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Anotace 

Předloţená práce pojednává o nakládání s dešťovou vodou na území města 

Krnova. V první části se zabývá charakteristikou daného území. V následující části je 

popisováno, dle jakých kritérií lze rozčlenit oblasti vyuţívané k hospodaření s dešťovou 

vodou. V další části jsou představeny způsoby odvodnění, podle kterých se nakládalo 

s dešťovými vodami v minulosti a nyní. Dále jsou prezentovány objekty podporující 

metody odvodnění. Praktická část práce pojednává o konkrétním rozdělení města Krnova, 

dle nevyhovujících odtokových míst a následných navrhnutých opatřeních, které by 

pomohly k lepšímu nakládání s dešťovou vodou a ochraně města. 

Klíčová slova 

hospodaření s dešťovou vodou, dešťová voda, decentralizovaný systém odvodnění, 

zasakovací šachta 

Summary 

These work deals about the handling of rainwater in the city Krnov. The first part 

is about the characteristics of the area. The next section describes the criteria by which can 

be divided into areas used for rainwater. The another section covers methods of drainage, 

which was treated under the rainwater in the past and now. Also presented are supporting a 

method of drainage. The practical part deals about a specific distribution of Krnov, by 

defective drainage sites and subsequent proposed actions that would contribute to better 

management of rainwater and protect the city. 

Keywords 

the rainwater management, rainwater, decentralized the system of drainage, the 

infiltration pit  
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Seznam zkratek 

ČD  České dráhy 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DDM  Dům dětí a mládeţe 

DSO  decentralizovaný systém odvodnění 

DV  dešťová voda 

HDV  hospodaření s dešťovou vodou  

MO CRS Místní organizace Českého rybářského svazu  

RP  retenční příkop s drenáţí 

ZP  zasakovací průleh 

ZP-RP  zasakovací průleh s retenčním příkopem 

ZS  zasakovací šachta 
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Úvod 

Nakládání s dešťovými vodami se za poslední roky podstatně přeměnilo.  

Ke změně vedly nevhodné metody, které problém sráţkových vod neřešily, ale jen 

odsouvaly. Se stále se zvětšujícím počtem urbanizovaných území, se začaly zadrţovat 

sráţkové vody v místě, kde spadly a dále se jiţ neposouvaly na jiné místo. Rozvoj 

urbanizovaného území mění hydrologii a vodní reţim krajiny, to má za následek špatné 

vsakovaní dešťových sráţek a vznik lokálních povodní. Metody zadrţovaní sráţkových 

vod se začínají přibliţovat způsobům podobajícím se odtokovým charakteristikám 

vytvořeným před urbanizací. 

Cílem práce je vymezit zkoumané území a charakterizovat nevyhovující odtokové 

poměry, řešit jejich lepší odvodnění a zmírnit nepříznivé dopady urbanizace na ráz krajiny.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Legislativa dešťových (srážkových) vod 

Problematika dešťových vod v současné době není v legislativě jednoznačně 

vyřešena. Dešťové vody komplexně podléhají ochraně podle vodního zákona č. 254/2001 

Sb. a při jejich odtoku zákonu o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. Nakládání  

s dešťovou vodou je upravováno i vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích 

na vyuţívání území a místními vyhláškami jednotlivých obcí. [13] 

Dne 1. srpna 2010 vešla v platnost novela zákona o vodách zákon č. 150, kterým 

pozměňuje č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

vyšel ve Sbírce č.53, který byl rozeslán dne 21. května 2010. [14] 

Zavedením legislativní zkratky „sráţkové vody“ do § 5 odst. 3 vodního zákona 

vzniká rozpor s § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů, jelikoţ sráţkovou vodou ve smyslu § 1 odst. 3 zákona 

o vodovodech a kanalizacích nejsou míněny pouze sráţkové vody ze staveb. V obou 

případech se jedná pouze o legislativní zkratky pro účely konkrétního právního předpisu, 

nikoliv o obecnou definici pojmů. Pojem „sráţková voda“ zahrnuje do své zkratky zákon 

o vodovodech a kanalizacích, rovněţ povrchové vody vzniklé odtokem sráţkových vod 

dopadajících na pozemky (jde tedy o pojem širší). Poţadavky podle § 20 odst. 5 písm.  

c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění 

vyhlášky č. 269/2009 Sb., se vztahují na sráţkové vody vymezené vodním zákonem  

(viz vazba uvedená v § 5 odst. 3 vodního zákona na stavební zákon). [11] 

V momentě, kdy se sráţková voda dotkne povrchu, stává se vodou povrchovou. 

Pokud se změní její jakost znečištěním z povrchu, stává se podle výkladu v zákonu 

o vodách vodou odpadní. Sráţková voda po dopadu na povrch mění kvalitu, pokud 

se jedná o urbanizovaný celek zpravidla v úvodu deště. V průběhu deště se jakost 

stabilizuje na hodnotách stejných, jako má sráţková voda před dopadem. V územích 

neurbanizovaných má povrchová voda, vzniklá ze sráţkových vod, jakost odpovídající 

moţnostem znečištění daných povrchem místa dopadu. Je-li tímto povrchem zemědělsky 
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obdělávaná půda, můţe se trvání znečištění blíţit době trvání deště. Při takovém znečištění 

se jedná, ve vazbě na předchozí, o odpadní vodu, které lze říkat přírodní odpadní voda. 

[15] 
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2. Charakteristika města Krnova 

2.1 Geologické poměry 

Území Krnova vytvářejí paleozoické horniny spodního karbonu, reprezentované 

flyšovitým souvrstvím se střídavou převahou břidlic či drobných pískovců. Severojiţní 

čarou, která prochází městským koupalištěm, lze rozdělit katastr Krnova 

na dvě odlišné části. První částí jsou tzv. benešovské vrstvy (reprezentované flyšovitým 

souvrstvím s převahou drob, drobových pískovců a slepenců) převládají v západní části  

a patří staršímu období spodního karbonu, zvanému tournai. Druhá část je tvořena tzv. 

moravickými vrstvami (reprezentované flyšovitým souvrstvím s převahou břidlic), které 

dominují ve východní části a patří mladšímu období spodního karbonu, zvanému visé. 

Značný úsek území Krnova je tvořen hlinitou půdou, avšak na západní hranici území mají 

převahu půdy jílovito-hlinité. Pokud jde o celkovou hloubku půdy, zde dominují půdy 

hluboké aţ velmi hluboké (více neţ 100 cm). [4] 

2.2 Geomorfologické poměry 

Jádro katastru Krnova je tvořeno reliéfem akumulačním a okrajové území 

na severu, západě a jihu erozně denudačním. První typ zmíněného reliéfu je vytvářen 

prostornými plochými terény údolních niv toků Opavy a Opavice v nejniţších 

nadmořských polohách katastru, částečně i dolních oblastí při ústí Chomýţky, Jeţnického 

potoka a Kobylího potoka. V knize Geomorfologie českých zemí se kolektiv autorů shodl 

na teorii, ţe tento denudační reliéf v ploché pahorkatině krnovského předmostí v pásu 

na pravém břehu řeky Opavy mezi Guntramovicemi a Cvilínem, tvoří plochá pahorkatina 

s periglaciálními (půdy, které vznikly v okolí působení ledovce) stopami modelace 

na sedimentech glaciální formace. [4] 

2.3 Klimatické poměry 

Podle klimatického členění se Krnov nachází v oblasti B3, která se charakterizuje 

jako mírně teplá, mírně vlhká a pahorkatinná do 500 m n. m. Zimy jsou mírné, např. 

lednová teplota se zde pohybuje kolem -3 ˚C. Převáţná část území se člení do klimatického 
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regionu 5-MT-2 – mírně teplý, mírně vlhký. Území katastru Krnova, kam spadají Krásné 

Loučky, Horní Předměstí – Jeţník a Opavské Předměstí – okolí Cvilína, spadá 

do klimatického regionu 7-MT-4, vyznačuje se taktéţ jako mírně teplý a vlhký. Průměrná 

teplota vzduchu v Krnově je 7,8˚C.[4] 

2.4 Hydrologické poměry 

Území celého Krnova připadá povodí Odry, do níţ odvádí své vody řeka Opava 

spolu se svým přítokem Opavice. Katastrem města dále protékají pravé přítoky Opavice, 

Kobylí potok, Chomýţka a Jeţnický potok a zleva do Opavy z Polska přitékající Mohla. 

Přítoky řeky Opavy jsou zprava Hajnický potok a zleva Opavice, Trmantický potok 

a bezejmenný potok v Hlubčickém předměstí. Vodní soustavu města dále doplňují 

antropogenní toky na pravém břehu Opavy na území Horního Předměstí a Opavského 

Předměstí města Krnova.[1,4] 

2.5 Řeka Opava 

Řeka Opava s hydrologickým číslem povodí 2-02-01-0037 o rozloze  

370,816 km
2
, má pramen v Hrubém Jeseníku v rašeliništní oblasti u osady Rejvíz, leţící 

v nadmořské výšce cca 800 m n. m. Hlavním tokem je uznávána Černá Opava vyvěrající 

ze tří pramenních toků. Opava Bíla a Střední, které mají pramen pod Pradědem, 

se s Černou Opavou stékají ve Vrbně pod Pradědem. Tok postupuje dále jihovýchodním 

směrem postupně rozšiřujícím se údolím, jeţ se pod Krnovem rozevírá do široké údolní 

nivy. Od Vrbna pod Pradědem, aţ po Krnov je tok bystřinného charakteru. U Krnova 

se charakter mění na tok meandrovitý, který pokračuje aţ do Ostravy.  Řeka Opava, která 

má 122 km dlouhé údolí je nejdelší tokem v povodí Odry. Od Krnova po Vávrovice tvoří 

tok statní hranici s Polskem. Na území Krnova tok vstupuje na jiţní úpatí Kosteleckého 

vrchu v nadmořské výšce 472 m. n. m. a po 14 km u obce Úvalno Krnov opouští. Při 

vstupu řeky Opavy do katastru Krnova je výška hladiny vody v úrovni 

335 m. n. m. a při opuštění katastru má úroveň hladiny hodnotu 295 m. n. m. V průměru 

má tok na území Krnova šířku koryta 9 - 12 m.[1,4] 
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2.6 Řeka Opavice 

Tato řeka se dříve nazývala Zlatou Opavicí. Tomuto toku je přiřazeno 

hydrologické číslo povodí 2-02-01-0059 s plochu o rozloze 195,44km
2
.
 
Pramen se nachází 

ve Zlatohorské vrchovině Hrubý Jeseník nad obcí Heřmanovice v nadmořské výšce  

975 m. n. m. Tok je od svého pramene v délce 35 km bystřinného charakteru. Od Města 

Albrechtice koryto nabývá říčního charakteru s tendencí vytváření meandru a dále tok tvoří 

od tohoto města, aţ po okraj Krnova statní hranici s Polskem. Po extrémní povodni v roce 

1997 byla provedena v letech 2000 – 2002 celková regulace toku. Řeka Opavice je 

nejsilnějším levým přítokem řeky Opavy, vlévá se do ní v nadmořské výšce 311 m. n. m. 

v Hlubčickém Předměstí Krnova. Průměrná šířka toků je 7 - 10 m. U Krásných Louček 

přijímá řeka Opavice zprava přítok Kobylí potok, za Chomýţí přijímá zprava přítok 

Chomýţku a na severozápadním okraji svůj poslední přítok Jeţnický potok. [1,4] 

2.7 Ostatní vodní toky 

Kobylí potok 

Kobylí potok má hydrologické číslo povodí 2-02-01-0051, přivádí své vody 

od západu přes Vráclávek a Hošťalkovy. Řadí se mezi významný přítok Opavice. Délka 

vodního toku je přibliţně 6,2 km a na území Krnova protéká v délce 2,4 km, kde 

se v nadmořské výšce 342 m n. m. vlévá zprava do řeky Opavice. [1,4] 

Chomýţka 

Chomýţka je 2,8 km dlouhý potok, s plochou povodí velkou přibliţně 4,6 km
2
. 

Potok pramení v sedle mezi vrchy Tříslový (566 m n. m) a Kobylí (498 m n. m). Ve střední 

části toku jsou v místě bývalého výcvikového prostoru vybudovány dvě průtočné nádrţe 

(rybníky). Spodní rybník podstoupil v roce 2010 nově rekonstrukci. Tok se v nadmořské 

výšce 328 m n. m. vlévá v Chomýţi zprava do Opavice. [1,4] 

Mohla 

Mohla je tok přibliţně 8 km dlouhý, s plochou povodí přibliţně 17 km
2
, který 

tvoří levostranný přítok řeky Opavice. Vodní tok pramení na území Polské republiky. 

Na území Krnova má tok délku 2,4 km. [1,4] 
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Thirmický potok 

Thirmický potok s délkou toku přibliţně 3 km a pramení v Polské republice. Tok 

je levostranným přítokem řeky Opavy. Na území Krnova má délku přibliţně 1,4 km. 

Plocha povodí zabírá přibliţně 466 ha. [1,4] 

Hajnický potok 

Tok pramenící u Dubnice, který se nachází jiţně od Krnova a od Laryšova, tvoří 

délkou 6,6 km hranice mezi katastry Krnov, Býkov a Úvalno. [1,4] 

Bezejmenný potok 

Tok pramenící v Polské republice, procházející lokalitou Vysoký břeh má na 

území Krnova délku 600 m. [1,4] 

Petrův rybník 

Nejvýznamnější rybníkem na území Krnova je Petrův rybník s velikosti vodní 

plochy 36,1 ha, celkový objem zadrţení vody rybníka činní 601 300 m
3
. Správcem rybníku 

je Povodí Odry s.p., uţivatelem je MO CRS Ostrava. Rybník plní hlavně rybochovnou 

funkci. Při vysokém stavu řeky Opavy v jarních měsících probíhá jeho napuštění a jeho 

slovování probíhá tradičně v podzimních měsících roku. Rybník se nachází na pravém 

břehu řeky Opavy a je od koryta řeky vzdálen několik desítek metrů. Rybník je lemován 

z jiţní části ţelezniční tratí směrem do Opavy. Hráz rybníka je dlouhá 700 m. Maximální 

hloubka v rybníce je 3,8 m. [1,4] 

Ostatní vodní plochy 

Ostatní vodní plochy jsou svou rozlohou mnohem menší neţ Petrův rybník, 

ale svým umístěním mají pro Krnov svůj význam. [1,4] 
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Tabulka 2.1: Přehled vodních ploch na území města Krnova [1] 

Tok Rybník 
Vodní 

plocha (ha) 

Průměrná 
hloubka 

(m) 

Objem 

zadrženívody 

(m
3
) 

Opava Petrův rybník 36,1 - 601 300 

Hůrka Horní 1,1 1,5 16 500 

Hůrka Dolní 1,0 2 20 000 

Ježník Horní 0,4 1,5 6 000 

Ježník Dolní 0,03 1,2 360 

Mohla Mlýnský Dvůr 0,2 1 2 000 

Bezejmenný Kostelec 0,2 1 2 000 

Celkem 39,03  648 160 
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3. Kategorizace území 

Při výběru určitých objektů pro hospodaření s dešťovou vodou je nezbytné 

rozdělit celkové území na určité kategorie. Dělení je moţné z několika hledisek: 

Z hlediska vlastnictví lze území rozdělit: 

 Vlastnictví státu 

 Vlastnictví obce 

 Vlastnictví soukromého podnikatelského subjektu 

 Vlastnictví občanů [3] 

Z hlediska technického provedení prostřednictvím objektů decentralizovaného způsobu 

odvodnění je kategorizace zástavby: 

 Obytná zástavba činţovních domů s obchody, sluţbami a drobnými provozovnami 

 Obytná zástavba rodinnými domy 

 Zástavba průmyslovými areály 

 Komunikace podle kategorie intenzity automobilové dopravy 

 Komunikace podle šířkového uspořádání 

 Ostatní plochy intravilánu, které ale mají charakter přírodních povrchů (parky)  

aţ z hlediska vodního hospodářství extravilánu [3] 

Z hlediska majetkových vztahů, vyuţití přilehlých ploch zeleně k HDV: 

 Přilehlé plochy zeleně patřící majiteli nemovitosti 

 Přilehlé plochy zeleně nepatřící majiteli nemovitosti 

 Přilehlé plochy zeleně patřící městu, obci, státu [3] 

Z hlediska kategorie kanalizace (stokové sítě): 

 Kanalizace hydraulicky dostatečná 

 Kanalizace hydraulicky nedostatečná (kanalizace vykazující tlakový reţim bez 

nebezpečí materiálních škod na přilehlých nemovitostech) 

 Kanalizace kriticky hydraulicky nedostatečná (kanalizace vykazující tlakový reţim 

s nebezpečím materiálních škod na přilehlých nemovitostech) 
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 Kanalizace rozdělená podle úrovně stavebního stavu (stanovení bude prováděno 

buď podle uţívané stupnice pouţívané správcem stokové sítě anebo bude 

dohodnuta pro tyto účely škála nová podle dohody s investorem)   

 Kanalizace v přípravě k opravě či rekonstrukci [3] 

Z hlediska kategorie vodotečí dle spolehlivosti a významu: 

 Vodoteč kapacitně dostatečná 

 Vodoteč kapacitně nedostatečná s nízkým nebezpečím materiálních škod 

 Vodoteč kapacitně nedostatečná s vysokým rizikem materiálních škod 

 Vodoteč běţného společenského významu 

 Vodoteč hospodářský významná  

 Vodoteč vyššího společenského významu (rekreace, lodní doprava, sportoviště 

atd.) 

 Vodoteč, na kterou je z hlediska její funkce recipientu nahlíţeno podle emisních 

principů 

 Vodoteč, na kterou je z hlediska její funkce recipientu nahlíţeno podle imisních 

principů 

 Vodoteč zanedbaná v přípravě na rekonstrukci či revitalizací [3] 

Z hlediska kategorizace území podle členitosti a svaţitosti: 

 Rovinaté území do 1% 

 Svaţité území se sklonem 1 – 5% 

 Prudce svaţité území se sklonem nad 5% 

 Skalnaté území 

 Členitý terén 

 Souvislý terén [3] 
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4. Volba způsobu odvodnění 

Volba způsobu odvodnění pojednává, jakými metodami a prostředky je naloţeno  

se spadlou sráţkovou vodou. Kaţdá situace vyţaduje individuální přístup, aby byl zajištěn 

správný postup pro odvodnění dané lokality. 

 

Obr. č. 4.1: Volba způsobu odvodnění [7] 

Na obrázku 4.1 jsou schematickým způsobem znázorněny vazby priorit nakládání 

s dešťovými vodami na způsobu odvodnění pomocí proveditelnosti, přípustnosti a 

přiměřenosti. 

4.1 Konvenční odvodnění 

Princip konvenčního odvodnění spočívá v řešení situace, ţe dešťová voda je 

problém. Jakmile sráţky dopadnou na určité území je prioritou se této vody co nejrychleji 

zbavit, např. odvedením do kanalizace, recipientu, atd. Při tomto způsobu nakládání HDV 
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se dešťová voda soustředí do stále většího proudu, který je nutné převést větší kanalizační 

stokou nebo většími koryty řek. Problém u tohoto odvodnění je i to, kdyţ sráţka spadne, 

spláchne nečistoty z povrchu rovnou do kanalizace nebo recipientu, kde vznikne látkové 

zatíţení. Mezi nejvýznamnější znečištění se řadí splach z komunikací. Negativem této 

metody jsou vysoké finanční náklady, které jsou potřeba pro dostatečné zvětšení profilů 

stok, zkapacitnění koryt řek a v městské části ke zvětšení objemů retenčních nádrţí. 

Konvenční odvodnění problém dešťových vod neřeší, ale pouze se ho snaţí odsouvat. 

Problém s touto posunutou dešťovou vodou musí řešit někdo, kdo jej nezpůsobil. V dnešní 

době se přechází na jiný způsob odvodnění a to způsob decentralizovaný. [5,8,10] 

 

Graf 4.1:  Průběh srážkové události bez vlivu zadržení [10] 

Grafy č. 4.1 znázorňují průběh sráţkové události bez vlivu zadrţení. První graf 

znázorňuje průběh deště a druhý jeho odtok konvenčním způsobem. Z grafu patrné,  

ţe největší intenzita odtoku je ihned po dopadu sráţky. 
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4.2 Decentralizované odvodnění 

Principem decentralizovaného odvodnění je zabránit odtoku spadlých sráţek 

v takové intenzitě, v jakých spadly. Jedná se tedy o opak konvenčního odvodnění. Sráţky 

jsou zdrţovány na pozemcích nemovitostí v objektech decentralizované retence. Kdyţ je 

situace příznivá, je moţné vody zasakovat do podzemí, kde pomáhají vyrovnat stav 

podzemní vody. Vytváří se akumulace podzemní vody, tato voda je vhodná pro dotování 

vodotečí v dobách, kdy mají nedostatek vody, převáţně v teplých letních měsících. 

Většinou nastávají situace, kdy se dešťové vody zadrţují v podzemních retenčních 

objektech, ale jsou zde jen krátkodobě zadrţovány. Následně z těchto zařízení dešťové 

vody odtékají do vodotečí přes kanalizace. Při tomto zpoţdění hlavně u přívalových sráţek 

má DSO podstatný význam pro městské vodní hospodářství. [5,8,10] 

 

Graf 4.2: Průběh srážkové události při zadržení odtoku [10] 

Uvedené grafy č. 4.2 vypovídají o průběhu sráţkové události při zadrţení odtoku 

v objektu podporujícím zadrţení. Horní graf znázorňuje intenzitu dopadu sráţky a spodní 

intenzitu zadrţení. Pří dopadu sráţky neodtéká všechen odtok najednou, ale pozvolně. 
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4.2.1 Objekty pro HDV 

Zasakovací průleh 

ZP jsou pouţívány, kdyţ není moţné pro zasakovaní dešťové vody mít vhodně 

velkou plochu k plošnému zasakovaní. Pro optimální zasakování vody se volí dna ZP 

vodorovná. Maximální výška vzdutí v ZP se doporučuje 30 cm. [2,10] 

Retenční příkop s drenáţí 

Tento objekt pro HDV se pouţívá, jestliţe není k dispozici velká plocha pro 

zasakování dešťové vody v průlezích. Při zasakování v RP s drenáţí se dešťový odtok vede 

podpovrchově do drenáţní trouby, která je uloţena v příkopu se štěrkovým obsypem nebo 

obsypem z jiného materiálu s velkou mezerovitostí. Zde se voda dočasně akumuluje 

a v závislosti na propustnosti okolní půdy se postupně vsakuje do podloţí. Před napojením 

dešťových svodů na RP se na potrubí osadí koncová šachta s usazovacím prostorem 

a nádobou s jemným filtrem.[2,10] 

Zasakovací šachta 

ZŠ je zpravidla zhotovována z betonových skruţí. Je pouţívána, pokud není 

k dispozici velká plocha pro zasakování v průlezích. ZŠ můţeme rozdělit na dva stavební 

typy. U prvního typu šachty mají skruţe leţící nad filtrační vrstvou u dna boční prostupy. 

Z důvodu ochrany spodních vod a udrţení vsakovací schopnosti se do šachty vkládá 

filtrační vak, ve kterém se zachycují usaditelné a odfiltrované látky z dešťového odtoku. 

U druhého typu šachty jsou skruţe perforovány výhradně pod filtrační vrstvou. 

Prosakování probíhá přes filtrační loţe, v kterém se zachycují usaditelné 

a odfiltrované látky. Na filtrační loţe se pouţívá písek s podílem vápence. [2,10] 
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Obrázek 4.2: Zasakovací šachta typu A [10] 

 

Obrázek 4.3: Zasakovací šachta typu B [10] 
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Zasakovací průleh s retenčním příkopem 

Systém  ZP-RP se pouţívá u podloţí s propustností kf <1.10
-6 

m.s
-1

, podloţí nemá 

schopnost akumulace dešťové vody, proto je nutné odvedení odtoku. Funkce systému 

ZP-RP spočívá v tom, ţe dešťová voda bude do RP stékat ZP z terénu nebo potrubím 

ze střešních odpadů. Na odtoku z RP je v šachtě regulátor odtoku – škrticí clona 

s bezpečnostním přelivem. Jakmile je přítok do RP větší neţ dovoluje škrticí clona, začne 

se RP plnit. Podle intenzity nebo doby trvání sráţky se RP plní nebo prázdní. Kdyţ je 

objem RP naplněn a neustále přitéká mnoţství větší neţ pouští regulátor odtoku, začne 

voda přepadat přes bezpečnostní přeliv do kanalizace. Bezpečnostní přeliv je navrţen i pro 

případy překročení zasakovací kapacity průlehů nebo jejich zneprůtočnění. Bezpečnostní 

přeliv nad úrovní hladiny návrhové sráţky v ZP odvede dešťovou vodu přímo do RP. Při 

navrhování parametrů systému ZP-RP se vychází ze škrceného specifického odtoku 

XDR =10 l.s
-1

km
2
 vztahujícího se k nepropustné ploše.[2,10] 

 

Obrázek 4.4: Systém zasakovacích průlehů s retenčními příkopy [10] 
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Obrázek 4. 5: Zasakovací průleh s retenčním příkopem [10] 

Suchý poldr 

Je vodní dílo slouţící jako protipovodňové opatření, kterým je moţno dosáhnout 

sníţení kulminačního průtoků povodně. Povodňová vlna se akumuluje na ploše poldru. 

 Po odeznění povodně se nádrţ zase vyprazdňuje a území poldru je dále vyuţíváno. Poldr 

můţe plnit funkci technickou, krajino-tvornou a ekologickou. Hlavní podmínkou při 

realizaci suché nádrţe je správné geomorfologické zařazení a vytvoření akumulačního 

prostoru. 

 Při návrhu suchého poldru musí být dodrţena následující hlediska: 

 Bezpečnost vodního díla 

 Účinnost díla pro ochranu před povodněmi 

 Podmínky pro odvodnění zátopy při průchodu povodně 

 Vliv na ţivotní prostředí 

 Vliv na stávající způsob hospodaření včetně ekonomických dopadů 

 Vliv na kulturní hodnoty krajiny 

 Náklady na realizaci a provoz nádrţe [2,12]  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části práce jsou vyspecifikována místa s nevyhovujícími odtokovými 

poměry města Krnova (modrá barva). Zlepšením odtokových poměrů těchto území by 

mělo dojít zlepšení situace na kritických odtokových místech (červená barva). 

5. Rozdělení katastrálního Území města Krnova 

Území je zde rozděleno na tři katastrální území: 

 Opavské předměstí 

 Horní předměstí 

 Krásné Loučky 

Lokace těchto území je rozdělena dle: 

 Vodoteče – toky, potoky, meliorační příkopy (dimenze a stav průtočného profilu) 

 Vodní plochy 

 Projevy vodní eroze na zemědělské půdě 

 Stav komunikací [1] 

5.1 Současný stav odtoku města Krnova 

V současné době vyuţívá cca 95% obyvatelstva města Krnova k odvedení 

odpadních vod jednotnou stokovou síť, tato síť odvádí odpadní vody na městskou ČOV, 

kde dochází k jejich čištění. Tato soustavná stoková síť byla vybudována mezi lety  

1970 -1980, kdy se do nesoustavné kanalizace zřizoval komplex kmenových sběračů, které 

usměrňovaly odkanalizovaní většiny zájmového území a odváděly odpadní vody 

na ústřední ČOV. Celková délka stávající kanalizace, která je ve správě KVAK s.r.o. činní 

cca 58,4 km. Při koncepci stokové sítě v 70. letech 20. století se počítalo se zavedením 

jednotné kanalizace na území města Krnova a přidáním rozsáhlých průmyslových ploch, 

v lednu roku 1971. Koncepce vycházela z předpokladu, ţe dešťová voda je problém  

a neţádoucí prvek, kterého je třeba se hned zbavit. Dešťový odtok měl tedy okamţitě 

odtéct z urbanizovaného území do kanalizace. Jednalo se o patření vyuţívající 

konvenčního způsobu odvodnění. V druhé polovině 70 let, byla zahájena realizace 

kmenových kanalizačních sběračů A, B a C, které měly tvořit základ soustavné jednotné 
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kanalizace, která má přivádět odpadní vody na ČOV. Kanalizační sběrače měly slouţit i 

k odvodnění urbanizovaných ploch, které nebyly napojeny na stávající jednotnou 

kanalizační síť. Z navrhovaných tří sběračů byly nakonec vytvořeny sběrače A a B, u 

sběrače C byla stavba zahájena, ale nebyla dokončená. Roku 1997 byl zpracován generel 

stokové sítě města Krnova. Výsledkem bylo, ţe na základě matematického modelu 

stávající stokové sítě má převáţná část dostatečnou kapacitu pro odvedení jak splaškových 

tak i dešťových vod z intravilánu města.[1] 

V případě extravilánových vod zpracovatel generelu navrhnul, pro neuspokojivý 

stav, odvodnění řešit nezávisle na systému veřejné sítě. Jedná se o metody uplatňující 

decentralizovaný způsob odvodnění. Při aktualizaci stokové sítě bylo generelem 

prokázáno, ţe se povedlo prosadit způsob hospodaření s dešťovou vodou, při kterém  

se uplatnil odtok dešťových vod z nově vzniklých střech a ploch mimo systém jednotné 

kanalizace. Jedním z příkladu je i fakt, ţe v uplynulých deseti letech budování struktur  

na území města Krnova byly minimální poţadavky na investici do veřejné kanalizační sítě. 

[1] 

Pro zmírnění odtokového reţimu na území  Krnova bylo stanoveno 6 kritických 

odtokových míst vyznačených na mapě červenou barvou a 8 nevyhovujících míst 

znázorněných modrou barvou. 

Kritická odtoková místa (červená barva): 

1. Cvilinská – DDM 

2. Na dolním pastvišti 

3. Ulice Chařovská 

4. Úvoz nad Chařovským parkem 

5. Ulice Brantická u ţelezniční trati 

6. Pod Bezručovým vrchem 

Nevyhovující místa (modrá barva): 

1. Albrechtická – Chomýţ 

2. Pod Bezručovým vrchem – Partyzánů 

3. Brantická 

4. Úvoz nad Chářovským parkem – ČS. armády, Chářovská 

5. Mlýnský náhon 
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6. Fügnerova 

7. Pod Cvilínem 

8. Švabinského 

9. Petrovická 

Obr. č. 5.1: Mapa s vyznačenými částmi pro zmírnění odtokového režimu města Krnova [1] 
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Lokalita Albrechtická – Chomýž 

 

Obr. č. 5.2: Lokalita Albrechtická – Chomýž 

Tabulka 5.1: Lokalita Albrechtická - Chomýž 

plocha pozemku cca 124 ha 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Cca 50 ha plochy je tvořeno lesy, zbylé plochy jsou tvořeny převáţně 

poli a loukami. Ze severu je území ohraničeno komunikací na ulici 

Albrechtická. Průměrný sklon činí 10%. 

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

V současně době není území dostatečně odkanalizováno. V červnu 

roku 2010 byla dokončena výstavba kanalizace v Chomýţi. Vyuţití 

nově vybudované splaškové kanalizace, pro odvedení sráţkových 

vod z území není moţné.   

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

Plošný odtok sráţkových vod odveden pomocí záchytných příkopů 

podél silnice Albrechtická. Kříţení trati ČD je navrţeno propustkem. 

Dále je trasa příkopu zalomena a je vedena souběţně s tratí, aţ po 

napojení na stávající meliorační příkop ústící do řeky Opavice. 
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potenciál HDV Území vykazuje dostupný potenciál HDV v melioračních a silničním 

příkopu. 

návrh HDV Odvodňovaný plošný odtok z území bude sveden pomocí 

zasakovacího průlehu, který povede podél silnice Albrechtická a 

bude ji nutno kříţit (je třeba vybudování propustku). Dále bude 

odtok veden přes některý soukromý pozemek, pak podél ţelezniční 

trati k melioračnímu příkopu, který ústí do recipientu Opavice. 

[1,2] 

Lokalita Pod Bezručovým vrchem – Partyzánu 

 

Obr. č. 5.3: Lokalita Pod Bezručovým vrchem – Partyzánu 

Tabulka 5.2: Lokalita Pod Bezručovým vrchem - Partyzánu 

plocha pozemku Cca 52,4 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Soukromý vlastník, Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Z celkové plochy je 14,4 ha určeno pro bydlení a podnikatelské 

aktivity, zbývající území je z 50% tvořeno lesy, obdělávanými poli  

a loukami. 
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spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Stávající kanalizace na ulici Partyzánů, Na Nivě a Dukelská má 

profil DN 300, kmenový sběrač B na ulici Stará Jeţnická má profil 

DN 500. Pro odvodnění dešťových vod je tato kanalizace 

nedostatečná. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

V určené lokalitě se nenachází ţádná přirozená vodoteč. 

potenciál HDV Území vykazuje dostupný potenciál HDV v obytné části, dále je 

území tvořeno lesy a přilehlými poli. 

návrh HDV V obytné a podnikatelsky vyuţívané části území by mělo dojít k 

většímu zadrţení spadlých sráţek, v podobě zelených střech domů a 

zásakům sráţek v místě dopadu sráţky. V místech nezastavěného 

území, jeţ je tvořeno lesy, poli a loukami, vybudovat poldr, do 

kterého bude sveden sráţkový odtok záchytnými příkopy 

nacházejícími se podél tohoto území.   

[1,2] 

Lokalita Brantická 

 

Obr. č. 5.4: Lokalita Brantická 
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Tabulka 5.3: Lokalita Brantická 

plocha pozemku 134,3 ha 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Obec Brantice, soukromý vlastník, Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Lokalita v sobě sdruţuje dvě dílčí povodí. První z nich je velké 42,5 

ha, stanoveno komunikací ulice Brantická a tratí ČD č. 310 Olomouc 

- Opava. Pozemky jsou vyuţívané k zemědělství. Druhé povodí má 

rozlohu cca 91,7 ha, tvořeno pozemky poloţenými na jiţní straně za 

tratí ČD. Převáţná část území je tvořena poli a loukami, cca 0,25 ha 

je tvořeno lesy. 

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Zájmové území leţí mimo povodí stávající jednotné kanalizace, 

vyuţití jednotné kanalizace pro odvedení dešťových vod nepřipadá 

v úvahu. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

Nevyskytuje se zde ţádný přirozený recipient. Nejbliţším tokem je 

tok Opavy. 

potenciál HDV Povrchový odtok z povodí je řešen plošně. V území se vyskytuje 

systém melioračních příkopů. Podél komunikace ulice Brantická jsou 

vybudovány silniční příkopy, které odvádějí splach z komunikací, 

tak i povrchový odtok ze zemědělských pozemků. 

návrh HDV Pro odvodnění územíze zemědělský ploch mezí komunikací ulice 

Brantická a ţelezniční tratí, zvětšit kapacitu a obnovit silniční příkop, 

včetně propustků pod místními komunikacemi a příjezdy k 

nemovitostem. Hlavní plošný odtok svézt pomocí zasakovacího 

průlehu vedoucího podél ţelezniční trati k městské části Krnova, kde 

bude sveden do melioračního příkopu a do toku Opavy. Na 

zemědělských plochách pěstovat plodiny podporující retenci vody. 

[1,2] 
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Lokalita Úvoz nad Chářovským parkem, CS. Armády –

Chářovská 

 

Obr. č. 5.5:Lokalita Úvoz nad Chářovským parkem, CS. Armády–Chářovská 

Tabulka 5.4:  Lokalita Úvoz nad Chářovským parkem, CS. Armády –Chářovská 

plocha pozemku 117 ha 

majitel 

pozemku 

(nemovitosti) 

Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Převáţná část území je tvořena poli a místy loukami. 

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Zastavěné území je odvodňováno kmenovým kanalizačním sběračem 

C jednotné stokové sítě. Část stoky na ulici ČS. Armády a Chářovská 

je po rekonstrukci, která proběhla roku 1999. Při rekonstrukci byla 

kanalizace o profilu DN 300 a DN 400 vyměněná stokou o profilu 

DN 400 aţ DN 700. Kanalizace sběrače C na určeném území je 

schopná odvodu splaškových odpadních vod z objektů obytné 

zástavby a dešťových vod ze zpevněných ploch a komunikačního 

systému v obci. Při rekonstrukci nebylo počítáno s napojením 

extravilánových vod na stávající jednotnou kanalizaci.  
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spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

Nevyskytuje se zde ţádný přirozený recipient. Nejbliţším tokem je 

tok Opavy. 

potenciál HDV Vyuţití melioračního příkopu. Zpomalit odvodnění z polí a luk. 

návrh HDV Podél ţelezniční trati pomocí zasakovacího průlehu odvést hlavní 

plošný odtok směrem k podjezdu ulice Brantická. Na tento průleh by 

měl navazovat meliorační příkop z lokality Brantická, který je 

sveden do toku Opavy. Na polích pěstovat plodiny podporující 

retenci vody. 

[1,2] 

Lokalita Mlýnský náhon 

 

Obr. č. 5.6: Lokalita Mlýnský náhon [1] 

Tabulka 5.5: Lokalita Mlýnský náhon 

plocha pozemku 2 km  

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Město Krnov  

morfologie a 

členitost terénu 

Uměle vytvořená vodoteč. 
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spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Mlýnský náhon nemá ţádný vliv na stávající systém veřejné 

kanalizace města Krnova. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

Náhon je recipientem k odvedení sráţkových vod, existencí náhonu 

je podmíněná funkčnost rybníčku v Chářovském parku. Slouţí i k 

odběru průmyslových vod k napájení průmyslových objektů.  

potenciál HDV Vyuţití Mlýnského náhonu k odvedení povrchových vod z 

extravilánu. 

návrh HDV Kapacita Mlýnského náhonu je zcela vyčerpána, nelze jej pouţít pro 

zmírnění odtoku povrchových extravilánových vod. 

doplňují 

informace 

Na náhonu je patrné, ţe byl po povodni roku 1997 na některých 

místech poškozen. 

[1,2] 

Lokalita Fügnerova 

 

Obr. č. 5.7: Lokalita Fügnerova 
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Tabulka 5.6: Lokalita Fügnerova 

plocha pozemku 81,2 ha 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Soukromý vlastník, Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Území leţí východním směrem od ulice ČS. Armády. Území tvoří 

hlavně zemědělské pozemky, pole a louky.  

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Zastavěná část území je odvodněna jednotnou kanalizací, která je 

napojená na kanalizační sběrač C (DN1000), za objektem  

OK 1C. Pro odvedení extravilánových vod nemá kanalizační stoka 

na ulici Fügnerova (DN400) dostatečnou kapacitu. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

Nevyskytuje se zde ţádný přirozený recipient. Nejbliţším 

recipientem je tok Opavy. 

potenciál HDV Zmírnění plošného odtoku z přilehlých pozemků. 

návrh HDV Pro zmírnění odtoku přívalových sráţek z tohoto území vybudovat 

poldr. Nádrţ vybavená spodní výpustí, odvádějící vodu otevřeným 

korytem. V místě, kde se kříţí ulice Chařovská s korytem svézt 

odtok do potrubí procházejícím komunikací ulici Fügnerova a zaústit 

jej do toku Opavy. 

[1,2] 
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Lokalita Pod Cvilínem 

 

Obr. č. 5.8: Lokalita Pod Cvilínem 

Tabulka 5.7: Lokalita Pod Cvilínem 

plocha pozemku 86,9 ha 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Město Krnov, soukromý vlastník, Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Území vymezeno komunikací Na Dolním Pastvišti - Nová Cvilínská. 

Území je vyčleněno pro obytné a podnikatelské účely. Celkovou 

plochu území lze rozdělit na dvě dílčí povodí. První zaujímá plochu 

cca 24,8 ha a druhé cca 45,6 ha. Obě plochy se vyznačují 

zemědělskými pozemky, loukami a poli. 

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Část extravilánových vod je v současné době bodově zachycena 

stávající kanalizační stokou (DN400) v ulici Na Dolním Pastvišti. Při 

dlouhodobých sráţkách se část extravilánových vod dostává na 

komunikační prostor, kde je odváděna bodovým odvodněním do 

stávající kanalizace na ulici Boční. Vyuţití stávající jednotné 

kanalizace pro odvedení extravilánových vod je v rozporu se 

schválenou koncepcí odkanalizování a čištění odpadních vod na 

území města Krnova. Současná jednotná kanalizace nemá potřebnou 

kapacitu pro odvedení sráţkových vod z povodí extravilánu. Při 
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svedení těchto vod do jednotné kanalizace by došlo k nahromadění 

veškeré vody na ČOV, neboť v posuzovaném úseku nemá moţnost 

odlehčení do recipientu. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

V lokalitě se nenachází ţádný přirozený recipient. Nejbliţším 

recipientem je tok Opavy. 

potenciál HDV Z celkové plochy řešeného území je cca 11,5 ha zastavěného území a 

75,45 ha připadá území intravilánu. Zmírnit odtokovou činnost 

z přilehlých pozemků. 

návrh HDV Dle generelu je v rozvojovém území navrţena výstavba dešťově 

kanalizace, která má za úkol odvést dešťové vody do toku Opavy. Při 

odvodňování extravilánu se vychází z návrhu vybudování dvou 

poldrů o ploše 0,50 ha. Do navrhovaných poldrů by měl být staţený 

plošný odtok pomocí záchytných příkopů. Při překročení přelivné 

hrany poldru bude odveden odtok do dešťové kanalizace města 

Krnova. 

[1,2] 
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Lokalita Švabinského 

 

Obr. č. 5.9: Lokalita Švabinského 

Tabulka 5.8: Lokalita Švabinského 

plocha pozemku cca 28,8 ha 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Soukromý vlastník, Česká republika 

morfologie a 

členitost terénu 

Území je vymezeno komunikacemi ulicí Maxe Švabinkého a ulicí 

Městská. Jedná se o území lesnaté, převáţně svaţité a nezastavěné. 

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení 

dešťových vod z 

extravilánu 

V popisovaném území je nyní vybudována oddílná kanalizace.  

Systémem kombinované kanalizace jsou z intravilánu svedeny 

splaškové i částečně dešťové vody na ČOV města Krnova. 

Systémem povrchových příkopů jsou odváděny dešťové vody z 

extravilánu do dešťové kanalizace, která je vyústěna do toku Opavy. 

Na dolním úseku má dešťová kanalizace nedostatečnou kapacitu. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

V lokalitě se nenachází ţádný přirozený recipient. Nejbliţším 

recipientem je tok Opavy. 

potenciál HDV Odvedení plošného odtoku z řešeného území. Nedostatečná kapacita 

dešťové kanalizace. 
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návrh HDV Plošný odtok regulovat pomocí zasakovacího průlehu ke stávajícímu 

objektu. Z objektu navrhnout dešťovou kanalizaci, která bude mít za 

úkol odvedení dešťových vod do toku Opavy. 

[1,2] 

Lokalita Petrovická 

 

Obr. č. 5.10: Lokalita Petrovická 

Tabulka 5.9: Lokalita Petrovická 

plocha pozemku 140,8 ha 

majitel pozemku 

(nemovitosti) 

Město Krnov, soukromé vlastnictví 

morfologie a 

členitost terénu 

Území je tvořeno převáţně poli a loukami. Ze západu je území 

ohraničeno tokem Mohla, z jihu tokem Opavice a z východu 

zastavěným územím lokality Hlubčické předměstí.   

spolehlivost 

kanalizace pro 

odvedení DV z 

extravilánu 

Řešené území je mimo stávající jednotnou kanalizaci. 

spolehlivost 

recipientu - 

vodoteče 

V zájmovém území se nachází dva recipienty, řeka Opavice a tok 

Mohla. 
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potenciál HDV Vyuţití zemědělských pozemků, odstranění nahromaděné stojaté 

vody. 

návrh HDV Z pohledu HDV lze popisované území rozdělit na dvě dílčí. První s 

velikostí 83,8 ha, určené k zástavbě a podnikatelským aktivitám, 

druhé s velikostí 57 ha, tvořící extravilán. V území rozvojových 

ploch vybudovat dešťovou kanalizaci, která odvede dešťové vody do 

recipientu. Z jiţní části území odvést dešťové vody kanalizací do 

recipientu Opavice. Ze severní části odvést dešťové vody kanalizací 

ústící do recipientu Mohla. V případě extravilánu má území rozlohu 

57 ha a je tvořeno obdělávanými poli. V místech nad výhledovou 

zástavbou plošný odtok inklinuje do středu údolí. Při ochraně 

intravilánového území vybudovat zasakovací průleh, který povede 

podél hranice chráněného území a dále podél místní komunikace do 

recipientu Mohla. Na trase je potřeba vybudovat propustek pod 

místní polní komunikací. 

[1,2]  
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6. Závěr 

Pouţitím navrhovaných opatření HDV na určených lokalitách v praxi by došlo ke 

zmírnění povrchového odtoku. Při vsakování dešťových vod do podloţí by byl podporován 

stav podzemní vody.  

Při opatření v lokalitě Albrechtická – Chomýţ bude ochráněna část území 

Chomýţe, dále komunikace na ulici Albrechtická, která slouţí jako hlavní tah na Město 

Albrechtice. Při opatření navrţených v lokalitě pod Bezručovým vrchem – Partyzánů, bude 

ochráněna hlavně obytná zástavba okolo ulice Partyzánů, dojde také ke zmírnění 

odtokových problémů vzniklých na kritickém odtokovém místě pod Bezručovým vrchem. 

Cílem návrhu HDV v lokalitě Brantická by bylo ochránit přilehlé zástavby na ulici 

Brantická spolu s místní komunikací a odlehčit kritickému místu mezi ţeleznicí a ulicí 

Brantická. V další vybrané lokalitě Úvoz nad Chářovským parkem, CS. Armády – 

Chářovská, by v uvedení navrhovaných metod v praxi, došlo k vyřešení problému 

se stagnující vodou pod tratí ČD a zamezilo by se zaplavování komunikace v místě 

ţelezničního mostu. Dále by došlo ke zmírnění odtokových poměrů v kritickém místě 

Úvozu nad Chářovským parkem. Opatření HDV lokalitě Fügnerova má za úkol ochránit 

území ulice Fügnerova a přilehlých ulic (Nábřeţní, Nerudova, Zeyerova  

a Svatováclavská). V lokalitě Pod Cvilínem by navrhované opatření slouţilo k ochraně 

zastavěného území a zmírnění odtokových poměru na kritickém místě Na dolním pastvišti. 

Návrh HDV v lokalitě Švabinského by vedl k ochraně zastavěného území a ke zlepšení 

prevence odtokových poměru v kritickém místě Cvílinská – DDM. Posledním zkoumaným 

místem je lokalita Petrovická, kde pouţitím návrhu HDV by došlo k vyřešení problému 

s podmáčením zemědělské půdy a ochraně přilehlého zastavěného obytného území.  
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