
 zanášení stokové sítě,
 nevhodně zvolené materiály,
 výrobní vada materiálu použitého při výstavbě stokových sítí,
 vadné provedení stavby,
 koroze materiálu stoky vlivem vnitřního, resp. vnějšího prostředí,
 opotřebení stoky provozem (průtokem odpadních vod, čištěním),
 zvýšené vnější namáhání,
 cizí zavinění.

Při reálném provozu stokové sítě je však riziko poruchy sledováno na souboru parametrů, 
zjistitelných terénním průzkumem. Jsou to zejména:

 projevy statického poškození potrubí nebo zdiva stoky,
 porušení vnitřního povrchu stok (obrus, koroze),
 deformace trub z pružných materiálů,
 dutiny a rozvolněná hornina za rubem stok,
 netěsnost stokové sítě,
 chybně provedená napojení přípojek,
 statické porušení konstrukce objektů,
 stav šachet z hlediska bezpečnosti.

Kódování jednotlivých typů poruch je uvedeno v ČSN EN 13508 (75 6901).

Shromažďování a posuzování všech důležitých informací o stokové sítí a provádění její 
kontroly patří podle ČSN EN 752 (2008) mezi podstatné součásti provozování stokového 
systému a je nezbytnou činností pro sestavování plánů obnovy sítě dle zákona č. 274/2001 
Sb., v platném znění.

Klíčové ukazatele
Pro hodnocení stavu stokového úseku se uvažují klíčové ukazatele uvedené v Tab. 2. Jde 
zejména o vyhodnocení jednotlivých úseků stokové sítě z hlediska naléhavosti jejich 
obnovy a délka sítě, jejíž plánovaná doba obnovy byla překročena v %.

Tab. 2: Klíčové ukazatele řešení stavebně-technického stavu stokové sítě a jejich doporučené hodnoty

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ 
HODNOTA

Úseky zařazené do kategorií dle stavebně-technického stavu všechny úseky

Délka sítě s překročenou plánovanou dobou obnovy 0 - 20%

Způsob posouzení
Vyhodnocení priority obnovy jednotlivých úseků je zpravidla prováděno pomocí 
kategorizace na základě multikriteriální analýzy, založené na výsledcích vizuální kontroly
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stok, provozních zkušeností, znalosti způsobu uložení, vlastností materiálu a opotřebení stok. 
Stoky jsou rozděleny do minimálně 3 kategorií, např.:

Kategorie I stav nevyžadující rekonstrukci
Kategorie II stav výhledově vyžadující rekonstrukci
Kategorie III havarijní stav

Četnost prohlídek stok se řídí místními podmínkami, rozsahem a stavebním a technickým 
stavem stok. Prohlídka má být prováděna alespoň jedenkrát za 5 let, případně se její četnost 
stanovuje provozním řádem stokové sítě (TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok). Vizuální
kontrola stavebně-technického stavu stokové sítě se provádí fyzickou prohlídkou (od výšky 
profilu cca 1 metr) nebo televizním inspekčním systémem (TIS) podle ČSN EN 13508.

D.2.2 Balastní vody

Popis úlohy
Balastní vody (BV) jsou v ČSN 75 0161 definovány jako nežádoucí přítok vody do 
stokového systému a kanalizačních přípojek. Zpravidla mají dvě významné složky, a to vody 
infiltrované netěsnostmi stokové sítě z okolního půdního prostředí a povrchové vody, které 
jsou bodově zaústěny do kanalizace (drobné vodoteče, drenáže, přepady z rybníků, v případě 
oddílné splaškové kanalizace pak nátok srážkových vod ventilačními otvory poklopů 
vstupních šachet či černá napojení srážkových vod z nemovitostí).

Přítomnost balastních vod v systémech městského odvodnění je z hlediska provozního a 
ekonomického nežádoucí. Hlavními negativními dopady jsou snížení hydraulické kapacity 
potrubí, zvýšení četnosti přepadů na oddělovacích komorách, zvýšení čerpaných objemů na 
přečerpávacích stanicích, vyšší hydraulické zatížení ČOV a ochlazování a ředění odpadní 
vody, což má za následek snížení účinnosti čištění. Z toho plynou přímé ekonomické 
dopady na vlastníky a provozovatele stokové sítě.

Správná identifikace hlavních zdrojů infiltrovaných vod a určení jejich množství může sloužit
k získání informace o stavebně-technickém (strukturálním) stavu stokové sítě a díky tomu 
vést k efektivnímu směřování rekonstrukcí stokové sítě. Minimalizaci infiltrovaných vod 
požadují i platné právní předpisy, např. ČSN EN 752 (2008).

Množství balastních vod je ovlivněno mnoha faktory vztahujícími se ke stavu stokové sítě a 
aktuálním hydrogeologickým podmínkám.

Klíčové ukazatele
Klíčovým ukazatelem balastních vod je jejich množství vyjádřené jako podíl k průměrnému 
bezdeštnému dennímu průtoku (Q24,m) v % (Tab. 3). Z hlediska identifikace částí sítě ve 
špatném stavebně-technickém stavu je vhodné balastní vody vyjadřovat jako specifický 
přítok na jednotku délky stokové sítě, např. l/s/km, či na plochu odvodňovaného povodí, 
např. l/s/ha. Další možné charakteristiky lze nalézt v APUSS (2005).
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Tab. 3: Klíčové ukazatele řešení balastních vod a jejich doporučené hodnoty

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ 
HODNOTA

Podíl BV k průměrnému bezdeštnému dennímu průtoku max. 25%*

*Dle ČSN 75 6401 je přítok do ČOV s průtokem balastních vod větším než 15% průměrného 
bezdeštného denního přítoku Q24,m nežádoucí. V libovolném profilu stokového systému je však 
prakticky považováno za vyhovující méně než 25%.

Způsob posouzení
Základní uplatňovanou metodikou kvantifikace balastních vod je sledování minimálních 
bezdeštných průtoků Qov

min, kdy se předpokládá, že v době výskytu minimálního denního 
průtoku (typicky mezi 3-6 hodinou ranní) je průtok ve stoce tvořen pouze vodami balastními 
Qbal (je nutné vyloučit noční minima, kdy byl průtok ovlivněn srážkových odtokem). 
Výhodou metody je její jednoduchost a relativně spolehlivé výsledky pro malé aglomerace, 
nevýhodou pak fakt, že zejména ve větších městských aglomeracích jsou splaškové vody 
produkovány i v nočním období a předpoklad průtoku pouze balastních vod není dodržen.

Další metodou, která je ovšem pouze orientační, je metoda bilanční, při které je zpravidla 
delší období (6-12 měsíců) porovnáván objem pitné vody fakturovaný zákazníkům v povodí 
s objemem vody proteklé stokovou sítí v uzávěrném profilu povodí. Aby bylo možné toto 
porovnání provést, je nutné měřené průtoky „očistit“ o zvýšený odtok, způsobený dešťovými 
událostmi. Ty totiž představují objem, který nelze považovat za balastní a zároveň není 
zahrnut ani ve fakturaci vodného. Výhodu této metody lze spatřovat v tom, že umožňuje určit 
průměrné množství balastních vod za delší období monitoringu průtoků, nevýhodou je 
především to, že ne všechna fakturovaná voda se do stokového systému dostane (zalévání, 
úklid, potravinářský průmysl apod.).

Další z použitelných metod je metoda založená na denní nerovnoměrnosti hmotnostního 
toku polutantu (Bareš a kol., 2008). Je založena na jednoduchém modelu směšovací rovnice 
surové splaškové vody, která je nositelem charakteristického „přirozeného“ polutantu (např. 
CHSK, NL), a infiltrované podzemní vody se zanedbatelnou (či známou) koncentrací 
vybraného polutantu. Výhodou metody je její přesnost a možnost rozlišit podíl infiltrované 
vody na minimálním nočním průtoku. To je však zároveň i nevýhodou metody ve chvíli, kdy 
jsou do stoky zaústěny bodové zdroje balastních vod a tyto nejsou známy. Je proto nutné 
zdroje povrchových balastních vod před použitím metody identifikovat. Metoda je z výše 
uvedených důvodů nejvíce časově a finančně náročná, nicméně na velkých povodích, kde lze 
předpokládat významnější podíl splaškových vod na minimálním průtoku, je její použití 
vhodné.

V případě požadavku zjištění ročního kolísání množství balastních vod (v závislosti na 
kolísání hladiny podzemní vody, hladiny vody v recipientu, srážkové aktivitě apod.) lze 
použít dlouhodobou kontinuální simulaci pomocí hydrologického modelu.

Původ balastních vod je většinou sledován metodou postupného zmenšování povodí. V první 
fázi jsou balastní vody vyjádřeny pro povodí jednotlivých kmenových stok, v dalším kroku je 
pak pozornost soustředěna na dílčí povodí s jejich největším podílem.
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D.2.3 Sedimenty ve stokové síti

Posouzení výskytu sedimentu ve stokové síti (případně pachových problémů) není obvykle 
součástí projektu posouzení stokové sítě typu generelu odvodnění. Informace o výskytu 
sedimentů ve stokové síti jsou však důležitou vstupní informací pro matematické modelování 
srážko-odtokových stavů, případně i úloh zaměřených na ovlivnění vodních toků.

Popis úlohy
Sedimenty se ve stokové síti tvoří za bezdeštného období či při nízkých unášecích silách 
zejména na místech strukturálních a hydraulických diskontinuit jako jsou šachty, případně v 
oblastech změny sklonu potrubí. 

Důsledkem zanášení stokových sítí je především snižování jejich hydraulické kapacity
(vedoucí případně až k úplnému zaplnění průřezu stoky a zamezení odtoku odpadních vod).
Při zvýšených průtocích způsobených přívalovými dešti jsou pak usazené sedimenty 
erodovány. Na menší frakce sedimentu s vysokým obsahem organického podílu může být 
navázáno značné množství znečišťujících látek – zejména těžkých kovů a organických 
mikropolutantů, tyto následně způsobují zvýšené látkové zatížení ČOV a zejména vodních 
toků. 

Uvnitř stokových sítí se vyskytují různé zóny či subsystémy, často spojené s akumulací 
sedimentu, které mohou za určitých podmínek vytvářet prostředí pro vznik mikrobiologických 
procesů, při nichž dochází k produkci bioplynu způsobujícího pachové problémy.

Klíčové ukazatele
Sklon gravitačních stok se navrhuje tak, aby nedocházelo k zanášení stok. Pokud není možno 
dodržet hodnoty minimálních doporučených sklonů (Tab. 4), je třeba prokázat, že bude ve 
stoce rychlost při posuzovaném průtoku větší než minimální transportní rychlost vt
zabraňující usazování suspendovaných látek. Měření zápachu se zpravidla vyhodnocuje dle 
statického průzkumu mezi obyvatelstvem, tj. procentem obyvatelstva, které zápach vnímá 
jako obtěžující. Klíčové ukazatele a jejich doporučené hodnoty jsou uvedeny v Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů..

Způsob posouzení
Sklony stokové sítě lze získat z technické dokumentace stokových sítí, minimální transportní 
rychlosti ve splaškové a dešťové kanalizaci pak jednoduchým hydrotechnickým výpočtem
na bázi rovnice rovnoměrného proudění (např. dle Chézyho či Manninga). Posouzení četnosti 
překročení minimálních transportních rychlostí je vhodné provést s využitím dlouhodobé 
simulace historické dešťové řady hydrodynamickým modelem.

Měření zápachu upravuje norma ČSN 83 5030 a ČSN 83 5031.
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Tab. 4: Klíčové ukazatele výskytu sedimentů a zápachu ve stokové síti a jejich doporučené hodnoty
(dle Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy)

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ HODNOTA

Minimální doporučený sklon*

DN
(mm)

splašková
(‰)

jednotná
dešťová 

(‰)
250 18 12
300 14 9
400 9 6
500 7 5
600 6 4
800 5 3

1000 4 2,5
1200 3 1,6
1400 2 1,3

≥ 1600 2 1,0

Minimální doporučená transportní rychlost vt

splašková
(m/s)

jednotná**

(m/s)
dešťová 

(m/s)

0,60 při 
Qhmax

***
0,75 při 
Qhmax

0,75 při 
Qp

+

Procento obyvatelstva vnímající zápach jako 
obtěžující++

15% obyvatelstva po více než 10% 
sledované doby

*provozní drsnost stěn kanalizačních trub dle Manninga, uvažuje se hodnotou n = 0,014 pro všechny 
druhy stokových materiálů.
**pokud Qhmax < 10%, posuzuje se beznánosový režim jako dešťová kanalizace
***maximální denní průtok ( Qhmax = k.Q24, kde k je součinitel hodinové nerovnoměrnosti a Q24 –
průměrný denní průtok)
+průtok ve stoce odpovídající četnosti výskytu p přičemž p = 5 (tj 5x za rok)
++dle ČSN 83 5031

D.2.4 Hydraulická kapacita

Popis úlohy
Hydraulická kapacita stokové sítě je limitována kapacitním průtokem. Jakmile se hladina 
v uzavřených průřezech stok (např. kruh, vejce, tlama aj.) dostane k hornímu záklenku stoky a 
průřez se zaplní, definuje se tzv. kapacitní průtok Qkap. Pokud je tento překročen, stoka se 
dostává do tlakového proudění a je považována za hydraulicky přetíženou. Vzniká riziko 
poškození stokové sítě, zejména co se týká jejího stavebního stavu, výstroje šachet a poškození 
či ztráty zařízení pro monitorování a řízení systému odvodnění.

Z hlediska ČSN EN 752 (2008) je podstatný požadavek, aby stokové systémy byly chráněny 
proti povodňovým stavům, jejichž důsledkem je vznik škod na stokové síti i v povodí. 
Povodňovým stavem se rozumí stav, při kterém znečištěné nebo srážkové povrchové vody 
unikají z odvodňovacího systému nebo do něj nemohou vtéci a buď zůstávají na povrchu, nebo 
vnikají do budov. Za povodňový stav lze považovat i situaci, kdy se vody dostávají 
prostřednictvím domovních přípojek (nejsou-li tyto osazeny zpětnými klapkami) do podzemních 
prostor nemovitostí (Obr. 5).
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Obr. 5: Definice hydraulického přetížení stoky a povodňového stavu (upraveno z Stránský a Fatka, 
2005)

V případě, kdy hydraulická kapacita stokového systému je překročena a voda vytéká na 
povrch povodí či do sklepů nemovitostí, je ohroženo zdraví obyvatelstva a vznikají škody na 
majetku. Vzhledem k velmi rychlému průběhu dešťového odtoku v urbanizovaném povodí 
(desítky minut) je včasná informovanost o povodňovém nebezpečí značně omezená. 
Četnost výskytu je značně individuální, obecně může k podobným situacím docházet 
každoročně v důsledku jarních přívalových dešťů, případně letních intenzivních bouřek. 
Vzhledem k velké plošné variabilitě takových srážek záplava zpravidla nepostihuje celé 
urbanizované povodí, ale pouze jeho část.

Typická situace, kdy dochází k překročení hydraulické kapacity stokové sítě, je na Obr. 6.
Tato situace je zpravidla způsobena lokální srážkou s vysokou intenzitou, zaplavení je 
krátkodobé (minuty - hodiny), lokalita výskytu je závislá na plošném rozložení deště.

výustOK výust

úsek s překročenou 
kapacitou

st ková síťo

Obr. 6: Schematické znázornění lokální povodňové situace v intravilánu z důvodu překročení 
hydraulické kapacity stokového systému. Situace je obdobná u dešťové kanalizace. (upraveno ze 

Slavíková a kol., 2007)
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Klíčové ukazatele
Vhodnou charakteristikou pro popis hydraulické funkce stokového systému je hydraulické
přetížení, tj. stav stokového systému, kdy tento plní svoji funkci (tj. odvádí odpadní vodu), 
ale kdy není dodržován režim, na který byl navržen. Je třeba rozlišovat hydraulické přetížení 
systému a poruchu systému, kdy tento neplní plnohodnotně svoji funkci, tj. odpadní vodu
odvádí pouze omezeně či vůbec (např. v důsledku ucpání nebo strukturálního kolapsu).

Hydraulické přetížení je obecně definováno jako překročení kapacitního průtoku (tlakové 
proudění), ale může být vztaženo i k určité úrovni hladiny. Nastavení této úrovně se může lišit 
pro konkrétní lokality v závislosti na morfologii území a požadované ochraně území (např. 
vyšší ochrana historického centra oproti průmyslové zóně). Kapacitní problémy stokové sítě 
se vyjadřují průměrnou četností překročení kapacitního průtoku (tj. četností výskytu 
tlakového proudění) za určité období či četností povodňového stavu (tj. četností 
překročení určité výšky hladiny). Přitom je nutné rozlišovat, zda jde o překročení hydraulické 
kapacity či o zpětné vzdutí.

Jako doplňková kritéria mohou sloužit další aspekty přetížení (Stránský a Fatka, 2005):

1. časový aspekt, tj. doba trvání přetížení.
2. prostorový aspekt, tj. rozsah přetížení, definovaný jako poměr mezi délkou systému, 

která je přetížena a celkovou délkou systému v procentech. Tento aspekt může být 
vyjádřen např. pomocí míry přetížení sítě MPS (Pliska a Metelka, 2001).

3. aspekt významnosti, tj. tlaková výška nad požadovanou limitní hodnotou (např. 
záklenek potrubí, úroveň dna sklepů či terénu).

Při použití klíčových ukazatelů musí být uvedeno, jaké předpoklady byly při posuzování 
výskytu přetížení použity. V případě průtoků jde například o údaj, že k tlakovému proudění
v úseku stoky dochází tehdy, když je průtok vyšší než kapacitní po dobu minimálně 5 minut. 
U kritéria tlakového proudění podle hladiny jde o údaj, zda poloha hladiny nad horním 
záklenkem byla například minimálně o 0,2 m vyšší po dobu alespoň 5 minut. 

Základní klíčové ukazatele a jejich doporučené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5.

Tab. 5: Klíčové ukazatele řešení hydraulické kapacity stok a jejich doporučené hodnoty

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ HODNOTA

Četnost překročení kapacitního průtoku 1x za 2 roky*

Četnost povodňových stavů**

Typ povrchu území Četnost

Neurbanizovaná krajina max. 1x za 10 let

Urbanizovaná oblast max. 1x za 20 let

Centrum, průmysl,
komerční plochy

max. 1x za 30 let

*při stanovení je nutné vzít v úvahu stavebně-technický stav stokové sítě a funkční typ úseku (např. u 
škrtící trati je tlakové proudění základním principem funkce)
**Doporučení dle ČSN EN 752 (2008)
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Způsob posouzení
Posouzení povodňových stavů se provádí výhradně metodou dlouhodobé simulace 
historické řady dešťů pomocí hydrodynamického modelu. V rámci simulací musí být 
postiženo i časové hledisko, tj. jak dlouho v daném úseku stoky došlo k překročení 
kapacitního průtoku a jaké přetlakové výšky byly nad horním záklenkem dosaženy. Podmínky 
provedení simulace srážkového odtoku jsou popsány v kapitole F.

D.2.5 Protipovodňová ochrana

Výpočet a posouzení povodňových stavů v recipientu není součástí projektu posouzení 
stokových systémů typu generelu odvodnění, nicméně je důležitou okrajovou podmínkou 
řešení.

Popis úlohy
Stoková síť je s povrchovým tokem propojena výustmi z oddělovacích komor jednotných
stokových sítí, případně zaústěním dešťové kanalizace. V případě povodňové situace na 
vodním toku může v důsledku nedostatečné protipovodňové ochrany stokové sítě dojít ke 
dvěma základním scénářům: (1) průniku (zpětnému vzdutí) povrchové vody do 
urbanizovaného území a (2) výtoku odpadních vod ze stokového systému při uzavření 
výustí systému do recipientu.

Důsledkem zvýšené hladiny ve vodním toku při prvním scénáři je zpětné vzdutí vody 
z rozvodněného recipientu kanalizační sítí a výtok smíšené odpadní vody na povrch terénu dle 
principu spojených nádob (Obr. 7). Rizikovost scénáře roste s výstavbou protipovodňových 
opatření na vodním toku. Nebezpečí zaplavení existuje i v případech, kdy je stoková síť 
chráněna proti zpětnému vzdutí, a to prostřednictvím průsaků, netěsností a starých trubních 
vedení.

vodní tokurbanizované území inundace

OK výust

PPO inundace

st ková síťo

Obr. 7 - Schematické znázornění zatopení intravilánu zpětným vzdutím z vodního toku prostřednictvím 
jednotné kanalizační sítě. Situace dešťové kanalizace je obdobná. (upraveno ze Slavíková a kol., 2007)

Druhým scénářem je situace, kdy je stokový systém chráněn proti zpětnému vzdutí 
z recipientu (zpětnými klapkami či uzávěry), ale je překročena jeho retenční kapacita (tj. 
odpadní vody se ve stokovém systému hromadí tak dlouho, až dojde k jejich výtoku do 
sklepních prostor či na terén). Rizikovost scénáře roste s výskytem srážkové aktivity nad 
vlastním urbanizovaným povodím (Obr. 8) 
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vodní tokurbanizované území inundace

OK výust

PPO inundace

st ková síťo

zpětná
klapka

Obr. 8 - Schematické znázornění zatopení intravilánu z důvodu překročení kapacity kanalizační 
způsobené zpětným vzdutím z vodního toku během povodňové situace. (zdroj: vlastní)

Výskyt povodní typu dle Obr. 7 odpovídá četnosti výskytu klasických povodní a výskyt 
povodní dle Obr. 8 je méně častý, protože se jedná o souběh dvou jevů (povodně ve vodním 
toku a přívalové srážky nad urbanizovaným povodím). Nicméně zkušenosti z uplynulých let 
ukázaly, že s oběma typy povodní je nutno při návrzích protipovodňových opatření počítat.

Klíčové ukazatele
Klíčovým ukazatelem pro scénář (1) je zpravidla četnost povodňového stavu v recipientu, 
na který je stoková síť ochráněna. Při scénáři (2) je základním požadavkem fakt, aby i při 
uzavření systému byl bezdeštný průtok přečerpáván přes protipovodňovou ochranu (PPO) do 
vodního toku, tj. aby se splaškové vody ve stokovém systému nehromadily. Při požadavku 
ochrany stokové sítě na souběh povodňového stavu ve vodním toku a srážky nad vlastním
urbanizovaným povodím se jako klíčového ukazatele využívá četnosti návrhové srážky, 
kterou je stoková síť povinna za dané situace převést bez vzniku škod. Cílové hodnoty 
jsou zpravidla předmětem politického rozhodnutí. V Tab. 6 jsou uvedeny doporučené hodnoty 
klíčových ukazatelů.

Tab. 6: Klíčové ukazatele řešení protipovodňové ochrany stokové sítě a jejich doporučené
hodnoty

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ HODNOTA

Četnost povodňového stavu ve vodním toku, na který 
je stoková síť ochráněna zpravidla 1x za 100 let

Návrhová srážka, kterou stoková síť musí převést při 
povodňovém stavu v recipientu*

zvolená historická srážka na 
základě místních podmínek

*V případech, kdy je souběh povodňového stavu ve vodním toku a srážky nad odvodňovaným územím 
velmi vyhodnocen jako málo pravděpodobný, není tento klíčový ukazatel používán.

Způsob posouzení
Četnost povodňového stavu, na který je stoková síť chráněna, je možné určit na základě 
výškopisu terénu povodí, úrovně hran oddělovacích komor (OK) a úrovní hladin N-letých
vod.

Výtok odpadních vod na terén při souběhu povodně ve vodním toku se srážkou nad 
odvodňovaným územím se posuzuje pomocí detailního hydrodynamického modelu 
zatíženého návrhovou srážkou.
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D.3 Řešení funkčnosti ČOV

Soubor úloh zaměřených na analýzu dlouhodobé funkce ČOV včetně nátokových a 
odtokových parametrů (hydraulických a jakosti vody).

Technologické řešení ČOV přesahuje hranici této metodické příručky.

Popis úlohy
ČOV musí zajistit čištění přitékajícího množství a znečištění odpadních vod v současném
a výhledovém stavu na úrovni odpovídající platným právním předpisům.

Technologické objekty ČOV jsou dimenzovány na průměrné hodnoty přiváděného znečištění 
v odpadních vodách vztažené na průměrný denní přítok Q24 (ČSN 75 6401).

Hydraulické a látkové zatížení ČOV přesahující návrhové hodnoty vede ke snížení účinnosti 
čištění. Kromě této situace je značně snížena účinnost čistírenských procesů za deště, kdy
dochází k výrazné změně hydraulického a látkového zatížení ČOV a kratší době zdržení 
v aktivačních a dosazovacích nádržích. Nepříznivé období pro provoz ČOV prodlužuje i 
vyprazdňování stok a nádrží po dešti, kdy zatížení je stále vyšší než za sucha.

Maximální přítok do ČOV na jednotné stokové síti je dán přítokem zředěných odpadních vod 
po odlehčení za poslední oddělovací komorou před ČOV. Přítok odpadních vod přiváděných 
za deště do biologické části čistírny nemá být větší než 1,2 Qh u čistíren do 5000 EO a než 
hodnota 2 Qd – QB u čistíren pro více než 5000 EO, pokud není odlišně dimenzována 
biologická část včetně dosazovací nádrže (ČSN 75 6401). To znamená, že nadbytečné 
dešťové vody musí být odlehčovány mezi mechanickým a biologickým stupněm. Jestliže 
maximální přítok způsobí překročení některého z doporučených návrhových parametrů 
objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrže), má být pro zachycení 
přítokové vlny za deště zařazena před čištěním vyrovnávací nádrž.

Klíčové ukazatele
Funkčnost ČOV charakterizuje jednak srovnání současných a výhledových klíčových 
ukazatelů týkajících se množství, složení a znečištění přitékajících odpadních vod s jejich 
návrhovými hodnotami (Tab. 7) a jednak míra splnění požadavků na jakost vyčištěných 
odpadních vod (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 8). Pro sestavení vodohospodářské 
bilance je nutno znát roční odtok vody a základních složek znečištění z ČOV.

Na odtoku z ČOV musí být dodrženy emisní limity stanovené dle Nařízení vlády 61/2003
Sb., v platném znění. Vodoprávní úřad stanoví emisní limity do výše emisních standardů, 
podle druhu vypouštěných odpadních vod a podle typu a množství znečištění ve 
vypouštěných odpadních vodách, s přihlédnutím k imisním standardům a k cílovému stavu 
jakosti vod ve vodním toku. Tento způsob stanovení je označován jako kombinovaný 
(emisně-imisním princip). Emisní limity musí být stanovovány s přihlédnutím k nejlepším 
dostupným technologiím zneškodňování odpadních vod jako maximální přípustné 
koncentrace na odtoku z ČOV nebo jako minimální procento úbytku hodnoty daného 
ukazatele (minimální účinnost čištění).
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Tab. 7: Klíčové ukazatele řešení funkčnosti ČOV a jejich doporučené nebo srovnávací hodnoty
pro přítok na ČOV

KLÍČOVÝ UKAZATEL DOPORUČENÁ NEBO 
SROVNÁVACÍ HODNOTA

počet ekvivalentních obyvatel (EO) návrhový stav

průměrný denní přítok splaškových odpadních vod Q24,m návrhový stav

průměrný denní přítok průmyslových odpadních vod Q24,p návrhový stav

průměrný denní přítok balastních vod QB max. 15% z Q24,m

průměrný denní bezdeštný přítok Q24 návrhový stav

maximální denní bezdeštný přítok Qd návrhový stav

maximální hodinový bezdeštný přítok Qh návrhový stav

látkové znečištění Q24:
BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4

+, Ncelk, Pcelk
návrhový stav

přítok za deště max. (2.Qd – QB)

Tyto požadavky však nemusí být dodrženy za deště, protože odběry vzorků pro kontrolu 
účinnosti čistírny „by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a 
povodních“ (nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění).

Tab. 8: Klíčové ukazatele řešení funkčnosti ČOV a jejich cílové hodnoty látkového znečištění na 
odtoku z ČOV

KLÍČOVÝ UKAZATEL CÍLOVÁ HODNOTA

BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4
+, Ncelk, Pcelk

emisní limit max. do výše emisního standardu 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění

Způsob vyhodnocení
Aktuální přítoky na ČOV se zjišťují monitoringem (často jsou k dispozici data z vlastního 
monitoringu ČOV), z něhož lze analyzovat i jednotlivé složky přítoku (odpadní vody a 
balastní vody). Přitékající a odtékajícího znečištění se zjišťuje odběrem vzorků na přítoku a 
odtoku ČOV (metodika dle ČSN 75 7051) a chemickým rozborem.

V případě absence monitoringu lze bezdeštný přítok a jeho složky znečištění vypočítat na 
základě směrných údajů (počet připojených obyvatel, charakter a kapacita průmyslové 
výroby). Tento výpočet se využívá zejména pro výhledový stav.

Bilanční výpočty množství vody a znečištění přitékajícího a odtékající z ČOV jsou založeny 
na kontinuální několikaleté simulaci srážko-odtokovým modelem. Detailní simulace 
procesů na ČOV a koncentrací na odtoku se zpravidla neprovádí, neboť svojí složitostí 
přesahuje rámec běžně řešených vodohospodářských úloh. Pro jakost odtoku z ČOV je v 
rámci orientačních bilančních výpočtů možné uvažovat s dodržením předepsané účinnosti 
čištění za sucha a s jejím určitým snížením za deště.
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D.4 Řešení ovlivnění recipientu

Soubor úloh zaměřených na analýzu a optimalizaci ekologického stavu toku z pohledu 
jakosti vody a hydrologického režimu toku především ve vztahu k funkci oddělovacích
komor a výustí oddílné dešťové kanalizace.

Tato kapitola se soustředí na situaci za deště. Ovlivnění recipientu bezdeštnými odtoky z 
ČOV je řešeno v předchozí kapitole. Stejně tak nejsou předmětem této kapitoly přepady 
z oddělovacích komor za bezdeštného období v důsledku jejich havarijního stavu. Oddílná 
dešťová kanalizace při správném provozování ovlivňuje především hydrologický režim 
recipientů, a proto se jí týkají stejná kritéria hydraulického zatížení jako oddělovacích komor.

Kapitola je členěna do částí emisní ochrana recipientu a imisní ochrana recipientu. Imisní 
kritéria a metodiky posouzení zatím nejsou v ČR předepsány, přesto jsou zde uvedeny, 
protože jejich zavedení lze v brzké době očekávat i v ČR. V současné době jsou testovány
zahraničí přístupy jako podklad pro budoucí českou metodiku.

Popis úlohy
Prostřednictvím oddělovacích komor se do vodních toků za deště dostává značné množství 
vody a znečištění. Toto hydraulické a látkové zatížení ohrožuje jak chemický a ekologický 
stav toků, tak nároky na jejich užívání. Negativní účinky mohou být krátkodobé, opožděné 
nebo dlouhodobé (Krejčí a kol., 2002). 

Akutní krátkodobé vlivy působí během přepadu až několik hodin po něm. Kromě 
hydraulického (hydrobiologického) stresu, ohrožujícího vodní organizmy při zvýšených 
průtocích a zejména při erozi dna, sem patří i působení zvýšených koncentrací toxických látek 
(především amoniaku), rozpuštěných organických látek, při jejichž rozkladu dochází k 
deficitu kyslíku, a zákalu v důsledku vnosu nerozpuštěných látek. Míra narušení ekologického 
stavu toků závisí na intenzitě akutního zatížení, jeho trvání a četnosti.

Opožděné účinky se projevují několik dní až týdnů po přepadu a řadí se k nim zejména 
deficit kyslíku ve vodě a v sedimentu vyvolaný rozkladem nerozpuštěných organických látek 
a narušení hygienického stavu toku patogenními organizmy. 

Dlouhodobé účinky oddělovacích komor (měsíce až roky) jsou výsledkem kumulativních 
efektů řady událostí. Patří k nim kolmatace dna nerozpuštěnými látkami, deficit kyslíku 
v sedimentu, chronická toxicita těžkých kovů a organických polutantů, eutrofizace stojatých 
vod živinami a změny morfologické struktury toku v důsledku eroze.

Narušení ekologického stavu vodních toků má výrazný vliv na jejich ekosystém. V prostředí s 
novým či zintenzivněným zatížením přežívají jen odolné organizmy či organizmy s krátkým 
životním cyklem. Dochází tak k výrazné změně struktury společenstva vodních 
organizmů a zhoršení biologického stavu vodního toku.

Potenciál ohrožení vodních toků se liší v závislosti na velikosti povodí a typu toku. Obecně 
více ohroženy jsou menší vodní toky, kde je poměr zaústěné vody z kanalizace za deště 
k průtoku v toku podstatně větší než u toků velkých.

U menších toků ve středních polohách jsou hydraulická zatížení závažnější než látková, 
protože vzhledem k velkému sklonu dna těchto toků může již při malém zvýšení průtoku 
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nastat odnos organizmů či eroze. Oproti tomu nížinné a vzduté toky mají malou rychlost 
proudění, a proto hydraulické vlivy ustupují před látkovými. Nížinné toky a zejména jejich 
úseky s nízkou reaerací jsou značně ohroženy účinky organického zatížení a s ním spojeného 
deficitu kyslíku, protože látky jsou jednak pomalu transportovány a jednak provzdušňování a 
doplňování kyslíku přes vodní hladinu probíhá díky nízké turbulenci pomalu. V pomalu 
tekoucích úsecích dochází též k významné sedimentaci jemných částic a organických 
nerozpuštěných látek z OK, což může mít za následek anaerobní poměry ve dně spojené 
s uvolňováním živin a eutrofizací, případně remobilizací těžkých kovů. Úseky pomalu 
proudících vod a nádrže jsou ovlivněny i živinami pocházejícími z odlehčených vod, které 
zde mohou přispívat ke zvýšení eutrofizace a s ní spojeného deficitu kyslíku v noci, i když 
podíl živin pocházejících z oddělovacích komor je v celkové bilanci zatížení toku 
zanedbatelný. Toky s vápenatým podložím nebo úseky se zvýšenou teplotou v důsledku 
chybějícího zastínění či pomalu tekoucí eutrofizované úseky toků v nížinách se zvýšeným pH
jsou ohroženy toxicitou amoniaku. 

Klíčové ukazatele emisní ochrany recipientu
Při emisní ochraně recipientu je omezeno látkové zatížení z oddělovacích komor jednotnými 
emisními kritérii (Tab. 9).

Klíčovými ukazateli emisí pro jednotlivé OK jsou poměr ředění a intenzita mezního 
deště. Poměr ředění 1 : m je m-násobkem maximálního hodinového bezdeštného průtoku Qh, 
při němž by začala deštěm ředěná odpadní voda přepadat přes přelivnou hranu oddělovací 
komory do recipientu. Podle doporučení EN 752 (2008) je poměr ředění předepsán 
v závislosti na míře ochrany recipientu zpravidla v rozmezí min. 1: 5 až 1 : 8. Intenzita 
mezního deště, při níž nastává odlehčení, se pohybuje zpravidla v rozmezí 10 až 30 l.s-1.hared

-

1. Dalšími důležitými ukazateli, pro něž však v ČR nejsou předepsány cílové hodnoty, jsou 
roční odlehčený objem vody či vnos znečištění (zejména CHSK, BSK5, NL, Ncelk a Pcelk), 
četnost a doba trvání přepadů a případně Qmax přepadu. Tyto ukazatele dávají informace o 
nejvýznamnějších místech vypouštění odpadních vod a vnosu znečištění a vstupují do 
vodohospodářské bilance.

V současné době je v ČR testováno převzetí vybraných emisních kritérií, doplňujících poměr 
ředění a intenzitu mezního deště, ze zahraničí.

Hlavním emisním kritériem pro jednotlivé OK je ve Švýcarsku maximální přípustný roční 
specifický objem přepadající vody odstupňovaný v závislosti na typu toku hodnotami 450 až 
870 m3/(hared.rok) (VSA - STORM, 2007) a v Německu látkové množství odlehčeného 
znečištění vyjádřeného jako CHSK, které nesmí přesahovat 250 kg/(hared.rok) (HMULV, 
2004). Četnost a roční doba trvání odlehčení jsou považována za orientační kritéria a pohybují 
se ve značném rozpětí (5-35x ročně a 4-12 h ve Švýcarsku, resp. 50x ročně a 20 h 
v Německu). V Rakousku od r. 2007 platí emisní kritéria pro urbanizované povodí jako 
celek, tj. klade se důraz na omezení emisí z celého systému. Klíčovým ukazatelem emisí je 
minimální procento znečištění (rozpuštěných a nerozpuštěných látek), které za deště musí být 
odváděno na ČOV (ÖWAW-Regelblatt 19, 2007).
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Tab. 9: Klíčové ukazatele ochrany recipientu - emisní kritéria a jejich doporučené hodnoty (částečně 
převzato ze zahraničních metodik)

KLÍČOVÝ UKAZATEL
DOPORUČENÁ HODNOTA

(EMISNÍ KRITÉRIUM)

Jednotlivé OK

Poměr ředění* 1 : 5 až 8

Intenzita mezního deště* 10 až 30 l/s/ha

množství CHSK** 250 kg/(hared.rok)

odlehčený objem vody*** 450 – 870 m3/(hared.rok)

doba trvání odlehčení** 0 - 20 h ročně

Celé urbanizované 
povodí

minimální účinnost (%) 
odvádění rozpuštěných (RL) a 
nerozpuštěných látek (NL) 
v povodí jednotné kanalizace+

déšť++

(mm/12h)

Kategorie ČOV (EO)
5000 50000

RL NL RL NL
≤ 30 50 65 60 75
≥ 50 40 55 50 65

*doporučení EN 752 ( 2008)
**emisní kritéria v Německu (HMULV, 2004)
*** emisní kritéria ve Švýcarsku (VSA – STORM, 2007)
+emisní kritéria v Rakousku (ÖWAW-Regelblatt 19, 2007); mezilehlé hodnoty se lineárně 
interpolují
++směrodatný dešťový úhrn r720,1 je srážková výška (mm) při době trvání deště 12 hod a s 
dobou opakování 1x/rok.

Způsob vyhodnocení emisí
Stávající poměr ředění u jednotlivých oddělovacích komor se zjišťuje monitoringem 
průtoků (bezdeštných průtoků pro zjištění Qh a průtoků za deště pro zjištění hodnoty, při níž 
nastává oddělení). Při absenci monitoringu nebo pro výhledový stav jej lze zjistit simulacemi 
stokové sítě detailním hydrodynamickým modelem. Mezní déšť se dopočítává v souladu 
s principy racionální metody.

Pro stanovení průměrných ročních hodnot ostatních klíčových ukazatelů emisí vody a látek 
z jednotlivých OK i z celého povodí je nutno provést dlouhodobou simulaci systému pro 
několikaletou řadu historických dešťů vhodným hydrologickým nebo 
hydrodynamickým modelem.

Klíčové ukazatele imisní ochrany recipientu
Emisní strategie se osvědčila v oblasti ochrany vodních toků před kumulujícími se látkami, 
při její aplikaci však nejsou dostatečně zohledněna ekologicky podstatně významnější akutní 
zatížení. Proto se stále více přistupuje k imisní ochraně na základě místně specifických 
podmínek (ČSN EN 752, 2008).

Imisní ochrana recipientů přihlíží k parametrům vodního toku a v něm probíhajícím 
procesům, protože rozsah narušení se může pro jednotlivá zaústění a jednotlivé typy toků 
značně lišit. Tato ochrana je zaměřena především na akutní hydraulická a látková narušení. 
Klíčovými ukazateli imisí (Tab. 10) jsou zpravidla průtoky (či eroze dna) pod zaústěním 
OK, koncentrace amoniaku a rozpuštěného kyslíku, případně zákal.
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Místně specifické jsou jednak hodnoty klíčových ukazatelů, které vyplývají z podmínek a 
procesů ve vodním toku (např. počet erozí dna závisí na zrnitosti dnového podkladu a sklonu 
toku, koncentrace amoniaku je kromě zatížení celkovým amoniakálním dusíkem dána i
teplotou a pH vody, koncentrace kyslíku jsou ovlivněny rychlostí reaerace závisející na 
turbulenci v toku), jednak hodnoty imisních kritérií, které zohledňují charakter toku a 
požadovanou míru ochrany (např. povolený počet erozí dna se liší podle morfologického 
stavu toku, protože potenciál znovuosídlení narušených úseků akvatickými organizmy je u 
přirozených toků podstatně rychlejší než u toků regulovaných, nebo ochrana před toxickým 
amoniakem nebo deficitem kyslíku je přísnější pro lososové než kaprové vody).

Z místně specifických imisních kritérií jsou pak odvozeny přípustné emisní limity. 
Odvozené emisní limity nesmějí překračovat emisní standardy, tzn., že musí být splněno 
přísnější z obou kritérií. 

Charakter imisních kritérií vyplývá z toho, že se jedná o akutní narušení, jejichž působení 
je dáno intenzitou zatížení, jeho trváním a četností. Při orientačním posouzení se používají 
zjednodušená imisní kritéria, která obsahují značnou bezpečnost, a proto je možno zanedbat 
trvání a četnost narušení.

Tab. 10: Klíčové ukazatele ochrany recipientu - imisní kritéria používaná pro OK v Německu
(BWK-Merkblatt 3, 2001), Rakousku (ÖWAW-Regelblatt 19, 2007) a Švýcarsku (STORM, VSA, 

2007)

KLÍČOVÝ UKAZATEL
DOPORUČENÁ HODNOTA

Německo Rakousko Švýcarsko

Násobek zvýšení jednoletého průtoku Q1 ve vodním 
toku 1,1 1,1-1,5* ---

Četnost překročení kritického tečného napětí pro 
erozi dna --- --- 1-10x/rok*

Kritická koncentrace N-NH3 0,1 0,1/0,2** ---

Četnost překročení kritické dávky N-NH3
*** --- --- 1x/5let

Kritická koncentrace O2 5 mg/l 5 mg/l ---

Kritická koncentrace O2 s dobou trvání 1-24 hod. a 
opakováním 1 měsíc – 1 rok+ --- --- 4-6 mg/l++

*diferenciace podle morfologického stavu toku
**pstruhové vody/ kaprové vody
***kritická dávka: N-NH3 = B+A/t, kde hodnoty A a B závisí na stupni ochrany vodního toku, zpravidla 
B = 0,025 g/m3, A = 1,5 min
+převzato z Velké Británie (FRW, 1998)
++zvyšuje se o 1-2 mg/l v závislosti na koncentraci N-NH3

Způsob vyhodnocení imisí
Posouzení musí odpovídat charakteru imisních kritérií, tzn. tomu, zda se jedná o detailní 
či zjednodušená imisní kritéria. U detailních kritérií je nutno znát intenzitu zatížení (např. 
koncentraci NH3 či O2 v recipientu), jeho trvání a četnost, u zjednodušených kritérií pouze to, 
zda byla či nebyla překročena kritická hodnota. Výpočet se provádí dlouhodobou simulací
systému pro několikaletou řadu historických dešťů. Pro diferenciaci hydraulické zatížitelnosti 
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toků je nutno posoudit jejich ekomorfologický stav a potenciál znovuosídlení narušených 
úseků akvatickými organizmy (např. metodikou dle BUWAL, 1998).

Nejpřesnější informace o aktuálním narušení ekosystému vodního toku městským 
odvodněním se zjistí jeho biologicko-ekologickým průzkumem, zahrnujícím posouzení 
vnějších aspektů jako rostlinný porost, heterotrofní porost (ukazatel organického znečištění), 
přítomnost sulfidu železnatého (ukazatel nedostatku kyslíku), kal, pěna, zákal, zbarvení vody, 
zápach, kolmatace, přítomnost pevných látek a odpadků a posouzení společenstva bentických 
bezobratlých (makrozoobentosu).

Makrozoobentos se odebírá metodou kopaného vzorku v charakteristických habitatech úseků 
vodních toků nad a pod místy zaústění oddělovacích komor (jednotlivých nebo skupin) ve 
dvou ročních obdobích (zpravidla v létě a na podzim). Určením základních charakteristik 
společenstva makrozoobentosu (počet druhů, počet citlivých druhů, počet jedinců) a 
výpočtem bentických indexů (např. index diverzity, saprobní index, bentický index biotické 
integrity) lze porovnat stav společenstva makrozoobentosu nad a pod oddělovacími komorami 
a kvantifikovat tak míru narušení vodního toku činností oddělovacích komor. Nezbytným 
doplňkem biologického posouzení je posouzení ekomorfologického stavu toku, aby mohly být 
odlišeny vlivy degradované morfologie toku a přepadů.

Příklad posouzení imisí ve spojení s biologicko-ekologickým průzkumem lze nalézt 
v Kabelková a kol. (2008).

D.5 Rozsah možných opatření

Opatření pro optimalizaci funkčnosti stokového systému mohou být přijata v urbanizovaném 
povodí, ve stokové síti či v přirozeném povodí a toku a musí být zaměřena na specifický 
problém. Prioritu před nápravnými opatřeními (potlačení důsledků) mají opatření u zdroje
(odstranění příčiny) problému. Z hlediska srážkového odtoku jsou opatření u zdroje 
podporována i Plánem hlavních povodí České republiky, kde je v závazné části 2.2, bod d) 
uvedeno: „Uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání 
s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání.“

Pokud nelze plně využít vhodných opatření u zdroje, je třeba navrhnout a posoudit velikost a 
umístění akumulačních objemů na stokové síti, a to nejčastěji ve formě dešťových nádrží. 
Předkládaná metodická příručka v souladu s platnou ČSN 75 6261 „Dešťové nádrže“ 
preferuje simulační bilanční modely umožňující dlouhodobou simulaci, viz. kap. F. Pokud to 
nevyžaduje bezpečnější ochrana vodního recipientu nebo stokové sítě pod dešťovou nádrží, 
doporučuje norma volit objem nádrže pro dobu opakování N = 2 až 3 roky. Objem je možné 
volit s odůvodněním na místní podmínky, je třeba však návrh doložit výsledky ze simulačního 
modelu a získat souhlas vodoprávního úřadu.

Jestliže je součástí navrhovaných opatření rekonstrukce oddělovačů, resp. výstavba vírových 
separátorů k předčištění odpadních vod, doporučuje se přihlédnout k ustanovením TNV 6262 
„Odlehčovací komory a separátory“. Příručka opět pro emisní a imisní posouzení preferuje 
metodiku simulačního modelování.

Příklady opatření zaměřených na specifický problém jsou v Tab. 11

.
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Tab. 11: Příklady opatření zaměřených na specifické problémy

MÍSTO PROJEVU PROBLÉM A MOŽNÉ 
PŮSOBENÍ

MOŽNÉ 

PŘÍČINY

PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ

V URBANIZOVA-
NÉM POVODÍ VE STOKOVÉ SÍTI V PŘIROZENÉM 

POVODÍ A TOKU

URBANIZOVANÉ 
POVODÍ

STOKOVÁ SÍŤ

Častý výskyt lokálních 
povodní ve stoce

Nedostatečná 
hydraulická 
kapacita sítě

Hospodaření 
s dešťovou vodou

Zvětšení DN

Častý výskyt lokálních 
povodní v recipientu

Urbanizace Hospodaření 
s dešťovou vodou

Vybudování 
retenčních objemů

Časté a dlouhotrvající 
přepady

Balastní vody, 
špatná funkce OK

Oddělené odvádění 
dešťové vody, 
Hospodaření 
s dešťovou vodou

Redukce balastních 
vod, úprava škrcení 
OK

Častější výskyt 
poruch/havárií na 
stokové síti

Špatná stavebně-
technický stav 
sítě, stáří systému

Obnova, 
rekonstrukce, sanace

Časté zaplavení 
sklepních prostor 
domovními přípojkami

Nedostatečná 
hydraulická 
kapacita systému

Hospodaření 
s dešťovou vodou

Zpětné klapky na 
domovních 
přípojkách

Časté zaplavení 
stokové sítě zpětným 
vzdutím z recipientu

Neodpovídající 
protipovodňová 
ochrana sítě

Zpětné klapky na 
výustích OK, 
dešťové kanalizaci

Časté zaplavení 
stokové sítě 
srážkovými vodami při 
uzavření vústí systému 
za povodně v 
recipientu

Nepříznivá 
hydrologická 
situace
Nedostatečné 
přečerpávání 
vnitřních vod

Hospodaření 
s dešťovou vodou

Přečerpávací stanice 
ze sítě do vodního 
toku

ČOV

Hydraulické přetížení 
ČOV

Balastní vody, 
dešťové vody

Hospodaření 
s dešťovou vodou
(zejména vsakování)

Odstranění zdrojů 
BV, rekonstrukce 
sítě

Snížená účinnost 
čištění za deště

Velké naředění 
OV

Snížení množství 
přitékajícího na 
ČOV, Hospodaření 
s dešťovou vodou

VODNÍ TOK

Estetická narušení:
Lidé se necítí dobře

Vnos hrubých 
látek a odpadků, 
zápach, zbarvení

Retence 
splaškových vod

Česle nebo síta

Kolmatace dna:
Deficit kyslíku ve dně

NL v odpadní 
vodě, vnos lehce 
rozložitelných 
organických látek

Redukce usazování 
NL v kanalizaci

Ošetření 
(sedimentační nádrž, 
vírový separátor), 
optimalizace 
provozu

Hygiena:
Infekční onemocnění

Vnos bakterií Přeložení zaústění, 
ošetření odtoku

Varování, dočasný 
zákaz koupání

Hydraulické zatížení:
Drift nebo odnos 
organizmů

Eroze dna a 
vysoké rychlosti 
při přepadu

Redukce 
nepropustných 
ploch, Hospodaření 
s dešťovou vodou, 
Retence 

Přeložení zaústění, 
retence, řízení 
odtoku

Úprava profilu, 
zlepšení dnového 
podkladu (útočiště)

Akutní problémy 
(toxicita, amoniak, 
kyslík):
Poškození nebo úhyn 
organizmů

Vnos toxic. látek, 
nepřirozeně nízký 
průtok, vysoké pH 
a vysoká teplota v 
toku

Retence 
splaškových vod

Přeložení zaústění, 
retence, řízení 
odtoku, ošetření

Zastínění toku 
vegetací, zlepšení 
hydrologického 
režimu

Chronická toxicita:
Poškození organizmů

Vnos těžkých 
kovů, pesticidů, 
látek 
s hormonálním 
účinkem atd.

Prevence vniku do 
stokového systému

Ošetření přepadů 
(zemní filtr, fyz.-
chem. ošetření, 
ČOV)

Eutrofizace vodních 
toků:

Vnos živin Snížení používání 
fosforu (detergenty, 
hnojení)

Retence, řízení 
odtoku

Zastínění toku 
vegetací,
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Poškození organizmů

E. Technicko-ekonomické hodnocení projektů
Nedílnou součástí projektu musí být stanovení investičních nákladů navrhovaných 
opatření. Stanovení investičních nákladů má být zpracováno tak, aby vlastníkovi 
vodohospodářské infrastruktury poskytlo co možná nejpřesnější informace o finančních 
požadavcích, které na něj budou v souvislosti s projektem kladeny. To zpravidla bývá 
vzhledem k omezené znalosti konkrétních místních podmínek (hydrogeologických), které 
jsou v době zpracování generelu odvodnění k dispozici, obtížné. Stanovené investiční náklady 
z agregovaných položek mohou být až o 40 či 50% nižší. K jejich dalšímu zpřesnění dochází 
v navazujících projekčních stupních, zejména v dokumentaci ke stavebnímu povolení, v rámci 
tendrové dokumentace, resp. dokumentace k realizaci stavby pro zhotovitele. Nejpřesnější 
informace jsou však k dispozici až zpětně po výstavbě ze skutečných nákladů stavby.

Protože s hodnotami investičních nákladů pořizovatel projektu velmi často dále pracuje 
v přípravě svých krátkodobých i střednědobých plánů obnovy, je třeba se ocenění 
agregovaných položek, které vede ke stanovení jednotkové ceny, věnovat s maximálním 
možným zahrnutím rozhodujících podmínek ovlivňujících jejich výši.

Agregované položky musí při rekonstrukci (výstavbě) stok zohlednit alespoň následující 
činnosti:

 rozpojení povrchu,
 provedení výkopu do požadované hloubky (včetně odvozu a deponování odtěžené 

zeminy),
 příprava lože k položení stoky,
 dodávka a montáž potrubí,
 dodávka a montáž šachet,
 zasypání a zhutnění,
 úprava povrchu.

Druh povrchu
Pro každý nově navržený nebo rekonstruovaný úsek stoky je třeba znát, v jakém povrchu se 
tento úsek nachází, přičemž tyto informace jsou již v rámci zpracování projektu 
generelu odvodnění známy. Obecně lze konstatovat, že pro tvorbu ceny za běžný metr 
potrubí existují tři základní typy povrchů:

 nezpevněný povrch,
 místní komunikace,
 státní silnice,

Geologie
Nepřepokládá se, že zpracovatel projektu generelu odvodnění zná třídy těžitelnosti hornin 
v místě pokládky potrubí. Nicméně při stanovení nákladů na zemní práce se doporučuje 
využít buď již realizovaných projektů v uvažované lokalitě, nebo alespoň si zajistit informace 
z dostupných geologických rešerší z Geofondu. 

Zpracovatel musí také alespoň rámcově znát výšku hladiny podzemní vody, protože pokud 
bude během realizace potřebné snižovat hladinu podzemní vody, zvyšují se investiční náklady 
na běžný metr potrubí. Hydrogeologie území ovlivňuje i vlastní návrh koncepce odvodnění, 
takže zhotovitel projektu potřebuje tuto informaci nejen pro sestavení investičních nákladů.
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Další faktory
Součástí jednotkové ceny může být rovněž deklarovaná rezerva (např. 10%), která může 
postihnout obtížněji předvídatelné vlivy (např. neočekávaný výskyt vysoké hladiny podzemní 
vody, neočekávané křížení s podzemním vedením či jiné technologicko-prostorové aspekty).

Materiál potrubí má na celkovou jednotkovou cenu vliv nejen pořizovací cenou potrubí, ale 
i různými technologiemi pokládky a především technologií podsypů a obsypů. Proto je třeba 
volbu materiálu stok zvážit nejen z hydraulického a statického hlediska, nýbrž rovněž 
z hlediska celkové životnosti a provozní spolehlivosti. Rozdíl v investičních nákladech mezi 
nejlevnějšími plastovými potrubími stok a např. obetonovanými kameninovými stokami může 
na běžný metr celkových nákladů na potrubí činit až 50 %. Zhotovitel projektu proto musí 
věnovat volbě materiálu stok značnou pozornost. 

Další důležitou položkou, ovlivňující výši investičních nákladů, jsou šachty. Již na úrovni 
generelu odvodnění má být známo, jaké budou použity kanalizační šachty, protože jejich 
ceny při požití různých technologií se mohou lišit až o 100 % a jejich chybný odhad tak může 
v celkové ceně způsobit značnou nepřesnost.

Investiční náklady je třeba stanovit i pro rekonstrukci či výstavbu objektů typu oddělovací 
komory, dešťové nádrže, vírového separátoru, čerpací stanice aj. U některých objektů sice 
převažují ceny stavebních prací, nelze však u nich opominout rovněž náklady na technologii. 

Např. pro stanovení investičních nákladů na objekty typu dešťové nádrže a čerpací stanice
se většinou investiční náklady stanovují z jednotkové ceny na obestavěný prostor. Je však 
třeba vzít v úvahu, zdali do takto stanovených investičních nákladů je třeba promítnout i cenu 
za výkup pozemků, za příjezdovou komunikaci a další náklady jako zřízení elektrické 
přípojky aj. Tyto náklady mnohdy převyšují náklady na samotný objekt a jejich odhad musí 
být, i při omezených konkrétních znalostech, stanoven realisticky (např. formu rezervy). 

Podstatným faktorem, který významně ovlivňuje investiční náklady v době přípravy realizace 
dalšími projektovými stupni, je inflační faktor a nárůst ceny stavebních prací. Tento nárůst 
se obvykle pohybuje mezi 5 – 10 % ročně. Zahrnout ho do celkových investičních nákladů 
v rámci projektu je však obtížné, neboť není znám horizont další přípravy a realizace investic. 
Je však podstatné s ním pracovat při investiční činnosti zadavatele prováděné na 
základě projektu posouzení stokových systémů. 

Z uvedeného vyplývá, že stanovení investičních nákladů na úrovní zpracování generelu
odvodnění je úkol velice složitý. Vyžaduje zkušenost a maximální pečlivost zpracovatele a 
znalost zadavatele o vypovídající schopnosti takto stanovených investičních nákladů.
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F. Základní aspekty správného použití simulačních modelů 
pro vodohospodářské úlohy

Pro jednotlivé vodohospodářské úlohy je nutno rozhodnout o míře schematizace přirozeného 
a urbanizovaného povodí a stokové sítě a o použitém simulačním srážko-odtokovém modelu 
vč. jeho nároků na data. Často se kombinují různé druhy modelů např. pro okrajové části 
povodí či přirozené povodí a pro vysoce urbanizované centrum města. Úroveň modelování 
musí odpovídat dostupnosti a přesnosti dat a požadovaným výstupním informacím.

Celý proces modelování je schematicky znázorněn na Obr. 9 a detailněji rozveden 
v následujících kapitolách.

Obr. 9: Postup při matematickém modelování

F.1 Druhy modelů 

Simulačními srážko-odtokovými modely se řeší časově proměnný (nestacionární) povrchový 
odtok v povodí (hydrologické modely) a odtok ve stokové síti, příp. i recipientu 
(hydraulické modely), viz Obr. 10.

Modely odtoku vody mohou být pro úlohy, kde je to relevantní, doplněny i o modely 
transportu a případně transformace znečištění.
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Obr. 10: Simulační srážko-odtokové modely

F.1.1 Hydrologické modely

Hydrologické modelování se zabývá dvěma procesy: (1) kolik vody odteče z povodí a (2) 
jakým způsobem je odtok transportován k zájmovému profilu. V prvním případě hovoříme o 
tvorbě povrchového odtoku či tvorbě efektivního deště, kdy je déšť zmenšen o ztráty 
v povodí, které nevedou k odtoku. Druhý proces se nazývá koncentrace povrchového 
odtoku a jedná se o transformaci efektivního deště na odtokový hydrogram. 

Hydrologické modely se liší úrovněmi podrobnosti popisu povodí, zahrnutých ztrát a 
použitých metod výpočtu koncentrace odtoku. Některé metody výpočtu koncentrace 
povrchového odtoku jsou empirické (např. metoda izochron - hydrogram času a plochy, 
metoda lineárního rezervoáru, jednotkový hydrogram), jiné jsou založeny na fyzikálním 
(hydraulickém) popisu transportu vody po povodí (metoda nelineárního rezervoáru -
kinematická vlna).

V závislosti na míře schematizace sítě a povodí se povrchový odtok počítá buď 
k jednotlivým šachtám stokové sítě a hydrogramy slouží jako vstupní data do hydraulického 
modelu stokové sítě, nebo jen k jednotlivým významným objektům (oddělovací komory, 
nádrže apod.) a stoková síť se zanedbává. Hrubě schematizovaná povodí jsou vhodná
především pro bilanční výpočty odlehčeného množství odpadních vod, případně znečištění 
(pokud jsou modely doplněny i o transport látek).

F.1.2 Hydraulické modely

V modelech odtoku ve stokové síti se používají fyzikálně založené metody výpočtu. Rovnice 
dle De Saint Venanta umožňují simulovat i vliv zpětného vzdutí, tlakové proudění a vytékání 
vody na terén (při použití všech členů rovnice, tzv. dynamické vlny). Hydrodynamické 
výpočty se používají pro posuzování existujících systémů zejména z hlediska extrémních 
zatěžovacích stavů včetně interakce s recipientem. Umožňují však i kombinaci s modely 
transportu a transformace látek a bilanční výpočty.

Vzhledem k finanční náročnosti obnovy a dostavby stokových systémů se u projektů 
požaduje posouzení celého nestacionárního srážko-odtokového procesu v povodí a 
transformace odtoku v kanalizační síti vhodným hydrodynamickým modelem.
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F.1.3 Zatěžovací stavy a typy simulací 

Podle druhu úlohy je modely pro výpočet třeba zatížit určitými zatěžovacími stavy (v 
terminologii simulačních modelů se jedná o formulaci tzv. okrajových a počátečních 
podmínek řešení). Zatěžovacím stavem rozumíme vnější podmínky, které mají vliv na 
výpočet modelu, jako například srážky, počet obyvatel, procento nepropustné plochy, atd.  
Ze zatěžovacích stavů se odvíjejí nároky na data.

K nejdůležitějším zatěžovacím stavům patří srážky, protože definují základní typy simulací, 
se kterými se můžeme v praxi setkat. Těmi jsou:

 krátkodobá simulace jednotlivých dešťových událostí,
 dlouhodobá simulace,
- historických dešťových řad (bez bezdeštného období),
- kontinuální (bezdeštné období a deště).

Zatěžovací srážky pro jednotlivé typy simulací jsou zvoleny s ohledem na druh řešené úlohy, 
charakter klíčových ukazatelů a dostupná historická srážková data. 

F.2 Data pro simulační modely

F.2.1 Druhy dat

Data pro matematickou simulaci v městském odvodnění je možno rozdělit do čtyř 
následujících skupin:

1. vstupní data,
2. systémová data,
3. hodnoty modelových konstant a parametrů,
4. data pro kalibraci a verifikaci modelů.

Požadavky na data se pro různé úlohy a druhy simulačních modelů liší.

F.2.2 Vstupní data

K nejdůležitějším vstupním datům patří dešťová data. Simulace mohou být podle charakteru 
úlohy prováděny se syntetickými dešti (blokovými nebo s proměnnou intenzitou) o příslušné 
periodicitě, s historickými dešťovými řadami nebo s vybranými jednotlivými dešti 
z historické řady. Pro přesnost simulace hraje velkou roli prostorové a časové rozlišení 
dešťových dat. 

Pro kontinuální simulaci je nutno zadat i další meteorologická data, např. teploty nebo
měsíční hodnoty výparu.

Dalšími vstupními daty jsou bezdeštné průtoky s rozlišením průtoků balastních vod, 
významné přítoky průmyslových odpadních vod nebo přítoky z jiných povodí (např. při 
přečerpávání splaškových vod).

Vstupními daty pro simulování recipientu jsou průtoky a pozaďové koncentrace 
zájmových látek v toku, případně teplota vody a pH.
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Předpokládané zdroje dat
 Monitoring ČHMÚ, podniky Povodí
 Vlastní monitoring

F.2.3 Systémová data

Systémová data slouží k popisu odvodňovacího systému, tj. povodí a stokové sítě vč. 
objektů a případně i recipientu, pokud je zahrnut do modelu. Detailnost popisu závisí na 
míře schematizace systému a použitém modelu. 

Obecná data o povodí pro hydrologické modely zahrnují především plochu povodí 
(celkového či dílčích) a jeho napojení na stokovou síť. Pro výpočet množství a znečištění 
splaškových vod se zadává počet trvale žijících obyvatel v dílčím povodí, potřeba vody na 
obyvatele a den a produkce znečisťujících látek. Další data jsou modelově specifická a týkají
se informací o typu plochy či nepropustnosti povodí. V jednoduchých modelech se uvádí jen 
procento nepropustné plochy, zatímco v detailnějších modelech se zpravidla typy ploch a 
jejich zastoupení v dílčích povodích popisují podrobněji (např. plochy nepropustné, 
polopropustné, propustné či např. střechy, vozovky, zelené plochy) tak, aby mohlo být 
modelováno jejich rozdílné srážko-odtokové chování. Dalšími nutnými informacemi je tvar 
povodí nebo délka a sklon trasy, po níž teče voda po povrchu dílčího povodí do šachty ve 
stokové síti. Pokud se zanedbává stoková síť, zadává se pro oddělovací komoru škrcený odtok 
směrem na ČOV.

V hydraulických modelech se stoková síť zpravidla popisuje detailně, tzn., že se zahrnují 
všechny úseky (potrubí) a body (šachty a objekty). V případě méně detailní schematizace se 
slučují dílčí povodí do větších celků a určitá potrubí a šachty se zanedbávají; nesmí se však 
zanedbat úseky, ve kterých dochází ke zpětnému vzdutí nebo hydraulickému přetížení. Pro 
potrubí se zadávají sklony či kóty dna šachet a příčné průřezy. Objekty (např. nádrže) se 
popisují geometricky tak, aby mohly být vypočteny jejich objemy. Specifikuje se také způsob 
výpočtu přepadů z oddělovacích komor a nádrží včetně příslušných dat (pomocí rovnice 
přepadu, naměřených Q-h křivek nebo konstantní odtok směrem na ČOV) a uvádějí se i další 
provozní data (např. spínací a vypínací hladiny v čerpacích jímkách).

V případě, že se modeluje vodní tok, zadávají se jeho geometrické charakteristiky (sklony a 
příčné průřezy úseků, případně zrnitost dna).

Předpokládané zdroje dat 
 GIS obce
 Pasport stokové sítě
 Zaměření vodních toků
 Vlastní doplnění

F.2.4 Hodnoty modelových konstant a parametrů

Konstanty a parametry se vyskytují v řídících rovnicích procesů matematických modelů.
Konstanty jsou veličiny, jejichž hodnota se nemění při nejrůznějších aplikacích modelu 
(např. gravitační zrychlení). Oproti tomu hodnoty parametrů se mohou aplikaci od aplikace 
lišit a je nutno je vždy znovu stanovit pomocí kalibrace modelu (viz kapitola F.3). 

Počet a charakter konstant a parametrů závisí na použitých modelech.
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V hydrologických modelech je nutno zadat modelově specifické parametry tvorby 
srážkového odtoku (např. součinitel odtoku, parametry různých druhů ztrát v povodí,
koeficienty modelů infiltrace na propustných a polopropustných plochách) a parametry 
koncentrace srážkového odtoku (např. doba dotoku, drsnosti jednotlivých typů ploch 
v povodí).

V hydraulických modelech se zadávají drsnosti potrubí či říčního koryta, velikosti ztrát 
v šachtách a objektech, koeficienty v rovnici přepadu, případně další.

Modeluje-li se i jakost vody, je nutno doplnit parametry transportních a transformačních 
procesů (např. koeficient disperze, rychlost rozkladu látek, rychlost reaerace, účinnost 
odstraňování jednotlivých látek).

Předpokládané zdroje dat
 Literatura (pro nastavení reálného rozmezí hodnoty parametru)
 Doporučení tvůrců modelu

F.2.5 Data pro kalibraci a verifikaci modelů 

Modely se kalibrují a verifikují pomocí měřených dat v různých částech odvodňovacího
systému (průtoky, výšky vodní hladiny, případně koncentrace) (viz kapitoly F.3 a F.4).
Dešťové srážky slouží při kalibraci jako data vstupní.

Předpokládané zdroje dat 
 Monitoring

F.3 Kalibrace a verifikace modelu

F.3.1 Definice a účel

Kalibrace modelu slouží pro stanovení takových sad parametrů modelu, které vedou k 
nejmenším odchylkám mezi výsledky simulace a měřenými daty, a tím k redukci nejistot. Pro 
identifikaci optimální sady parametrů může být použita metoda „pokusů a omylů“ nebo 
matematické optimalizační techniky. Účelný postup při kalibraci je zapotřebí stanovit 
podle typu modelu odděleně pro jednotlivé dílčí procesy.

Verifikace modelu umožňuje přezkoušení modelu pro jiná období a zatížení systému než při 
kalibraci. Výpočty při verifikaci se provádějí s jinou sadou měřených vstupních dat, avšak s
kalibrovanými parametry modelu a porovnává se výsledek simulace s měřenými daty. Na 
základě verifikace je pak posouzeno, zda daný simulační model je pro řešení stanovené úlohy 
dostatečně přesný a může být použit.

Může se stát, že verifikace modelu (či již před tím i kalibrace modelu) není úspěšná. Pak je 
nutno hledat dodatečné informace či eventuelně použít jiný model.

Nekalibrovaný model je přípustné použít jen pro orientační srovnání variant v relativních 
číslech!
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F.3.2 Požadovaný rozsah a přesnost kalibrace a verifikace

Data použitá pro kalibraci a verifikaci modelů musí pokrýt celou šíři nejrůznějších událostí:
 bezdeštné průtoky,
 srážkové odtoky způsobené méně vydatnými dlouhotrvajícími dešti,
 významné srážkové odtoky s překročením škrceného odtoku na ČOV způsobené 

intenzivními krátkými dešti.

Pro kalibraci by kromě bezdeštných průtoků měly být použity minimálně 2-3 relevantní 
nezávislé srážkové události s příslušnými měřenými daty ve stokové síti, pro verifikaci pak 
alespoň 2 události.

Měřenými daty jsou průtoky v potrubí (např. škrcené odtoky z OK, průtok v závěrném 
profilu/přítok na ČOV) a vodní stavy (zpravidla na přelivné hraně OK nebo v retenčním 
prostoru). Zatímco na průtoky je možno kalibrovat a verifikovat srážkové i bezdeštné 
události, vodní stavy se zpravidla vzhledem ke značným nepřesnostem nepoužívají pro 
bezdeštná období. Podrobněji jsou měřená data a monitoring diskutovány v kapitole F.4)

Při kalibraci a verifikaci je nutno porovnat odchylky mezi vypočtenými ysim a naměřenými 
ymer veličinami (průtoky, vodní stavy, koncentrace). Porovnávají se:

 maximum,
 objem, resp. látkové množství
 čas dosažení maxima,
 průběhy veličin (hydrogramy, případně polutogramy).

Pro objektivní srovnání je zapotřebí zahrnout všechna tato kritéria současně.

Jako měřítko odchylek se nejčastěji používá relativní odchylka simulovaných a měřených 

veličin  %
y

yy
r

mer

mersim
i


 , zprůměrovaná pro n dešťových událostí použitých pro kalibraci, 

resp. verifikaci, tedy
n

ri , která ukazuje systematické nadhodnocování či podhodnocování 

výsledku.

Kalibraci a verifikaci hydrogramů v rámci koncepčních úloh lze považovat za uspokojivou, 
pokud odchylky objemu, maximálního průtoku nebo vodního stavu v každém měrném profilu 
nepřekračují hodnoty v Tab. 12. Rozdíly v časové synchronizaci průběhů veličin včetně doby 
dosažení maxima by neměly být větší než 5 min. Doporučuje se též provést vizuální 
posouzení shody simulovaných a měřených dat. Vizuální posouzení má velkou vypovídací 
hodnotu a umožňuje i rychlé vyhodnocení a rozhodnutí, jaké parametry modelu je nutno 
změnit. Průběhy simulovaných a měřených veličin je možno objektivně porovnat např. 
pomocí scattergrafu nebo kumulativního distribučního testu.
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Tab. 12: Doporučené odchylky maximálních průtoků a objemů při kalibraci a verifikaci hydrogramů 
(Krejčí a kol., 2002)

KALIBRACE VERIFIKACE

průměrná odchylka < 10 % < 20 %

Při kalibraci a verifikaci polutogramů jsou tolerované odchylky zpravidla ještě mnohem větší.
Tyto je nutno posuzovat individuálně a s ohledem na vliv přesnosti výpočtů na navrhovaná 
opatření.

Úspěšnost kalibrace a verifikace musí být doložena vypočtenými odchylkami a grafickým 
znázornění průběhů simulovaných a měřených veličin pro kalibrační a verifikační události.

Míra odchylky je velmi úzce svázána se správností použitého modelu, matematickou 
formulací procesů, s kvalitou měřených vstupních dat (zpravidla dešťů), ale i dat o povodí a 
stokové síti. Závisí tedy také na rozsahu a správnosti dat poskytnutých provozovatelem 
či správcem kanalizace a na finančních prostředcích vynaložených pro jejich případné 
ověření a doplnění. Ne vždy tak může být doporučená míra odchylky dosažitelná.

Detailní informace o kalibraci a verifikaci simulačních modelů je možno nalézt například ve 
WAPUG (2002).

F.4 Monitorovací kampaň 

Účelem monitorovací kampaně při řešení vodohospodářských úloh pomocí simulačních 
modelů je:

 získání vstupních dat pro simulační model (průtoků splašků a balastních vod, 
případně koncentrací odpadních vod a vody v recipientu),

 získání dat pro kalibraci a verifikaci simulačního modelu (dešťů, průtoků, hladin a 
koncentrací).

Před zahájením měrné kampaně musí být zpracován návrh jejího plánu, který určí potřeby, 
druhy a počty měření s ohledem na typ projektu (a rozsah, resp. účel případného modelu).

F.4.1 Návrh monitoringu ve vztahu k rozsahu povodí

Počet a poloha míst monitoringu dešťů, průtoků a hladin vyplývá z cíle monitoringu a 
místních podmínek, zejména rozsahu povodí a stokové sítě a počtu objektů (oddělovacích
komor a nádrží). Při realizaci monitorovací kampaně lze někdy s výhodou využít již 
existujících měření a dat (např. měření na odtoku z ČOV, čerpacích stanicích apod.).

Měření srážek
Počet srážkoměrů je závislý na velikosti a členitosti posuzované lokality. Z hlediska 
bezpečnosti dat a postižení časového a plošného rozložení deště a zajištění dostatečné zálohy 
dat je doporučeno instalovat minimálně 3 srážkoměry v trojúhelníkové síti. V členitém 
území je zapotřebí srážkoměrů více.

Měření průtoků a hladin
Základem pro většinu úloh je měření průtoků. Typickými místy umístění průtokoměrů ve 
stokové síti jsou uzávěrné profily zájmových povodí a přítoky na posuzované objekty. Pro 
získání doplňkových informací se síť průtokoměrů doplňuje hladinoměry. Hladinoměry se 
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často instalují na přelivných hranách OK, v retenčním prostoru nádrží, případně v recipientu, 
nicméně je lze v odůvodněných případech použít i na průběžné trati stokové sítě.

Doporučený minimální počet přístrojů použitých pro účely kalibrace a verifikace 
matematického modelu stokové sítě je v Tab. 13.

Tab. 13: Minimální doporučený rozsah monitoringu pro účely kalibrace a verifikace matematického 
modelu stokové sítě

VELIKOST OBCE (obyv.) POČET PRŮTOKOMĚRŮ POČET HLADINOMĚRŮ

>5 000 min. 3 min. 1

>20 000 min. 6 min. 2

>50 000 min. 8 min. 4

>100 000 individuálně individuálně

Při monitoringu za účelem detailního popisu hydraulického chování objektů (např. 
stanovení poměru ředění a kapacity škrtící trati oddělovací komory) nároky na měření 
stoupají. Rozsah závisí na složitosti komory, jednoduché objekty lze většinou obsáhnout při 
vystrojení 2 průtokoměry a hladinoměrem s jedním nebo dvěma senzory.

Měření jakosti vody
Počet profilů a jejich poloha musí být zvoleny tak, aby bylo možno bilancovat jednotlivé 
složky znečištění. Z toho důvodu musí být měření jakosti vody doplněno i měřením průtoků
Ve stokové síti se měří v oddělovacích komorách a na přítoku na ČOV, v recipientu zpravidla 
nad urbanizovaným povodím a pod místy významných přítoků vodních toků či znečištění. 

F.4.2 Délka monitorovací kampaně

Monitorovací kampaň pro účely kalibrace a verifikace matematického modelu stokové sítě má 
typickou délku 6 – 12 týdnů. Je nutno ji realizovat v hydrologicky vhodném období, tj. duben 
až říjen, kdy je vysoká pravděpodobnost výskytu přívalových srážek, které prověřují kapacitní 
možnosti stokové sítě.

V případě, že není zachycen dostatečný počet kalibračních a verifikačních událostí, je nutno 
monitorovací kampaň prodloužit.

Měrná kampaň pro detailnější ověřování hydraulického chování jednotlivých objektů se 
většinou realizuje v délce jednoho až dvou měsíců.

Někdy se pro doplnění informací uskutečňují krátkodobé (hodiny-dny) monitorovací kampaně 
cílené na zachycení určité události, většinou dešťové, spojené s odběrem vzorků a měřením na 
několika místech systému. Jejich realizace bývá velmi náročná na organizaci a nárazové 
zapojení řady pracovníků.
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F.4.3 Časový krok měření

Časový krok závisí na dynamice sledovaného jevu, tedy zejména na tom, zda se jedná o 
bezdeštné či dešťové období. Důležitým faktorem je časová synchronizace přístrojů a 
stanovení času, ve kterém je měření realizováno. Je třeba dodržet časovou synchronizaci do 1 
minuty. Měření se typicky provádějí v SEČ, tzn., že se nepřechází na letní čas. Takto se lze
vyhnout celé řadě problémů s vyhodnocením dat.

V některých úlohách je nutno postihnout změny v průběhu týdne, tj. měření nesmí probíhat 
vždy ve stejný den a hodinu.

Měření srážek
Časový krok záznamu srážek by měl být 1 min.

Měření průtoků a vodních stavů
Pro měření průtoků a vodních stavů ve stokové síti se ukazuje, že za deště je nutné časové 
rozlišení 1-2 minuty (zejména pro zachycení průběhu přepadů z OK a čerpání), avšak za 
bezdeštného období postačuje rozlišení 5-15 minut.

Měření jakosti vody
Měření denní nerovnoměrnosti složek znečištění ve stokové síti za bezdeštného odtoku se 
provádí zpravidla jako slévaný vzorek s časovým rozlišením 1-2 hodiny. Za deště je nutno 
časové rozlišení snížit na max. 5 minut.

Jakost bezdeštného odtoku v recipientu se většinou měří jako prostý vzorek odebíraný 2x 
měsíčně. Při měrné kampani za deště se však časový krok opět velmi redukuje, a to na zhruba
10 min.

F.4.4 Doporučené způsoby měření a podmínky správného měření

Detailní umístění měřicích přístrojů je podmíněno použitými metodami měření a místními 
podmínkami.

Měření srážek
K měření množství a intenzity dešťových srážek jsou v současné době převážně používány 
elektronické překlopné srážkoměry. Srážkoměry musí být v pravidelných intervalech staticky
(aby objemová chyba byla méně než 6 %) a dynamicky kalibrovány (pro vydatnosti deště 
alespoň v rozsahu 10-500 l.s-1.ha-1).

Umístění srážkoměru je doporučeno na volné plochy tak, aby byl srážkoměr přístupný 
srážkám ze všech směrů, tj. v dostatečné vzdálenosti od vysokých budov, stromů a na 
místech, kde je riziko ovlivnění měření větrem. Srážkoměry je doporučeno instalovat na 
takovém místě, kde je minimální riziko vandalizmu nebo odcizení přístroje.

Měření průtoků a vodních stavů
V posledních letech se pro měření vodních stavů v praxi prosazují metody založené na využití 
ultrazvukového signálu, zejména pak snímání vodního stavu bez kontaktu s médiem shora a 
snímání vodního stavu na tlakovém principu. Pro ultrazvuk mohou být limitujícími faktory 
např. pěna, vlnění hladiny nebo mrtvé pásmo senzoru u uzavřených potrubí, v takových 
případech je výhodnější tlakový senzor.
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Pro měření průtoku odpadních vod na ČOV se nejčastěji používají měrné žlaby (např. 
Parshallovy či Venturiho). Ve stokových sítích se vzhledem k charakteru odpadních vod 
doporučuje používat metody založené na principu „rychlost – plocha“, tj. na měření hloubky 
vody a rychlosti proudění. Ve vodních tocích je rozšířeno měření průtoku na základě Q-H 
charakteristik, v ojedinělých případech je aplikována metoda „rychlost – plocha“.

Před rozhodnutím o instalaci přístroje do měrného profilu je nutno vždy provést řádný 
terénní průzkum a ověřit vhodnost vybraného profilu pro měření. Obecně pro výběr 
měrných profilů platí, že měření by mělo být umístěno v místě (většinou v potrubí nad 
kanalizační šachtou), kde jsou vhodné hydraulické podmínky, tj. kde:

 je minimalizován vliv turbulence (tj. lokálních nestabilit, vírů, vln na hladině),
 tvar proudového pole je pokud možno symetrický,
 nejsou výstupky na dně nebo stěnách potrubí,
 nehrozí zanášení sedimentem,
 nedochází k přechodu do tlakového režimu proudění,
 hloubky vody a rychlosti proudění jsou v mezích měřitelnosti senzoru,
 je minimalizováno ovlivnění objekty na síti, jako jsou klapky, přípojky, oddělovací a 

spojné komory a čerpací stanice. 

Při výběru měrného profilu (zejména pro kanalizační systémy) jsou podstatné i další faktory 
jako:

 přístupnost měrného profilu,
 vnější (např. umístění šachty),
 vnitřní (např. stavební stav šachty),
 přítomnost plynů ohrožujících zdraví,
 ostatní vlivy související s BOZP.

Výběr měrného profilu je zásadním předpokladem úspěšnosti měření a má rozhodující 
vliv na kvalitu měřených dat. Ve špatně zvoleném měrném profilu nelze získat reprezentativní
data ani při použití špičkové technologie měření. Proto je třeba v této fázi věnovat výběru 
měrného profilu náležitou pozornost.

Měření jakosti vody
Ve stokové síti se pro stanovení ukazatelů bezdeštného odtoku (zpravidla tytéž jako na 
přítoku na ČOV) realizují odběry směsného vzorku automatickými vzorkovači ve 
stacionárním nebo přenosném provedení. Pro stanovení ukazatelů srážkového odtoku se 
kombinují automatické vzorkovače s průtokoměrem nebo hladinoměrem pro nastavení spínací 
hladiny. Při používání vzorkovačů je vzhledem k možné degradaci vzorků v důsledku 
mikrobiologických procesů ve vzorkovnici nutno vzorky analyzovat co nejdříve. Stále častěji
se rozšiřuje použití on-line senzorů i v této oblasti. V souvislosti s ovlivněním recipientů 
přepady z oddělovacích komor a dešťových nádrží se největší důraz klade na měření CHSK, 
BSK5, NH4

+ a NL.

V recipientu se pro potřeby městského odvodnění většinou stanovují základní fyzikálně-
chemické ukazatele O2, BSK5, CHSK (nebo TOC), NL, NH4

+, Norg, NO2, NO3, Pcelk, pH, T a 
KNK za účelem posouzení jakosti bezdeštného odtoku. Za deště jsou nejdůležitějšímu 
ukazateli O2, BSK5, CHSK nebo TOC, NL, NH4

+, pH a T. V současné době se pro tato měření 
rozšiřuje používání automatických multiparametrických sond, a to jak v přenosné, tak ve 
stacionární podobě.
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F.5 Požadavky na model v závislosti na řešené úloze

Požadovaný druh modelu, míra schematizace stokové sítě a povodí a typ simulace včetně 
nároků na vstupní dešťová data vyplývají z jednotlivých vodohospodářských úloh a jejich 
klíčových ukazatelů.

Úlohy se dělí na ty, kde je nezbytně nutné použití hydrodynamických modelů s detailní 
schematizací stokové sítě a povodí, a ty, kde uspokojivé výsledky jsou dosažitelné i 
hydrologickými modely s velmi hrubou schematizací (avšak použití detailních 
hydrodynamických modelů je možné i pro tyto úlohy).

Pro bilanční úlohy a pro úlohy, kde se zkoumá četnost určitého jevu, je nutná dlouhodobá 
simulace. Pro úlohy spjaté pouze se srážkovým odtokem ve stokové síti a s ovlivněním 
recipientu se simulace provádí pro historickou řadu dešťů (bez bezdeštného období), 
zatímco v úlohách řešení odtoku z povodí, kdy je nutno postihnout dlouhodobé hydrologické 
chování povodí včetně bezdeštného období, a v bilančních úlohách týkajících se přítoku a 
odtoku vody a znečištění z ČOV, se řešené období simuluje kontinuálně. Kontinuální 
simulace pro bilanci znečištění se zpravidla provádí pro srážkově průměrný rok. 

Pro variantní výpočty řešení funkčnosti stokové sítě lze použít i vybrané deště z historické 
řady, které zahrnují ty srážkové události, u nichž se předpokládá nejvýznamnější efekt ve 
stokové síti. 

Dešťová řada použitá pro simulace by měla mít následující vlastnosti:
 z nejbližší stanice ČHMÚ, event. synteticky doplněná o chybějící deště a 

interpolovaná na požadovaný časový krok
 délka nejméně dvojnásobná ve srovnání se četností výskytu zkoumaného jevu 

(zpravidla min 10 let)
 časový krok (1-5 min)
 v případě, že v dané lokalitě požadovaná dešťová řada není k dispozici, je nutno 

použít umělou řadu vycházející z místních srážkových úhrnů

Simulace pomocí syntetických dešťů se nedoporučuje zejména pro větší povodí, kde značnou 
roli může hrát prostorové a časové rozložení srážkových intenzit. Ve výjimečných případech 
je použití syntetických srážek (blokový déšť, déšť dle Šifaldy, Chicago Storm apod.) možné, 
ale pouze jako doplněk k posouzení provedenému pomocí historické srážkové řady.

Časový krok simulace by měl odpovídat časovému kroku použitých dešťových dat a dat 
z monitoringu (při splnění podmínky stability numerického výpočtu).

Pro jednotlivé vodohospodářské úlohy, kde je relevantní modelování, bude dále uveden druh 
modelu, míra schematizace stokové sítě a povodí a typ simulace včetně požadavků na vstupní 
dešťová data.

F.5.1 Řešení odtoku v povodí

Pro posouzení podílu povrchového odtoku je nutné provést dlouhodobou kontinuální 
simulaci srážko-odtokových procesů zahrnující dešťové i bezdeštné období. Nástrojem 
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může být hydrologický model s hrubou mírou schematizace (povodí do 5 ha, kmenové 
stoky). K dispozici musí být kromě kontinuální historické řady dešťů i informace o ročním 
průběhu meteorologických veličin ovlivňujících regeneraci povodí v bezdeštném období 
(např. výpar). Délka simulace závisí na požadované bezpečnosti objektů HDV.

F.5.2 Řešení funkčnosti stokové sítě

Hydraulická kapacita
Pro posouzení četnosti výskytu kapacitních problémů na stokové síti je nutné použít
hydrodynamický model s detailní schematizací.

Model je zatěžován historickou řadou srážek, aby bylo možné určit četnost překročení 
limitního stavu (tlakové proudění, výška hladiny pod terénem apod.). Pro variantní výpočty 
lze použít i vybrané deště z historické řady.

Protipovodňová ochrana
Pro řešení protipovodňové ochrany stokové sítě je nutné použít hydrodynamický model
s detailní schematizací. Zatěžovací stavy jsou dány četností povodně ve vodním toku, na 
kterou je stoková síť ochráněna, tj. příslušným vodním stavem v recipientu, a návrhovou
srážkou, kterou stoková síť musí převést při povodňovém stavu v recipientu. Touto 
návrhovou srážkou je historická srážka zvolená na základě místních podmínek (její volba 
závisí především na tom, zda obec je položena na horním či dolním toku, ale i na historických 
zkušenostech). 

F.5.3 Řešení funkčnosti ČOV

Bilanční výpočty množství vody a znečištění přitékajícího a odtékající z ČOV jsou založeny 
na kontinuální simulaci srážko-odtokovým modelem (několikaleté nebo pro vybraný rok) 
včetně transportu znečištění. Lze použít jak hydrologický model se zjednodušenou 
schematizací stokovou sítě, tak detailní hydrodynamický model. Výpočet se provádí 
společně s výpočtem emisí ze stokové sítě (viz níže).

F.5.4 Řešení ovlivnění recipientu 

Pro stanovení emisí je nutno znát průměrné roční hodnoty klíčových ukazatelů, takže je nutno 
provést dlouhodobou simulaci systému pro několikaletou řadu historických dešťů.

Emise ze stokové sítě je možno simulovat různými modely s různou úrovní podrobnosti:
 hydrologickým modelem včetně transportu znečištění s velmi hrubou 

schematizací povodí a stokové sítě (v nejjednodušším případě jen OK, případně
dešťové nádrže),

 hydrodynamickým modelem se zjednodušenou schematizací stokové sítě a 
povodí (zejména v okrajových částech) včetně transportu znečištění,

 hydrodynamickým modelem s detailní schematizací stokové sítě a povodí sítě 
včetně transportu znečištění.

Posouzení imisí se opět provádí dlouhodobou simulací systému pro několikaletou řadu 
historických dešťů. Další postup závisí na tom, zda je ve srážko-odtokovém simulačním 
modelu zahrnut i vodní tok či nikoliv:
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 pokud je vodní tok zahrnut v modelu, je možno přímo provést vyhodnocení 
hodnot klíčových ukazatelů a jejich porovnání s detailními či zjednodušenými 
imisními kritérii,

 pokud není vodní tok zahrnut v modelu, je nutno provést dopočty klíčových 
ukazatelů pro jednotlivé přepadové události v návaznosti na simulace emisí a 
podmínky ve vodním toku.
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G. Doporučená struktura projektové dokumentace

Na tomto místě je předložena struktura dokumentace projektu generelu odvodnění, která 
se svým obsahem nejvíce blíží tématu této příručky. Předložená struktura je do značné míry 
využitelná i pro jiné typy projektů, které souvisí s tématikou diskutovanou v příručce.

Struktura dokumentace obsahuje základní kapitoly včetně popisu jejich obsahu a příklady 
očekávaných výstupů. 

G.1 Úvod

Tato kapitola v krátkosti zdůvodňuje příčiny a proces přípravy pro zpracování dokumentace -
generelu odvodnění. Kapitola definuje zadavatele a zhotovitele generelu, časové vazby a 
podmínky a okolnosti projektu.

G.2 Popis zájmového území

Tato kapitola popisuje oblast řešenou v rámci generelu odvodnění. Prostorově vymezuje 
rozsah území, analyzuje přírodní podmínky a popisuje kontext sociální a ekonomické situace
oblasti. Kapitola také definuje právní zázemí pro řešení generelu a zpracovatel v ní dokladuje, 
že rozumí kontextu zpracování celého projektu a zasazení projektu do konkrétních podmínek 
zájmového území. Analýza zájmového území předkládá základní vstupní informace pro řešení 
generelu. Kapitola může mít strukturu a poskytnout informace dle následujícího dělení.

G.2.1 Charakteristika oblasti

Jedná se o základní popis lokality v širším kontextu daného regionu.

G.2.2 Přírodní poměry

V této kapitole jsou diskutovány přírodní podmínky dané oblasti. Podkapitola by měla 
obsahovat následující druhy informací:

 hydrologický režim – dlouhodobé roční srážkové úhrny, evaporace, 
evapotranspirace, celková vodní bilance, 

 klimatické poměry – dlouhodobý teplotní režim, roční variace, 
 hydrogeologické podmínky – půdní charakteristiky, kolísání hladiny podzemních 

vod,
 sklonitostní, topografické poměry – velikost povodí se sklonitostí do 3% a nad 3%,
 říční síť - celkový odtok z povodí a dílčích povodí (odtok z říčního systému),  
 ekologie - citlivé oblasti a ukazatele dobrého ekologického stavu.

G.2.3 Socio-ekonomické poměry

Kapitola uvádí ekonomické podmínky a demografické ukazatele daného regionu a města. 
Podkapitola má obsahovat následující druhy informací:
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 demografické informace – počty obyvatel, sociální struktura, případně další 
relevantní informace,

 územní plán a související plánovací dokumentace,
 významné průmyslové podniky a instituce – počty pracovníků, druh průmyslové 

výroby.

G.2.4 Právní předpisy

Tato podkapitola má za cíl předložit informace o dostupných právních přepisech, které se 
dotýkají projektu generelu odvodnění. Informace o právním zázemí jsou potřebné pro 
stanovení a ověření politických cílů generelu. Podkapitola obsahuje informace o právních
požadavcích ČR a EU na odvodnění urbanizovaných území, požadavky na úroveň čištění 
odpadních vod a na jakost vody v recipientech. 

G.3 Podklady pro projekt

Velice důležité je shrnutí a obsah vstupních informací použitých pro projekt. V rámci kapitoly
je prověřena dostupnost těchto dat od různých vlastníků, jsou identifikovány nedostatky 
v datech a definovány nároky na jejich doplnění. Nároky na potřebná data jsou rozděleny do 
následujících podkapitol.

G.3.1 Územně plánovací dokumentace

Tato podkapitola provádí rekapitulaci dostupných zdrojů informací územního plánování. 
Kapitola musí podat informaci o rozsahu, kvalitě a případně formátu těchto informací, jakož i 
o informacích, které nejsou dostupné. Jedná se o následující zdroje informací: územní plán 
města, generel odvodnění, plány vlastníka kanalizace, ostatní relevantní územně plánovací 
dokumentace.

G.3.2 Dokumentace městského informačního systému

Městský informační systém představuje pro generel odvodnění zásadní zdroj obecných 
informací o zájmové lokalitě (v současnosti již většinou v digitální formě). Z tohoto systému 
(digitální katastr) jsou pro zpracovatele vhodné pro využití přinejmenším následující druhy 
informací: počty obyvatel, městská zástavba (budovy, pozemky), uliční síť.

G.3.3 Informace majetkové evidence VaK

Majetková evidence (pasport kanalizace) představuje základní vstupní zdroj informací o 
stokové síti. Z ní je možno převzít základní vstupní informace do simulačního modelu 
stokové sítě (pakliže již není k dispozici). Jedná se o následující druhy informací: systémová
data stokové síti, systémová data objektů na síti, stavebně technická dokumentace atd.
V současnosti bývá katastr veden již v digitální podobě, což zjednodušuje práci s daty.
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G.3.4 Informace GIS a modelu

V případě, že existují, je nezbytné využít informace ze stávajícího GIS systému a případně 
simulačního modelu, který byl v minulosti pro danou oblast vytvořen.

G.3.5 Provozní informace o stokové síti

Informace z provozu, údržby, havárií, rekonstrukcí atp. představují další významný 
informační zdroj generelu odvodnění. Na jejich základě je možno provést analýzu celkového 
fungování systému odvodnění. Za důležité jsou považovány především následující druhy 
informací: poruchy a rekonstrukce, měření na síti, provozní řády a režimy ovladatelných 
objektů sítě.

G.3.6 Ostatní informace

Kromě výše uvedených informačních zdrojů jsou pro zpracovatele generelu odvodnění
potřebné další informace. K těm nejpodstatnějším patří hydrologické podklady (srážky, 
teploty, výpar) od Českého Hydrometeorologického ústavu, potřebné pro správnou formulaci 
zatěžovacích podmínek simulačního modelu. Dalšími vhodnými podklady jsou dále digitální 
model terénu a hydrogeologické informace.

G.3.7 Zhodnocení datových podkladů

V závěru této kapitoly musí být provedeno zhodnocení kvality a kvantity podkladových 
informací pro řešení projektu, přeloženy požadavky na chybějící druhy dat a plán jejich 
získání včetně časového plánu jejich sběru.

G.4 Systém odvodnění města

Tato kapitola má za cíl pokud možno detailně popsat celý systém městského odvodnění podle
jeho základních součástí, tj. povodí, stokové sítě s objekty, čistíren odpadních vod a 
recipientů. 

G.4.1 Povodí

Zde je nutno popsat všechny parametry potřebné pro výpočty množství srážkových vod a
produkce odpadních vod (splaškových a průmyslových). Kapitola musí obsahovat následující 
druhy informací:

 srážková činnost – denní úhrny, časové řady srážek, analýza srážkové činnosti, 
návrhové srážky pro řešení generelu odvodnění, případně další relevantní informace,

 odvodnění pozemků - nepropustné plochy, sklony, možnosti zasakování, případně 
další relevantní informace,

 připojení obyvatel a průmyslu – počty stálých obyvatel na povodí, pracovní 
příležitosti, turistický ruch, případně další relevantní informace,

 množství vyprodukované odpadní vody - denní potřeba vody, denní 
nerovnoměrnost v pracovní den a o víkendu, produkce průmyslových odpadních vod, 
případně další relevantní informace,
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 hlavní znečišťovatelé – produkce znečištění od hlavních znečišťovatelů, 
koncentrace základních parametrů znečištění (BSK5, CHSK, NL, P, N), hmotnostní 
toky, případně další relevantní informace,

 hlavní problémy, záměry a cíle na povodí.

G.4.2 Stoková síť

Podkapitola stoková síť musí provést podrobnou rekapitulaci infrastruktury sítě včetně jejího 
provozu a řízení. Podkapitola by měla obsahovat následující druhy informací:

 infrastruktura stokové sítě – jednotná/oddílná, strukturální data sítě v GIS, 
případně další relevantní informace,

 provoz sítě – provozní řád, funkce za bezdeštného a dešťového stavu, manipulace na 
objektech, případně další relevantní informace,

 monitoring sítě – měření na síti (průtoky, rychlosti, hladiny), časové řady a jejich 
analýza, odběry vzorků, výsledky vyhodnocení odběrů, SCADA systém,

 údržba a rekonstrukce sítě – výsledky kamerového průzkumu, čištění, usazování 
sedimentů, plán rekonstrukcí, případně další relevantní informace,

 protipovodňová ochrana – povodňový plán stokové sítě, zásady provozu za 
velkých vod, prvky ochrany sítě, případně další relevantní informace,

 hlavní problémy, záměry a cíle.

G.4.3 Objekty stokové sítě

Podkapitola se detailněji zabývá jednotlivými objekty na stokové síti a popisuje a hodnotí 
jejich vodohospodářskou funkci. Podkapitola musí obsahovat následující druhy informací:

 oddělovací komory – strukturální parametry, návrhový ředicí poměr, parametry 
recipientu, případně další relevantní informace,

 čerpací stanice – strukturální parametry, provozní řád čerpání, 
 retenční nádrže - strukturální parametry, funkce, případně další relevantní 

informace,
 ostatní - strukturální parametry, funkce, případně další relevantní informace,
 hlavní problémy, záměry a cíle.

G.4.4 ČOV

Podkapitola ČOV se zabývá vlastní čistírnou odpadních vod. Popisuje funkci čistírny a její 
parametry. Podkapitola musí obsahovat následující druhy informací:

 popis ČOV,
 biologická a mechanická kapacita – návrhové parametry,
 objemy čištěné vody a účinnosti,
 provozní parametry,
 monitoring na ČOV,
 plnění podmínek vypouštění odpadních vod,
 parametry zpracování kalu,
 vliv na recipient,
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 hlavní problémy, záměry a cíle.

G.4.5 Recipienty a podzemní voda

Podkapitola recipienty a podzemní voda popisuje městské odvodnění z pohledu finálního 
příjemce znečištěných vod. Podkapitola musí obsahovat následující druhy informací:

 popis říčního systému - minimální průtoky, ekologicky bezpečné průtoky m-denní a 
N-leté vody, hydraulické zatížení toků, případně další relevantní informace,

 ukazatele jakosti vody,
 černé výusti – lokalizace a odhad objemu vnosu znečištění,
 oddělovací komory,
 kvantita a jakost podzemní vody – kolísání hladiny podzemní vody, odběry,
 hlavní problémy, záměry a cíle.

G.5 Cíle projektu

Kapitola „Cíle projektu“ představuje stěžejní záměr, jehož řešení bude generel odvodnění 
sledovat. Kapitola má obsahovat přinejmenším soubor záměrů územního plánu a záměrů 
majitele vodohospodářské infrastruktury. K tomu je třeba přiřadit další plánované cíle 
odvozené z požadavků práva ČR a EU. Konkrétní řešení zvolených cílů a záměrů je pak 
nutno převést do technických parametrů, tzv. klíčových ukazatelů. Dále je nutno rozhodnout o 
zatěžovacích podmínkách systému pro stávající a výhledový horizont řešení. Cíle projektu
musí být projednány a odsouhlaseny zadavatelem projektu.

G.5.1 Cíle územního rozvoje 

Tato podkapitola musí shrnovat základní seznam cílů a záměrů dlouhodobého územního 
rozvoje. Měla by obsahovat zvolený horizont plánu (např. 10, 20, 25 let) a soubor 
strukturálních a nestrukturálních opatření a záměrů plánovaných k tomuto horizontu. Mezi 
strukturální opatření může patřit například rekonstrukce ČOV, vybudování nového satelitního 
města, připojení okolních vesnic či ochrana recipientu proti znečištění. Nestrukturálními cíli a 
záměry jsou demografické projekce, jako na příklad prognóza počtu obyvatel, prognóza
potřeby vody, požadovaná úroveň odkanalizování (komfort odvodnění) v dané lokalitě, 
plánovaný rozvoj potřeby vody pro průmysl či prognóza makro-ekonomického vývoje oblasti 
(inflace, míra nezaměstnanosti, růst platů). 

Uvedené cíle územního rozvoje by měly být formulovány ve třech hladinách možného 
vývoje, a sice jako optimistická, pesimistická a realistická varianta.

G.5.2 Vodohospodářské cíle

Vodohospodářské cíle se řeší na několika úrovních:
 cíle hospodaření s vodou v povodí – předkládají plánované záměry ve smyslu 

požadované maximální nepropustné plochy nově připojených nemovitostí či prioritu 
hospodaření v dané části města (zasakování, retenční nádrže, odlehčení vod, atd.).. 
Součástí těchto záměrů bývají také záměry ve smyslu celkového plánovaného 
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objemu čištěných odpadních vod, objemu srážkových vod, vod splaškových a 
průmyslových, balastních vod, atd. v rámci roční bilance na celém povodí, kde je 
generel odvodnění zpracován. Je vhodné vodohospodářskou bilanci doplnit také o 
bilanci vnosu znečištění,

 cíle transportní funkce stokové sítě – předkládají plánované záměry ve smyslu 
rekonstrukce stokové sítě, zvýšení kapacity sítě, rozšíření sítě do nových oblastí, 
výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících objektů,

 cíle protipovodňové ochrany – předkládají plánované záměry ve smyslu ochrany 
stokové sítě před povodňovým stavem v recipientu,

 cíle funkčnosti ČOV – předkládají plánované záměry ve smyslu plánované kapacity 
mechanického a biologického stupně, parametrů čištění odpadních vod, ochrany před 
povodní,

 cíle ochrany recipientů – předkládají plánované záměry ve smyslu plánované 
funkce oddělovacích komor, požadavky na jakost vody a hydraulické zatížení pod 
oddělovacími komorami, ekologické a estetické požadavky na tok,

G.5.3 Klíčové ukazatele funkce systému odvodnění

Pro zajištění objektivity při srovnávání různých variant řešení je třeba zvolit soubor 
hodnotících kritérií - klíčových ukazatelů, které budou posuzovány při určení priorit variant. 
Některé klíčové ukazatele jsou obecně jasné, jako na příklad cena investice. Jiné je třeba 
definovat na základě konsensu mezi zadavatelem a zhotovitelem. V každém případě je ale 
nutné stanovit ke klíčovým ukazatelům jejich cílové hodnoty, tzn. limitní hodnoty, kterých 
projekt chce nebo musí dosáhnout (viz kapitola D).

G.5.4 Volba zatěžovacích podmínek 

V kapitole musí být zdokumentována volba zatěžovacích dešťových událostí, volba celkové 
doby simulace, volba výhledových parametrů počtu obyvatel, potřeby vody, nepropustných 
ploch, atd. pro stávající a výhledový stav. Informace v této podkapitole slouží pro následné 
provedení variantního řešení.

G.6 Dokumentace provedeného monitoringu

Dokumentace provedeného monitoringu by měla obsahovat několik základních bloků 
informací, jak následuje.

G.6.1 Základní informace o provedení monitorovací kampaně

V této podkapitole musí být představena celá monitorovací kampaň, její trvání, měřené 
veličiny, použité přístroje, návrh měrných lokalit, atd. Vhodné je dokumentovat monitorovací 
kampaň také pomocí schématu.
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G.6.2 Data měření

V této podkapitole jsou představena měřená data v jednotlivých profilech. Je diskutována 
kvalita měření a omezující podmínky. K měřenému profilu je dodávána také fotodokumentace 
a je proveden jeho pasport.

G.6.3 Statistické vyhodnocení

Tato podkapitola předkládá sumární výsledky celé kampaně v podobě jednoduché tabulky 
obsahující názvy profilů a jejich statisticky zpracovaných dat. Součástí vyhodnocení 
monitorovací kampaně musí být návrh srážkových událostí pro kalibrace a verifikace modelu 
a dále návrh několika bezdeštných period pro kalibrace a verifikace bezdeštného průtoku.

G.7 Dokumentace stavby, kalibrace a verifikace modelu

Kapitola dokumentace stavby modelu předkládá a popisuje soubor kroků pro stavbu modelu, 
omezujících předpokladů modelu, volbu zatěžovacích (okrajových a počátečních) podmínek 
modelu a výsledky kalibrace a verifikace modelu. Dokumentace stavby modelu má obsahovat 
několik základních bloků informací, jak následuje.

G.7.1 Schematizace systému odvodnění

V této části má zhotovitel předložit základní mantinely budovaného simulačního modelu ve 
smyslu schematizace systému odvodnění (míry podrobnosti) a zahrnutí relevantních procesů
s ohledem na klíčové ukazatele funkce systému. Výsledkem této podkapitoly je jasně 
definovaný koncept pro stavbu modelu a volba simulačního prostředku pro splnění tohoto 
cíle.

G.7.2 Stavba simulačního modelu

Tato podkapitola uvádí informace o postupu stavby modelu a provedených zjednodušeních na 
úrovni srážko-odtokových, transportních a transformačních procesů. Výsledkem prací má být 
zdokumentovaný simulační model městského odvodnění dané lokality. Model je 
nekalibrovaný, ale schopný výpočtu, tzn. je na něm možno provést simulaci bezdeštného a 
dešťového stavu.

G.7.3 Kalibrace a verifikace simulačního modelu

Tato podkapitola předkládá informace o postupu kalibrace simulačního modelu a dosažené 
míře shody mezi reálně měřenými a simulovanými veličinami. Míru shody (kvalitu kalibrace) 
je možno vyhodnotit subjektivním oceněním shody měřených a simulovaných výsledků v 
grafickém provedení nebo pomocí číselných hodnot ukazatelů, jako na příklad celkový objem, 
max. průtok, max. hladina, max. rychlost. Výsledkem těchto prací je kalibrovaný simulační 
model schopný nasazení pro variantní řešení generelu odvodnění.
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G.8 Analýza stávajícího a výhledového stavu systému

Variantní řešení je obvykle prováděno ve dvou základních blocích, a sice jako vyhodnocení 
stávajícího a výhledového stavu systému městského odvodnění. V obou případech je 
respektován domluvený předpis pro použití zatěžovacích podmínek simulačního modelu.

G.8.1 Vyhodnocení stávajícího stavu a identifikované problémy

Výsledky simulací musí být provedeny tak, aby byly získány hodnoty domluvených klíčových 
ukazatelů, popisujících odtok v povodí, funkčnost stokové sítě, funkčnost ČOV a ovlivnění recipientů. 
Analýza výsledků simulací má za cíl porovnat zjištěné hodnoty klíčových ukazatelů v současném 
stavu s jejich cílovými hodnotami. To umožní identifikovat slabá místa v systému městského 
odvodnění a následně provést návrh opatření na optimalizaci funkce systému odvodnění, který je dále 
použit jako vstup do návrhu výhledového stavu. Výstupem této podkapitoly je souhrn opatření 
a jejich lokalizace.

G.8.2 Návrh řešení stávajícího stavu a plánovaných výhledových opatření

V této podkapitole zhotovitel předkládá soubor strukturálních a nestrukturálních opatření, 
která se mají stát páteří budoucího generelu odvodnění. Definovaná opatření slouží pro 
úpravu simulačního modelu ze stávajícího stavu na výhledový stav a zahrnují opatření na 
povodí, v kanalizaci, na ČOV a v recipientu. 

G.8.3 Vyhodnocení výhledového stavu městského odvodnění

Vyhodnocení výhledového stavu je prováděno na upraveném modelu výhledového stavu 
systému podle zatěžovacích podmínek výhledového stavu. Výsledky simulací jsou opět 
analyzovány podle domluvených klíčových ukazatelů. Analýza výsledků simulací má za cíl 
prověřit, do jaké míry navržená opatření povedou k dosažení plánovaných cílových hodnot 
klíčových ukazatelů. Řešení výhledového stavu je možno provádět ve variantách tak, aby bylo 
možno najít optimální technické řešení. Ve speciálních případech je možno provádět variantní 
řešení pro optimistický, pesimistický a realistický scénář vývoje oblasti. Výsledky 
vyhodnocení výhledového stavu jsou dále použity jako vstup pro návrh rekonstrukcí a pro 
finanční a ekonomickou analýzu.

G.9 Návrh strukturálních i nestrukturálních opatření

Na základě výsledků simulačního modelu pro výhledový stav městského odvodnění je 
proveden technický návrh strukturálních a nestrukturálních opatření na úrovni předprojektové 
dokumentace. Tento návrh na úrovni strukturálních opatření rozpracovává výsledky 
simulačního modelu do podoby podélných profilů, schematických výkresů staveb, atd. Na 
úrovni nestrukturálních opatření pak zhotovitel předkládá soubor požadovaných nařízení, 
které je nutno zajistit pro naplnění výhledových parametrů řešení (na příklad maximální %
nepropustných ploch u nově zastavěného území).
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G.10 Ekonomické hodnocení

Součástí projektu musí být stanovení investičních nákladů navrhovaných opatření, které musí 
vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury poskytnout co nejpřesnější informace o 
finančních požadavcích, které na něj budou v souvislosti s projektem kladeny (viz kapitola E).

G.11 Seznam požadovaných výstupů projektu

Výstupem projektu je projektová dokumentace zpracovaná v části textové, tabulkové a 
grafické. Dokumentace musí být předána v tištěné i digitální formě. Digitální forma dat může 
být archivována ve vhodném prostředí (GIS, CAD, databázová aplikace, specializovaný 
program aj.), musí však umožnit poskytnout data v doporučené struktuře a formě (viz dále). 
Projektová dokumentace musí mít přímou návaznost na územně plánovací dokumentaci a 
další strategické dokumenty města. Technická náplň dokumentace výsledků musí zahrnovat 
alespoň následující části:

 zpráva o povodí,
 zpráva o stokové síti,
 zpráva o oddělovacích komorách,
 zpráva o ČOV,
 zpráva o recipientech,
 zpráva z monitorovací kampaně,
 zpráva o modelování,
 schémata a tematické mapy,
 ekonomické hodnocení,
 doklady (např. zápisy z jednání apod.).

Technická zpráva musí popsat koncepci vodohospodářského řešení odvodnění ve struktuře 
kapitol F.1. až F.10. Níže jsou uvedeny příklady zpráv k jednotlivým prvkům městského 
odvodnění (povodí, stoková síť, oddělovací komory, ČOV a recipienty) a jednotlivým 
metodickým krokům (modelování a monitoring). Příklady jsou doplněny ukázkami 
tematických map, které by měly být přílohou technické zprávy.

G.11.1 Zpráva o povodí

Zpráva o vyhodnocení povodí musí poskytnout údaje potřebné k simulaci povrchového 
odtoku. Celé povodí musí být rozděleno vhodnou metodou na dílčí povodí. U nich se musí 
doložit nejen jejich velikost, ale i skladba typu povrchu a počet obyvatel. Při popisu povodí 
musí být dokumentovány následující údaje:

 informace, z jakého podkladu byly níže specifikované parametry povodí získány 
(Tab. 14),
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Tab. 14: Příklad dokumentace podkladových dat o povodí

PODKLAD
ZAŠKRTNI
ODPOVĚĎ

PŘESNOST
(POLOHOPIS)

PŘESNOST
(VÝŠKOPIS)

FORMÁT 
VSTUPNÍCH DAT

MĚŘÍTKO

Družicový snímek

Letecký snímek

Ortofotomapa

Snímek z Internetu

Vrstevnicová mapa

Jiný zdroj dat

 celková plocha urbanizovaného povodí, která byla do modelu zahrnuta,
 hranice povodí (graficky zakreslena v situaci – např. v AutoCAD, Mapinfo, 

Microstation, resp. ve vytvořeném PDF formátu) a kromě toho musí být na vyžádání 
k dispozici v obecně dostupné digitální formě,

 údaje klasifikaci typu povrchu a o stanovení podílu nepropustných ploch na každém 
dílčím povodí (Obr. 11),

 údaje o počtu trvale žijících obyvatel v dílčím povodí (z evidence obyvatel obce, 
resp. z platných údajů Českého statistického úřadu).

Obr. 11: Ukázka specifikace charakteru povrchu urbanizovaného povodí z hlediska propustnosti 
dílčích povodí

G.11.2 Zpráva o stokové síti

Při popisu topologie modelu, resp. jeho digitálního pasportu, musí být dokumentovány 
následující údaje:

 údaje, z jakého podkladu byly informace, které vedly k vytvoření digitálního 
pasportu o stokové síti, získány (Tab. 15),
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Tab. 15: Příklad dokumentace podkladových dat o stokové síti

PODKLAD
ZAŠKRTNI
ODPOVĚĎ

PŘESNOST
(POLOHOPIS)

PŘESNOST
(VÝŠKOPIS)

FORMÁT 
VSTUPNÍCH DAT

MĚŘÍTKO

GIS vlastníka či 
provozovatele 
infrastruktury

Databáze vlastníka či 
provozovatele 
infrastruktury

Kompletní geodetické 
zaměření kanalizace a 
objektů

Digitalizace papírových 
podkladů

Jiný zdroj dat

 informace o šachtách v tabulkové formě (např. ve formátu TXT nebo XLS) (Tab. 
16),

Tab. 16: Příklad dokumentace dat o šachtách
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1 S15 BA -1049525 -72544 233,05 231,50 1,0 K

2 S14 BA -1049488 -72493 229,95 228,40 1,0 spojná

… … … … … … … … …
Poznámka 1: Charakteristickým rozměrem se rozumí, jde-li např. o šachtu kruhovou s průměrem 1m, 
nebo obdélníkového průřezu apod.
Poznámka 2: Typem šachty se rozumí, jde-li např. o koncovou šachtu, fiktivní (na modelu vloženou), 
se směrovým či výškovým lomem apod.

 informace o potrubích v tabulkové formě (např. ve formátu TXT nebo XLS) (Tab. 17),
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Tab. 17: Příklad dokumentace dat o potrubích
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1 S15 S14 1.2 230,55 230,45 Beton Kruh 32

2 S14 S13 0.9 230,45 230,20 Beton Vejčitý
600/900 26

3 … … … … … … … …

G.11.3 Zpráva o oddělovacích komorách

Dokumentace oddělovacích komor poskytuje základní geometrické a hydraulické informace o 
každé komoře (typ, rozměry). Kromě souhrnných tabelárních hodnot musí být u každé 
komory nakresleny její rozměry. Výsledky simulací musí stanovit její hydraulické parametry 
(např. ředicí poměr) a výsledky emisního hodnocení (viz klíčové ukazatele) pro stávající stav 
a varianty výhledového stavu.

Při popisu oddělovacích komor musí být dokumentovány následující údaje (obdobné 
informace je nutné poskytnout o dalších objektech na stokové síti, např. dešťových nádržích, 
vírových separátorech, čerpacích stanicích):

 základní geometrické informace v grafické formě (např. AutoCAD, PDF formát 
apod.), viz Obr. 12.,

Obr. 12: Ilustrativní ukázka výkresové dokumentace oddělovacích komor
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 základní informace o místopisu a hydraulické funkci v přehledné tabulkové formě 
(např. formát XLS), viz Tab. 18, Tab. 19 a Tab.20,

Tab. 18: Příklad dokumentace seznamu oddělovacích komor

NÁZEV ODDĚLO-
VACÍ KOMORY

UMÍSTĚNÍ
NA STOCE

VYÚSTĚNÍ DO
VODNÍHO TOKU

POZNÁMKA, 
LOKALIZACE

OK_1 A Strmý potok křižovatka ul. Kramerová a …

OK_2 AB Strmý potok ul. Pražská

Ok_3 … … …

Tab. 19: Příklad dokumentace základních popisných údajů o oddělovacích komorách
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OK_1 1 : 9 Strmý 
potok 150 750 232,84 233,12 2,4 B

OK_2 … … … … … … … …
Pozn.: Typem OK se rozumí např. Č = s čelní hranou, B = s boční hranou, J = jiný typ apod.

Tab. 20: Příklad dokumentace základních hydraulických údajů o oddělovací komoře

NÁZEV VODNÍ TOK
Qpřít  [m3/s]         
Objem  [m3] 

Qpokr  [m3/s]                  
Objem  [m3] 

Qodl  [m3/s]       
Objem  [m3] 

N5 N2 N5 N2 N5 N2

OK_1 Strmý potok
1,598 1,224 0,346 0,333 1,252 0,864

3 625 2 693 1 716 1 852 1 909 894

OK_2 …
… … … … … …

… … … … … …
Pozn.: Qpřít Maximální průtok odpadních vod na přítoku za dešťové události

Qpokr Maximální pokračující průtok na ČOV
Qodl Maximální průtok odlehčených vod do recipientu
N5 Událost s 5-letým efektem (kulminační průtok)
N2 Událost s 2-letým efektem (kulminační průtok)

 základní informace o emisích z OK v přehledné tabulkové formě (např. formát XLS),
viz Tab. 21.
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Tab. 21: Příklad dokumentace výsledků emisního posouzení oddělovacích komor

OZNAČENÍ 
ODDĚLOVACÍ 

KOMORY

PŘEPADLÝ 
OBJEM

POČET 
PŘEPADŮ

TRVÁNÍ 
PŘEPADŮ

CHSK NL Ntot Ptot

[m3] [událostí/rok] [hod] [kg] [kg] [kg] [kg]

OK_1 10799 58 29 1296 1620 108 27

OK_2 50863 64 40 6104 7629 509 127

OK_3 … … … … … … …

Dokumentovány by měly být i další objekty stokové sítě, jakými jsou např. čerpací stanice, 
dešťové nádrže, zasakovací zařízení nebo předčištění odpadních vod např. ve formě vírového 
separátoru.

G.11.4 Zpráva o ČOV

Projektový stav a současnou funkci ČOV je potřeba dokumentovat minimálně následujícími 
údaji:

 základní projektové kapacitní parametry ČOV, tj.:
- Q24 = 3 000 m3/d (tj. 34,7 l/s) průměrný denní přítok
- Qd,max = 4 050 m3/d (tj. 46,8 l/s) maximální denní přítok
- Qh,max = 231,25 m3/hod (tj. 64,2 l/s) maximální hodinový přítok
- Q max,dešť = 440 l/s maximální přítok za deště
- EO = 17000 počet připojených EO (dle BSK5)

 jakost odpadních vod na přítoku ČOV, tj.:
- BSK5 = 1027 kg/d (tj. 300 mg/l; 0,30 kg/m3)
- NL = 943 kg/d (tj. 290 mg/l; 0,29 kg/m3)
- N = 205 kg/d (tj. 60 mg/l; 0,06 kg/m3)
- P = 18 kg/d (tj. 5 mg/l; 0,005 kg/m3)

 průměrný denní průtok:

- 34,7 l/s (tj. 91 500 m3/měs.; 1 098 000 m3/rok) 

 pokud bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí o trvalém provozu ČOV, tak informace 
z něho pro parametry množství a jakosti vypouštěné odpadní vody do vodního toku:

 množství vypouštěné vyčištěné vody:

- 34,7 l/s (tj. 91 500 m3/měs.; 1 098 000 m3/rok)
 povolené standardy / limity vypouštěných odpadních vod, např. ve formě:



61

Tab. 22: Příklad povolených parametrů vypouštěných odpadních vod

UKAZATEL
PŘÍPUSTNÁ HODNOTA

„p“
MAXIMÁLNÍ HODNOTA

„m“

MNOŽSTVÍ VYPOU-
ŠTĚNÉHO ZNĚČIŠ-

TĚNÍ

[mg/l] [t/rok]

CHSKCr 80 120 70

BSK5 20 40 18

NL 15 40 18

N-NH4 10 20 10

Nanorganický 25 40 25
Pozn: „p“ je přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních 
vod, „m“ je maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných 
odpadních vod.

G.11.5 Zpráva o recipientu

Vodní tok, sloužící jako recipient městského odvodnění, musí být dokumentován alespoň 
základními hydrologickými údaji základními informacemi o jakosti vody v recipientu (dle 
úrovně posouzení vlivu na recipient), viz Tab. 23 a Tab. 24.

Tab. 23: Příklad dokumentace základních popisných údajů o recipientu

CHARAKTERISTIKA HODNOTA

Název recipientu Strmý potok

Hydrologické číslo povodí 1-03-05-056

Správce toku Povodí Labe, s.p.

Plocha povodí [km2] 70,22

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí [mm] 652

Průměrný dlouhodobý roční průtok Qa [m3/s] 0,348

Posuzovaný profil [říční kilometr] 8,4

Plocha povodí k posuzovanému profilu [km2] 28,16

Q355 v posuzovaném profilu [l/s] 10

BSK5 při Q355 v posuzovaném profilu [mg/l] 3,0

Tab. 24: Ilustrativní ukázka m-denních a N-letých průtoků ve vodním toku – zvolený profil včetně třídy 
přesnosti dat.

m-DENNÍ PRŮTOKY 30 60 90 120 150 180 210 240 270 330 355

PRŮTOK [l/s] 101 76 55 46 39 32 26 22 19 13 10

N-LETÉ PRŮTOKY 1 2 5 10 20 50 100

PRŮTOK [m3/s] 22 30 41 50 59 72 82
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V případě, že bylo provedeno posouzení imisí z oddělovacích komor, je nutno pro relevantní 
úseky recipientu (pod každou komorou nebo skupinou komor) uvést vypočtené hodnoty 
klíčových ukazatelů a jejich cílové hodnoty (Tab. 25), a to jak pro stávající stav, tak varianty 
výhledového stavu.

Tab. 25: Příklad dokumentace výsledků imisního posouzení funkce oddělovacích komor pro současný 
stav (obdobně pro výhledový stav)

OZNAČENÍ 
ODDĚLOVACÍ 

KOMORY

NÁSOBEK 
ZVÝŠENÍ Q1 NH3-N DEFICIT O2 NL

[-] [g/m3] [g/m3] [g/m3]

OK_1 0,98 0,13 4,7 37

OK_2 1,63 0,08 8,3 20

OK_3 … … … …

Dále je zde nutno dokumentovat výsledky případného biologicko-ekologického posouzení 
recipientu.

G.11.6 Zpráva o monitorovací kampani

Zpráva z monitorovací kampaně musí popsat umístění měrných profilů, charakter měřené 
veličiny a typ přístrojů. Výsledky měření musí být k dispozici v digitální i grafické formě. 
Požaduje se, aby výsledky měření byly statisticky zpracovány. Z monitorovací kampaně musí 
být doloženy alespoň následující údaje:

 název firmy a jméno úředního měřiče, který monitorovací kampaň garantoval,
 délku a účel monitorovací kampaně,
 souhrnný seznam měrných profilů (ve formě tabulky),
 souhrnná tabulka s označením názvu a formátu souborů, ve kterých jsou naměřená 

data pro jednotlivé měrné profily archivována (požaduje se i archivace v TXT
formátu),

 informace o výskytu sedimentu,
 souhrnná zpráva z monitorovací kampaně,
 přílohy s výstupy z monitorovací kampaně obsahující kromě výše uvedených 

informací: schémata a fotografie z měrných profilů, hlavní geometrické údaje 
z měrných profilů, rozhodující hydraulické parametry měrných profilů, statistické 
údaje naměřených hodnot (min., max. a průměrné hodnoty, kolísání průtoků 
v průběhu jednotlivých dnů, statistiku bezdeštných údajů o průtocích apod.).

Volba počtu měrných profilů ve vztahu k rozsahu modelu
Informace musí mít grafickou část se zakreslením umístění měrných profilů a s vyznačením 
jejich typu (např.: S – srážkoměr, Q – průtokoměr, H – hladinoměr). Příklad formátu grafické 
přílohy je na Obr. 13.
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Obr. 13: Příklad dokumentace rozmístění měrných přístrojů v rámci monitorovací kampaně.

Měřená data srážek, průtoků, hladin a rychlostí by měla být předána v digitální podobě tak, 
aby tato data bylo možno dále využívat. Data mohou být předána buď v tabulkovém 
procesoru, nebo v některém ze specializovaných programů pro sběr a analýzu dat.

G.11.7 Zpráva o modelování

Simulační model musí být zdokumentován z pohledu schematizace, strukturálních
zjednodušení a okrajových podmínek, viz Tab. 26.

Tab. 26: Příklad dokumentace schematizace modelu

UKAZATEL SCHEMATIZACE REALITA MODEL

Plocha povodí [ha] 1500 1320

Délka stokové sítě [km] 25 16

Počet šachet [ks] 1835 702

Počet oddělovacích komor [ks] 12 12

Počet dešťových nádrží [ks] 5 5

Počet čerpacích stanic [ks] 3 3

Celkový objem sítě [m3] 54000 36000

Simulační model musí být předán v digitální podobě a to buď ve formátu použitého 
simulačního programu (tzv. nativní formát), v podobě strukturovaného textu anebo v podobě 
standardního GIS systému, viz Tab. 27 a Obr. 14.
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Tab. 27: Příklad digitální podoby simulačního modelu exportovaného do programu Excel
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concrete
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2 0000010460 2 591,53 591,40 591,53 591,40 13,68 0,0086 0,9 CIRC MS*30
concrete
(normal)

3 … … … … … … … … … … …

Obr. 14: Příklad digitální podoby simulačního modelu exportovaného do GIS

Každá modifikace a znovupoužití modelu musí být podrobně zdokumentována.  

Požadované doložení kalibrace a verifikace modelu musí splňovat následující podmínky:
 přehled a popis srážkových událostí, resp. naměřených průtoků (vodních stavů), které 

byly použity ke kalibraci, resp. verifikaci modelu. Údaje v tabulce (např. WORD, 
EXCEL),

 pro jednotlivé měrné profily a vybrané reprezentativní hydraulické veličiny (zejména 
průtoky, případně hladiny a rychlosti) uvést přesnost měření z monitorovací 
kampaně, 

 pro bezdeštné průtoky je třeba doložit ověření modelu na dvou vybraných dnech, 
přitom je nutno:
- doložit graficky shodu naměřených a simulovaných veličin,
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- doložit přesnost ve formě % odchylky mezi maximálními, resp. minimálními 
hodnotami naměřených a simulovaných průtoků, resp. hladin (za základ se berou 
naměřené hodnoty,

- doložit přesnost proteklých objemů v průběhu zvolených bezdeštných období ve 
formě % odchylky (za základ se berou naměřené hodnoty),

 pro vybrané srážkové události je nutno doložit shodu mezi simulovanými a 
naměřenými událostmi (Obr. 15 a Tab. 28):
- doložit metodiku, na základě které byly vybrány události a jaká byla 

pravděpodobnost opakování výskytu důsledků v kanalizační síti,
- doložit přesnost ve formě % odchylky mezi maximálními hodnotami naměřených, 

resp. simulovaných průtoků (hladin),
- doložit přesnost proteklých objemů v průběhu zvolených extrémních srážkových 

událostí ve formě % odchylky (za základ se berou naměřené hodnoty),
- doložit průtok, při kterém v každé oddělovací komoře dochází k začátku přepadu 

přes přelivnou hranu.

Problematika kalibrace a verifikace simulačního modelu je detailně diskutována v   kapitole 
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Obr. 15: Příklad dokumentace kalibrace (vybraná dešťová událost). Odshora: (1) průběh kalibrační 
dešťové události;(2) srovnání měřených (modře) a simulovaných (černě) vodních stavů; (3) srovnání 

měřených (modře) a simulovaných (černě) rychlostí proudění; (4) srovnání měřených (modře) a 
simulovaných (černě) průtoků
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Tab. 28: Příklad tabelárního vyhodnocení kalibrace modelu (vyhodnocení verifikace je obdobné)

ÚLOHA PROFIL DEŠŤOVÁ 
UDÁLOST

MAX. PRŮTOK
Qmax [l/s]

OBJEM
V [m3]

ČAS VÝSKYTU
Qmax [hh:mm]

měřená odch. ri
[%]

měřená odch. ri
[%]

měřená rozdíl
[min]simul. simul. simul.

K
A

LI
B

R
A

C
E

OK_1
přítok

21.4.2007
265

+6,8
2235

+11,6
16:26

+0:02
283 2495 16.28

13.5.2007
364

-8,0
984

-8,6
03:12

0:00
335 899 03:12

30.5.2007
116

+23,3
233

+15,9
23:11

-0:05
143 270 23:06

průměr +7,4 +6,3 -0:01

G.11.8 Tematické mapy

Tematické mapy se vztahují k topologii stokové sítě (mapa podle dimenzí a tvaru stok, sklonu 
stok, materiálu, stáří apod.), resp. k vybraným simulačním výsledkům (např. výskyt tlakového 
proudění aj.). Stavební situace poskytuje ve vhodném měřítku (např. M 1: 1 000) základní 
vodohospodářské informace o každém úseku stoky. Hydrotechnická situace poskytuje ve 
vhodném měřítku (např. M 1:1 000) základní vodohospodářské informace o každém dílčím 
povodí. Podélné profily stok poskytují informace v souladu s doporučenými technickými 
normami a pro daný posuzovaný stav zobrazují referenční hladinu v každém úseku stoky..

Dokumentace projektu musí obsahovat alespoň:
 tematickou mapu podle sklonů stok (Obr. 16),
 tematickou mapu podle jmenovitých světlostí stok (Obr. 17),
 tematickou mapu podle materiálu stok (Obr. 18),
 tematickou mapu podle skutečných průtoků ve stokách (pro zvolené podmínky) (Obr. 

19),
 tematickou mapu podle kapacitních průtoků ve stokách (Obr. 20),
 tematickou mapu s výskytem tlakového proudění (Obr. 21),
 stavební situaci (Obr. 22),
 hydrotechnickou situaci (Obr. 23),
 podélný profil stok s vyznačenou hladinou (Obr. 24).
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Obr. 16: Tematická mapa podle sklonů stok

Obr. 17: Tematická mapa podle jmenovitých světlostí stok
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Obr. 18: Tematická mapa podle materiálu stok

Obr. 19: Tematická mapa podle vypočtených průtoků ve stokách (pro zvolené podmínky)
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Obr. 20: Tematická mapa podle kapacitních průtoků ve stokách

Obr. 21: Tematická mapa s výskytem tlakového proudění
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Obr. 22: Stavební situace

Obr. 23: Hydrotechnická situace
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Obr. 24: Podélný profil stoky s vyznačenou hladinou
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G.11.9 Ekonomické hodnocení

Ukázku výsledné jednotkové ceny u posuzovaného úseku stoky uvádí Tab. 29.

Tab. 29: Ukázka stanovení investičních nákladů v úsecích stok navržených k rekonstrukci
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stávající navržený
jednotková

[Kč/bm]
celková

[Kč]

363 365 364 18 0.15 0.3 2.2 kamenina 17 670 317 000

364 364 362 32 0.15 0.3 2.2 kamenina 15 460 494 411

CELKOVĚ 50 811 411



H. Souhrn pro orientační hodnocení projektů
Projekt posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí musí v souladu s postupy a 
klíčovými ukazateli uvedenými v metodické příručce PSSUP, tj. s důrazem zejména na 
vodohospodářské cíle projektu, řešení odtoku v urbanizovaném povodí, řešení funkčnosti 
stokové sítě, ČOV a vlivu na vodní toky, obsahovat níže uvedené informace.

POLOŽKA POPIS POZNÁMKA KONTROLA

1

ÚDAJE O SYSTÉMU
ODVODNĚNÍ

Základní popis funkčnosti systému 
odvodnění v souladu s kapitolou          
C - PSSUP

Jednotná, oddílná, objekty
Délky stokových systémů, počty
oddělovacích komor, čerpacích stanic, 
dešťových nádrží a dalších objektů

Topologie stok

Polohopis a výškopis, geometrické a 
hydraulické parametry stok a objektů
Topologie získána:
1/ Digitalizací papírových podkladů 
2/ Kompletním geodetickým zamřením 
3/ z GIS  

Řešení odtoku z povodí V souladu s kapitolou D.1 - PSSUP

Řešení funkčnosti stokové 
sítě V souladu s kapitolou D.2 - PSSUP

Řešení funkčnosti ČOV V souladu s kapitolou D.3 - PSSUP

Řešení ovlivnění recipientu

V souladu s kapitolou D.4 – PSSUP
Na úrovni:
1/ Emisí
2/ Imisí
3/ Biologicko-ekologického posouzení

2

VYHODNOCENÍ 
SOUČASNÉHO STAVU 
SYSTÉMU ODVODNĚNÍ

Základní popis současného stavu 
systému odvodnění
V souladu s kapitolou G, F - PSSUP

Jaké druhy modelů byly 
použity V souladu s kapitolou F.1 - PSSUP

Byly modely kalibrovány a 
verifikovány V souladu s kapitolou F.3 - PSSUP

Popis monitorovací kampaně
V souladu s kapitolou F.4 – PSSUP
Délka, počet měrných míst, měřené 
veličiny

Popis simulačních výpočtů

V souladu s kapitolou F.5 – PSSUP
Dlouhodobá simulace, kontinuální
simulace, simulace extrémních srážek, 
vnos znečištění

Hodnoty klíčových ukazatelů V souladu s kapitolami D a G - PSSUP
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Navrhovaná opatření V souladu s kapitolami D a G - PSSUP

3

VYHODNOCENÍ 
VÝHLEDOVÉHO STAVU 
SYSTÉMU ODVODNĚNÍ

Základní popis výhledového stavu 
systému odvodnění
v souladu s kapitolou G - PSSUP

Posouzení rozvojových 
záměrů

1/ Územní plán
2/ Rozvojové projekty
3/ Připojení okolních obcí

Posouzení variantních řešení Byla variantní řešení posouzena 
simulačními výpočty

Hodnoty klíčových ukazatelů V souladu s kapitolami D a G - PSSUP

Popis navržených řešení, 
rekonstrukce nebo výstavba 
nových objektů

Popis a posouzení simulačním modelem

Technicko-ekonomické 
hodnocení

Stanovení investičních nákladů 
V souladu s kapitolou E - PSSUP

4 VÝSTUPY Z PROJEKTU
Projektová dokumentace
V souladu s kapitolou G.11 - PSSUP
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Definice pojmů

Ucelený soubor terminologie lze nalézt v ČSN 75 0161: Vodní hospodářství – Terminologie 
v inženýrství odpadních vod (2008).

Akutní/chronická toxicita
Vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku 
požily, vdechly nebo absorbovaly přes kůži. Akutní toxicita působí v řádu minut až dnů po 
expozici, zatímco chronická v řádu měsíců až desítek let.

Balastní vody
Nežádoucí přítok vody do stokového systému a kanalizačních přípojek (převážně přítok 
podzemní vody netěsnostmi systému, ale také bodově zaústěné vodoteče či drenáže)

Bezdeštný průtok
Průtok neovlivněný dešťovými srážkami nebo táním sněhu.

Člunkový srážkoměr
Přístroj na měření srážkové aktivity, založený na principu překlápěcích nádob o daném 
objemu. Při překlopení dojde k zaznamenání pulzu, který zpravidla odpovídá 0,1 nebo 0,2 
mm srážkového úhrnu.

De Saint Venantovy rovnice
Pohybové fyzikální rovnice popisující v kombinaci s rovnicí kontinuity pomalu se měnící 
neustálené proudění ve stokové síti.

Decentrální retence
Zadržení (zpravidla) srážkových vod co nejblíže místa jejich dopadu na povrch.

Dešťová nádrž
uzavřená nebo otevřená nádrž pro dočasnou akumulaci odpadních vod určená: 
 ke snížení nebo omezení odnosu znečištění srážkovými povrchovými vodami nebo 

zředěnými znečištěnými vodami do vodních recipientů využitím sedimentačních procesů;
 ke zmírnění přívalové vlny zředěných znečištěných vod před jejich odváděním stokovým 

systémem do čistírny;
 ke zmírnění přívalové vlny srážkových vod retencí před jejich zaústěním do vodního 

recipientu;
 k zachycení srážkových povrchových vod pro násled-né využití

Doba koncentrace odtoku
Doba, které je zapotřebí k tomu, aby vodní částice, spadlá na nejvzdálenějším místě povodí, 
dotekla až do sledovaného příčného profilu odvodňovacího systému.

Dynamická kalibrace člunkového srážkoměru
Vytvoření korekční křivky postihující chybu mechanické funkce člunkového srážkoměru.

Efektivní déšť
Déšť, který se určí ze zatěžujícího deště odečtením ztrát odtoku (smáčení, územní retence, 
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výpar a vsakování).

Ekvivalentní obyvatel (EO)
Součet počtu obyvatel a populačního ekvivalentu: EO = P + PE.

Emisní limity
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní 
úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Emisní přístup
Přístup stanovující limity vypouštění odpadních vod do recipientů bez ohledu na 
charakteristiky recipientu.

End-of-pipe opatření
Opatření k nápravě zjištěného stavu, orientované na místo projevu problému (orientováno na 
důsledek).

Eutrofizace
Proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci 
(jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a 
nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností.

Generel kanalizace
Základní projektová dokumentace na úrovni studie pro řešení odvodnění území včetně 
zneškodňování znečištěných odpadních vod.

Generel odvodnění
Základní územně plánovací dokumentace na úrovní studie řešící všechny úlohy generelu 
kanalizace a navíc beroucí v úvahu stav a ovlivnění recipientů v odvodňované oblasti.

Hydraulická kapacita stoky
Průtok stokou při kapacitním plnění.

Hydraulické narušení (stres)
Zvýšený průtok, způsobující erozi dna vodního toku, případně odnos organizmů vázaných na 
dnový podklad.

Hydraulické přetížení
Stav, při kterém odpadní a/nebo srážkové povrchové vody v gravitačním systému odtékají 
stokovým systémem pod tlakem, ale nevytékají na povrch a nezpůsobují tak povodňový stav.

Hydraulický model
Matematický model řešící proudění ve stokové síti.

Hydrodynamický model
Matematický model řešící neustálené proudění ve stokové síti výpočtem na základě plného 
tvaru De Saint Venantových rovnic.

Hydrogram
Chronologický záznam průtoků ve sledovaném příčném profilu stokového systému 
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v závislosti na čase v l/s, m3/s; (většinou se používá konstantní časový krok)

Hydrologický model
Matematický model řešící tvorbu a koncentraci povrchového odtoku.

Imisní přístup
Přístup stanovující limity vypouštění odpadních vod do recipientů s ohledem na 
charakteristiky recipientu.

Infiltrace (do odvodňovacího systému)
Nežádoucí vnikání podzemní vody do odvodňovacího systému.

Infiltrace (do zeminy)
Vnikání srážkových povrchových vod nebo vyčištěného odtoku do zeminy (též vsak).

Intravilán
Souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy 
určené k zástavbě.

Jednotný stokový systém
Systém ke společnému odvádění odpadních a srážkových povrchových vod jednou sběrnou 
soustavou.

Kalibrace modelu
Stanovení takových sad parametrů modelu, které povedou k nejmenším odchylkám mezi 
výsledky simulace a měřenými daty, a tím k redukci nejistot. Pro identifikaci optimální sady 
parametrů může být použita metoda „pokusů a omylů“ nebo matematické optimalizační 
techniky.

Klíčový ukazatel
Ukazatel, charakterizující funkci systému městského odvodnění. Pokud je mu přiřazena 
konkrétní požadovaná hodnota (cílová hodnota), slouží při zpracování generelu odvodnění 
jako hodnotící kritérium při posouzení současné funkce systému a návrhu opatření.

Kolmatace dna
Snížení propustnosti dna vodního toku zanášením dna jemnými částicemi.

Kombinovaný přístup
Způsob stanovení cílových emisních limitů při současném dodržení emisních a imisních 
standardů a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím zneškodňování odpadních vod.

Koncentrace povrchového odtoku
Proces transformace efektivního deště na povrchový odtok.

Lineární a nelineární rezervoár
Hydrologický model popisující koncentraci a translaci povrchového odtoku.

Měrný žlab
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Zařízení (objekt) sloužící ke zpřesnění měření průtoků ve stokové síti či ČOV.

Městské odvodnění
Přirozený nebo umělý systém sloužící k odvádění vody z daného urbanizovaného povodí.

Mezní déšť
Blokový déšť způsobující odtok, který se ještě nesmí oddělovacími komorami vypustit ze 
stokového systému do vodního recipientu; je definován intenzitou mezního deště.

Monitoring
Systematické sledování reálného chování systému, prováděné zpravidla měřením základních 
veličin.

Mrtvé pásmo ultrazvukového senzoru
Oblast v blízkosti pod senzorem, kde nemůže být realizováno měření.

Oddělovací komora
Objekt nebo zařízení, které oddělují nadměrné průtoky při dešťovém odtoku v jednotném 
stokovém systému.

Oddílný stokový systém
Systém, obvykle s dvěmi stokami, z nichž jedna odvádí odpadní a druhá srážkové povrchové 
vody

Opatření u zdroje
Opatření k nápravě zjištěného stavu, které je aplikováno co nejblíže vzniku problému 
(orientováno na příčinu).

Polutogram
Chronologický záznam hmotnosti znečišťujících látek v závislosti na čase v mg/s, g/s; 
(většinou se používá konstantní časový krok)

Poměr ředění
Podíl maximálního hodinového odtoku bezdeštných splaškových odpadních vod k průtoku 
zředěných vod.

Populační ekvivalent (PE)
Srovnávací veličina umožňující stanovení znečištění jiných než splaškových vod ve vztahu 
ke splaškovým vo-dám, vyjádřená podle směrnice EEC parametrem 60 g/d BSK5 (Pozn.: Ke 
stanovení tohoto vztahu může být použito i jiných parametrů určujících populační ekvivalent, 
např. CHSK, NL, denní množství odpadních vod, N, P).

Racionální metoda
Jednoduchá empirická hydrologická metoda, jejíž pomocí se počítá kulminační odtok 
z povodí na základě součinitele odtoku, vydatnosti deště a plochy povodí. Využívá 
se zejména při návrhu průměrů stokového systému.

Recipient
Každý vodní útvar, do kterého jsou vody nebo odpadní vody vypouštěny. 

Remobilizace těžkých kovů
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Uvolnění těžkých kovů původně vázaných na (zpravidla) usazené nerozpuštěné látky.

Retenční nádrž
Uzavřená nebo otevřená nádrž pro dočasnou akumulaci odpadních vod.

Sedimentace
Oddělování pevných částic z kapaliny vlivem jejich větší měrné hmotnosti.

Simulační prostředek
Software, jehož účelem je simulace určitých procesů (v tomto případě srážko-odtokových).

Součinitel odtoku
Součinitel závislý na povrchu povodí, který v součinu s vydatností deště a plochou povodí 
dává očekávaný dešťový odtok, jenž má být odvodňovacím systémem odveden.

Srážko-odtokový model
Matematický model obsahující hydrologický a hydraulický (zpravidla hydrodynamický) 
model.

Statická kalibrace člunkového srážkoměru
Upravení výchozí pozice překlápěcích nádob tak, aby objem vody v nádobě při překlopení co 
nejvíce odpovídal předem definovanému množství (zpravidla s odchylkou max 6%).

Škrtící trať
Úsek stoky s tlakovým prouděním, kterým se reguluje odtok odpadních vod např. z 
oddělovací komory na čistírnu.

Tlakové proudění
Druh prodění ve stoce, ke kterému dochází, pokud je průtok větší než kapacitní alespoň po 
dobu x minut.

Tvorba povrchového odtoku
Proces, při němž po dopadu deště na povrch vznikají ztráty smáčením, infiltrací do zeminy, 
evapotranspirací a zadržením v prohlubních na povrchu. Výsledkem tohoto procesu je tzv. 
efektivní déšť.

Urbanizované povodí
Území, jehož přirozená skladba typů povrchu je narušena / změněna výstavbou.

Verifikace modelu
Přezkoušení modelu pro jiná období a zatížení systému než při kalibraci. Výpočty při 
verifikaci se provádějí s jinou sadou měřených vstupních dat a kalibrovanými parametry 
modelu a porovnává se výsledek simulace s měřenými daty.
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Seznam zkratek

PSSUP metodická příručka Posouzení stokových systémů urbanizovaných 
povodí

OP ŽP Operační program Životní prostředí

EO ekvivalentní obyvatel

ČOV čistírna odpadních vod

PRVKÚ ČR plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ĆR

GO generel odvodnění

TIS televizní inspekční systém

OK oddělovací komora

CHSK chemická spotřeba kyslíku

NL nerozpuštěné látky

MPS míra přetížení sítě

RTC řízení systému v reálném čase (Real Time Control)

BSK5 pětidenní biochemická spotřeba kyslíku

N dusík

P fosfor

RL rozpuštěné látky

N-NH3 amoniakální dusík

Q průtok

O2 rozpuštěný kyslík

NH3 amoniak

NH4 amonné ionty

pH kyselost

Qhmax (Qh) maximální hodinový průtok ve stoce
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vt minimální transportní rychlost

n drsnostní součinitel dle Manninga

Qd průměrný denní průtok

QB průměrný denní přítok balastních vod na ČOV

NO3
- dusičnany

PPO protipovodňová ochrana

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

TOC celkový organický uhlík

Norg organický dusík

NO2
- dusitany

Pcelk celkový fosfor

T teplota

KNK kyselinová neutralizační kapacita

VaK společnost Vodovody a kanalizace

GIS geografický informační systém

SCADA systémy pro průmyslové řízení a sběr dat (Supervisory Control and 
Data Acquisition)

BV balastní vody




