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A. SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU ODVODNĚNÍ  

A.1. ÚVOD 

 

Pro projekt „Generel odvodnění města Turnov“ byly použity 

hydrologické metody  simulace odtoku dle EN 752:2008, v české verzi 

ČSN EN 752, z října 2008 citované v závazné normativní příloze 

„E.Hydraulické výpočty“, dle tabulky E. 1 pro posouzení stávajících 

stokových systémů a navrhování velkých odvodňovacích systémů. 

Podle doporučení tohoto závazného normativu a vzhledem k požadavku 

maximální vypovídací schopnosti simulace bylo použito v hydrologickém 

modelu pro elementární povodí varianty D – Povrchový odtok je řešen 

podrobným způsobem. Pro popis hydrauliky systému bylo použito národní 

racionální výpočtové hydrologické metody Ing. Másla. 

Dále je uveden výňatek z uvedené normativní závazné přílohy evropské  

normy s vyznačením volené metody a názvosloví: 

 

ČSN EN 752:2008 

E.1.2 Volba metody simulace odtoku 
 E.1.2.1 Všeobecně 
Pro navrhování stokových systémů bylo vyvinuto mnoho metod. Ve všech případech byl 
proces odtoku deště zjednodušen, aby mohly být získány ekonomicky výhodné návrhové 
parametry. Tato příloha poskytuje přehled dostupných metod a dává pokyny, kde je lze 
použít. 
 
E.1.2.2 Metoda simulace odtoku 

Při výpočtu odtoku v potrubí se rozlišují tři základní výpočtové postupy:  
-Jednoduché empirické metody 
U těchto metod se uvažuje rovnoměrný a stacionární odtok. Rychlost proudění při 
kapacitním plnění může být použita k výpočtu doby odtoku. Tyto metody se používají 
hlavně pro navrhování malých odvodňovacích systémů (viz E.3). 
- Jednoduché výpočetní metody  
S těmito metodami může být také simulován nerovnoměrný a ustálený odtok. Retardace 
odtoku a retence ve stokách se berou v úvahu, ale tyto metody zpravidla nemohou 
simulovat nestacionární odtok. Jsou vhodné pro navrhování velkých stokových systémů, 
posouzení stávajících systémů nebo ro dlouhodobou simulaci z řady dešťů. 
-Hydrodynamické metody 
S těmito metodami může být simulován nerovnoměrný nestacionámí odtok i při přehlcení 
nebo zpětném vzdutí. Mohou být použity k posouzení odvodňovacích systémů při 
povodňových stavech NP27) 
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Pro každou metodu může být povrchový odtok řešen jednoduchým nebo podrobným 
způsobem (J nebo D v tabulce E.1). 
 

Tabulka E.1 dává pokyny k rozsahu použit různých metod, které mohou být v rámci 
jednoho dílčího povodí kombinovány. 
 
NÁRODNÍ POZNÁMKA V České republice se používají racionální metody, tj. metody 
součtové, podle Bartoška, podle Másla apod. 
NÁRODNÍ POZNÁMKA Od přívalových dešťů. 
 

 
Tabulka E.1 - Rozsah použití metod pro simulaci odtoku 

Rozsah použití  Metody  

Jednoduché 
empirické metody 

Hydrologické 
metody 

Hydrodynamické 
metody 

Navrhování malých odvodňovacích 
systémů 

i J b) 

Navrhování velkých odvodňovacích 
systémů 

a) J J nebo D 

Navrhování hydraulicky jednoduchých 
silničních odvodňovacích systémů 

    J     -     - 

Posouzení četnosti povodňových stavů a) a) J nebo D 

Posouzení stávajících stokových systémů a) J nebo D J nebo D 

Navrhování výustí/oddělení vod a) J nebo D J nebo D 

Ovlivňování kvality vodního recipientu a) J J nebo D 

Ovlivňování kvantity vodního recipientu a) J J nebo D 

Včasná kontrola systému a) J nebo D J nebo D 

Poznámky: 
J Povrchový odtok je řešen jednoduchým způsobem. 
D Povrchový odtok je řešen podrobným způsobem. 
a) nepoužitelné 
b) všeobecně se nedoporučuje 

 

 

Město Turnov mělo, podle předpokladů a dle výsledků této studie, 

navrženu a rozvíjenu kanalizační síť podle „národních“ hydrologických metod 

(Bartoška, Másla atd.) a zvyklostí. Tímto je tedy také splněn požadavek 

normy -  pro posuzování a určení dalšího rozvoje použít nadále tyto metody.    

  

A.2. ZADÁNÍ   

Město Turnov je jedním z větších sídelních celků na území Libereckého 

kraje. Městský úřad města Turnova se ve vazbě na nový rozvoj města 
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v rámci schválené územní dokumentace rozhodl prostřednictvím 

Vodohospodářské správy (dále VHS) nechat zpracovat  „Generel odvodnění 

města Turnova“ (dále jen Generel, popř. GO). Vzhledem k rozsahu a časové 

náročnosti byla pro první etapu Generelu vybrána oblast s nejrozsáhlejšími 

záměry rozvoje, které jsou již zčásti realizovány a je evidentně nutné 

zkontrolovat a zavést opatření nutná pro další zástavbu hlavně v oblasti 

Vesecka. Jedná se o povodí Odolenovického potoka, tzn., na jedné 

z kmenových stok pravého břehu Jizery. Jde tedy o jeden z nejdůležitějších 

podkladů rozvoje založený na snaze optimalizovat akvatickou rovnováhu 

rozsáhlého urbanizovaného celku. Metodicky je postaven na klasických 

osvědčených metodách s využitím aplikací výpočetní techniky. 

Práce byly zahájeny v roce 2014 s návazností na dílčí přípravné činnosti, 

zejména zaměření jednotlivých kmenových stok a sledování 

hydrotechnických a hydrologických vlastností systému provedené 

provozovatelem.  

Zadáním I. etapy Generelu je vyřešení problematických otázek systému 

v zájmovém území urbanizovaného povodí, tzn. i mimo území obce. Z 

pohledu zadání projektu je třeba zdůraznit, že odvádění odpadních vod se v 

mnoha případech stává limitujícím faktorem dalšího rozvoje města. 

Generel představuje územně plánovací podklad, který přináší základní 

informace o veškerých faktorech hydrosféry v zájmovém území, se zpětnou 

vazbou ovlivňující koncepční úvahy vztažené na změnu urbanizace a 

rozvojové plochy města. 

A.2.1. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

A.2.1.a) Charakteristika oblasti 

Odvodňovaná lokalita se rozkládá převážně v povodí Odolenovického 

potoka. Okrajové části v zástavbě jsou v malé míře umístěny již v jiných 

povodích, ale kanalizačním systémem jsou odvodněny také do povodí 

Odolenovického potoka. Do řešeného území spadá převážná část zástavby 

obce Ohrazenice, Vesecko, Daliměřice a Hrubý Rohozec. Do systému jsou 

zavedeny splaškové vody z čerpacích stanic okolních obcí viz. A.2.3.b). Povodí 



- 7 - 
 

kanalizačního systému je přibližně z 80% ve stabilizované vilové zástavbě. 

V části směrem k centru lze považovat charakter zástavby za sídlištní. 

V extravilánu obce na severní straně území je umístěna rozvojová komerční 

zóna s již realizovanými areály, kde se počítá s dalším rozvojem. Komerčně je 

využíván také prostor na jižním okraji lokality mezi řekou Jizerou a železnicí 

v původních areálech privatizovaných podniků. V území je umístěn systém 

rychlostních komunikací ŘSD. 

A.2.1.b) Přírodní poměry 

Povodí Odolenovického potoka je  kyjovitého tvaru o rozloze cca 10 km2 

s lesními porosty pouze v jeho horních okrajových partiích. V extravilánu obce 

je  provozována zemědělská výroba. Terén se svažuje větším spádem přes 3% 

v zástavbě obce a přechází do rovinaté inundační nivy řeky Jizery. 

A.2.1.c) Socio-ekonomické poměry 

Převážná část řešené lokality je čistě obytná stabilizovaného charakteru. 

Rozvojové oblasti obytné zóny dle ÚP jsou plánovány hlavně v oblasti 

Daliměřic. Zde bude proveden hydrogeologický průzkum je zjištění možnosti 

vsakování a určení podmínek výstavby.  Je plánována další zástavba 

v komerčních areálech Vesecka a Altolu. Demograficky jsou řešené lokality dle 

podkladů ÚP během vývoje od r.2000 v mírném poklesu počtu obyvatel. 

A.2.1.d) Právní předpisy 

Turnov byl usnesením vlády ČR č. 1236 z 9.12.2002 zařazen do 

kategorie aglomerací s velikostí nad 10.000 EO, u kterých se předpokládalo 

zajištění požadavků směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010. 

V Regionálním plánu implementace byla navržena postupná dostavba 

kanalizačních sběračů ve zbývajících částech aglomerace. 

Hlavním úkolem státu z období let 2004 – 2010 stále je zabezpečení 

požadavků vyplývajících z Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní politice. 

Cílem této směrnice EU a Státní politiky životního prostředí v ČR (SPŽP) je 

především eliminace tzv. prioritních látek z životního prostředí. Snahou 

vodohospodářů je snížení koncentrací těchto látek v hydrosféře (ovlivněné 

urbanizací) na koncentrace blížící se jejich výskytu v přirozeném prostředí. 
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Členské státy EU si uložily za povinnost dosažení přinejmenším dobrého 

stavu vod prostřednictvím zavedení nezbytných opatření v rámci 

integrovaných programů opatření a to s ohledem na existující požadavky 

Společenství. Tohoto stavu mělo být dosaženo podle článku 4.1.(a) 

předmětné směrnice nejpozději do 22. 12. 2015. 

 

 

A.2.2. PODKLADY PRO PROJEKT 

A.2.2.a) Územně plánovací dokumentace 

V projektu byly využity podklady územně-plánovacích dokumentů obcí 

Turnov a Ohrazenice a jejich schválených změn. 

 

A.2.2.b) Informace GIS a modelu 

Podklady z GIS map byly poskytnuty provozovatelem v dostatečně 

podrobném popisu s uvedením geodetických výšek hlavních šachet na řadech.  

 

A.2.2.c) Provozní informace o stokové síti 

Během fyzických prohlídek a měření v terénu byly diskutovány podmínky 

a problematiky provozu a údržby kanalizačního systému. Provozovatelem 

uváděné nedostatky systému byly jasně prokázány v následném modelu.  

 

A.2.2.d) Zhodnocení datových podkladů 

Pro daný účel byly podklady dostatečně vypovídající a v některých 

případech byly  údaje z podkladů provozovatele a VHS ověřeny v reálu.  

 

A.2.3. SYSTÉM ODVODNĚNÍ LOKALITY 

A.2.3.a) Povodí 

Dešťové vody z extravilánu řešené zástavby obcí jsou odvodněny do 

Odolenovického, Vazoveckého a Ohrazenického potoka a Jizery.  



- 9 - 
 

A.2.3.b) Stoková síť 

Systém kanalizace odvádí jednotnou kanalizací splaškové vody a část 

srážek, které neskončí ve výše uvedených vodotečích, gravitačně z Ohrazenic a 

 částí Turnova Daliměřic, Vesecka a Hrubého Rohozce. Do systému jsou 

připojeny splaškovou tlakovou kanalizací obce Jenišovice, Nudvojovice, Přepeře, 

část Hrubého a Malého Rozhozce.     

A.2.3.c) Objekty stokové sítě 

Na stokové síti jsou umístěny oddělovací komory, které oddělují ředěné 

odpadní vody při srážkovém odtoku do recipientů. Z hlediska důležitosti se 

jedná o OK-2 a OK-3 u železničního viaduktu, OK-5 z Daliměřic a OK-7 u Jizery. 

A.2.3.d) ČOV 

Městká čistírna odpadních vod je umístěna na levém břehu Jizery. 

Parametry ČOV a jejich vyhodnocení jsou pro tuto část GO-ZÁPAD irelevantní, 

protože čistírna musí být posouzena pro celý komplex obcí, kterým zajišťuje 

likvidaci odpadních vod. Z tohoto důvodu se jejím vyhodnocením musí zabývat 

Generel odvodnění Turnova v komplexním dokončení, kde již bude možné 

celkové posouzení stávajících a potřebných kapacit ČOV. 

 

A.3. ÚČEL  A CÍLE PROJEKTU 

Hlavním cílem Generelu  bylo stanovení ucelené koncepce odvodnění 

zájmového území tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a 

splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k 

překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Stanovená koncepce 

definuje hlavní směry vývoje systému a určuje, jakým způsobem mají být 

důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny. 

Zde je třeba zdůraznit, že odvádění odpadních vod se v mnoha 

případech stává limitujícím faktorem dalšího rozvoje města. Základní 

„stavební kameny“ Generelu spočívaly v posouzení stávajícího stavu systému 

odvodnění a následném variantním návrhu řešení výhledového stavu. 

Turnov byl usnesením vlády ČR č. 1236 z 9.12.2002 zařazen do 
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kategorie aglomerací s velikostí nad 10.000 EO, u kterých se předpokládalo 

zajištění požadavků směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010. 

V Regionálním plánu implementace byla navržena postupná dostavba 

kanalizačních sběračů ve zbývajících částech aglomerace.  

Hlavním cílem projektu bylo zpracovat inženýrsko-vodohospodářské 

podklady  do formátu územně plánovací dokumentace. Jedná se zejména o 

následující oblasti: 

a) stanovení strategie rozvoje kanalizační sítě 

b) stanovení strategie provozování a údržby kanalizačního systému 

c) stanovení zásad optimalizace investic a oprav 

d) stanovení zásad návrhu protipovodňové ochrany 

 

Technické cíle Generelu představují především snahu o: 

a) omezení havarijního znečištění recipientu z kanalizace za 

srážkových událostí; 

b) ochránění nebo obnovení estetické hodnoty vodních toků; 

c) vytvoření podmínek pro udržení nebo znovuobnovení biologické 

různorodosti vodního toku; 

d) zabezpečení dostatečné kapacity recipientů z pohledu odvedení 

srážkových vod; 

e) zabezpečení funkce kanalizace a objektů za povodňových stavů v 

recipientech; 

f) zlepšení hygienických a ekologických podmínek města; 

g) zlepšení funkce stávající stokové sítě, celková optimalizace její 

funkce a návrh potřebných opatření; 

h) přípravu podmínek pro připojení komunálních, průmyslových a 

jiných odpadních vod na veřejnou kanalizaci a jejich následné 

čištění s ohledem na plánovaný vývoj urbanizace; 

i) hospodaření s dešťovými vodami s ohledem na plánovaný vývoj 

urbanizace; 

j) identifikaci a postupné snižování podílu balastních vod v 

kanalizačním systému; 
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k) vytvoření podkladu pro územně plánovací dokumentaci; 

l) technickou, ekonomickou a ekologickou vyváženost návrhu. 

 

Stanovené technické cíle Generelu jsou v rámci projektu naplňovány 

pomocí následujících technických postupů: 

a) Zvýšení retenčních schopností a transformačních vlastností stokové 

sítě. 

b) Zajištění napojení veškerých odpadních vod v zájmovém území na 

centrální systém odvodnění. 

c)  Zabezpečení dovolené četnosti přepadů, dovoleného celkového 

objemu přepadů a celkového objemu přepadajícího znečištění 

formou optimalizace funkce oddělovačů a technickými opatřeními 

na stokové síti (retence, transformace, retardace). 

d) Zamezení vnosu znečištění do toků z přímých výustí dešťové 

kanalizace formou technických opatření na těchto výustích. 

e) Požadavek oddílného systému odkanalizování u nově 

odvodňovaných území. 

f) Zahrnutí principů hospodaření s dešťovou vodou do řešení 

Generelu. 

g) Zajištění zlepšení estetických vlastností toků snížením vnosu 

pevných plovoucích částic z oddělovacích komor a z dešťové 

kanalizace. 

a) Redukce možnosti kontaminace podzemní vody ze stokové sítě 

obnovou a rekonstrukcí kanalizační sítě. 

 

 

A.3.1. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ  

Tvorba moderní koncepce odvodnění měst a obcí (urbanizovaných 

území) v ČR se ve většině případů musí vyrovnávat s ekologickým a 

provozně-ekonomickým dluhem předešlých generací. Ten se veřejnosti 

viditelně prezentuje přívalovými průtoky koryty malých vodních toků, které 

dosahují tisíciletých hodnot vlivem zanedbání vlivu změn podmínek 
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povrchových odtoků. Povodně v letech 1997 a 2002, či účinek „bleskových 

povodní“ v roce 2006 a 2009 na mnohých místech v ČR naznačily, jaké 

neblahé následky přináší neznalost záplavových území či v horším případě 

jejich vědomá zástavba. Pro řešenou lokalitu je současná úroveň 

vodohospodářské infrastruktury  limitujícím faktorem dalšího rozvoje. 

Počátky snah o nápravu tohoto stavu je možno spatřovat ve zpracování 

„Generálního kanalizačního plánu odvedení a čištění odpadních vod VHS 

Turnov“ v roce 1999. Na základě koncepce určené v tomto generelu byly 

postaveny či rekonstruovány části páteřního systému kmenových stok města. 

Pro řešenou lokalitu je určující síť základních kmenových stok „A – AC“ 

převážně jednotné stokové soustavy (tzn. společně odvádějí znečištěné i 

neznečištěné odpadní vody). Ty byly doplněny úseky splaškových kmenových 

stok oddílné stokové soustavy (oddělená doprava znečištěných a 

neznečištěných odpadních vod samostatným potrubím), převážně 

využívajících tlakový princip dopravy odpadních vod. 

Významným počinem v oblasti revitalizace městského odvodnění bylo 

provedení rekonstrukce ČOV Turnov v letech 2001 – 2003. 

Základním principem zpracování koncepce v Generelu je uplatnění 

metodiky integrovaného přístupu k řešení odvodnění zájmového území. 

Jedná se o interakci systémů „veřejná kanalizace – vodní toky“.  

Návrh optimalizuje závažné disproporce a vady systémů, jež vznikly na 

základě izolovaného přístupu jednotlivých lokalit rozvoje území bez 

zohlednění sumy nárůstu zpevněných ploch v území. Jedná se zejména o 

rozpor mezi požadavky na hydraulickou spolehlivost systému s požadavky na 

kvalitu vody v povrchových tocích. 

Hlavním úkolem státu z období let 2004 – 2010 stále je zabezpečení 

zabezpečení požadavků vyplývajících z Rámcové směrnice 2000/60/ES o 

vodní politice. Cílem této směrnice EU a Státní politiky životního prostředí 

v ČR (SPŽP) je především eliminace tzv. prioritních látek z životního 

prostředí. Snahou vodohospodářů je snížení koncentrací těchto látek v 

hydrosféře (ovlivněné urbanizací) na koncentrace blížící se jejich výskytu v 

přirozeném prostředí. Členské státy EU si uložily za povinnost dosažení 
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přinejmenším dobrého stavu vod prostřednictvím zavedení nezbytných 

opatření v rámci integrovaných programů opatření a to s ohledem na 

existující požadavky Společenství. Tohoto stavu mělo být dosaženo podle 

článku 4.1.(a) předmětné směrnice nejpozději do 22. 12. 2015. 

Po schválení „Plánu hlavních povodí České republiky“ se musel Generel 

soustředit zejména na následující cíle aktualizované SPŽP: 

 snížit znečištění povrchových a podzemních vod a zabránit, popř. 

snížit následky havarijního znečištění; 

 zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období 

sucha zvýšením retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalením 

a vyrovnáváním odtoku srážkové vody, snížením erozních účinků 

povrchově odtékající vody a ověřením dostatečnosti stávajících 

vodních zdrojů na překlenutí období sucha; 

 realizovat revitalizační opatření v krajině a na drobných vodních 

tocích s ohledem na komplexní řešení vodního režimu krajiny a na 

různé krajinné typy; 

 zajistit podmínky pro život a reprodukci původní populace ryb, popř. 

dalším technickým i biologickým opatřením zvýšit výskyt původních 

vodních živočichů a omezit výskyt nepůvodních druhů ryb. 

Účelem implementace směrnice 2006/44/ES o jakosti sladkých vod 

vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb, je chránit vody, 

které členské státy vymezí jako vhodné pro život ryb. Jsou stanoveny 

jakostní normy pro vody lososové a kaprové. (Jestliže jakost takto 

vymezených vod neodpovídá požadavkům směrnice, je nutno zpracovat 

programy akcí vedoucích ke snížení znečištění). 

Samostatnou, nikoliv však druhořadou inženýrskou úlohou, byl návrh 

ochrany zájmového území před povodněmi a zajištění jeho bezpečné 

součinnosti s kanalizačním systémem města. 

Klasickými a osvědčenými metodami jsou v Generelu popsány současné 

dopady kanalizace v urbanizovaném území na hydrosféru. Tedy vliv 

antropogenní činnosti v zájmovém území na povrchové vody. Na základě 

vyhodnocení ekologických dopadů na recipienty byla hledána varianta 
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rozvoje prvků městského odvodnění se stanovením opatření podmiňujících 

plánovité napojení rozvojových ploch podle potřeb územního plánu. 

Základním koncepčním přístupem v Generelu zůstává maximální využití 

oddílné stokové soustavy. Ve výhledových plochách či stávajících, dosud 

neodkanalizovaných územích, lze aplikovat nové trendy modifikovaných typů 

kanalizačních soustav, které v rámci EU prosazují zejména ekologicky 

vyspělejší země (např. SRN, Finsko, Dánsko). Jedná se o principy zásad 

hospodaření s dešťovými vodami „ošetřené“ již i u nás doporučenou 

legislativou TNV 75 9011. S ohledem na skutečnost, že hydraulický model 

Generelu je možno díky své digitální formě citlivě a velmi pružně měnit, bude 

s využitím zpracovaných matematických modelů v budoucnosti možno 

reagovat na očekávané změny parametrů v oblasti hospodaření s dešťovými 

vodami. 

Řešení hospodaření s dešťovými vodami na území města Turnova musí 

reflektovat, ve smyslu vyhlášky 269/2009 Sb., (kterou se mění vyhláška č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), progresivní 

trendy zaváděné do legislativy vyspělých států EU. Stavební pozemek se vždy 

vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění 

srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se 

neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno: 

 přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 

závadnými látkami je nutné umístění zařízení k jejich zachycení, 

 není-li možné vsakování, pak jejich zadržování a regulované odvádění 

oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, 

v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 

zařízení k jejich zachycení, nebo 

 není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich 

regulované vypouštění do jednotné kanalizace. 

Zasakování neznečištěných dešťových vod do horninového prostředí je 

jednoznačně pozitivním prvkem, a to především z hlediska eliminace deficitu 

zásob podzemních vod vzniklého urychleným odtokem většinou z periférií 

zástavby. To je v prostředí městské aglomerace s vysokým podílem 
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zpevněných ploch značně omezeno. Uplatňování zasakování a regulace 

odtoku dešťových vod má dále vliv na snížení objemu a rychlosti odtoku 

povrchových vod z urbanizovaného území, což má pozitivní dopad na redukci 

povodňových stavů ve vodních tocích. Přestože se tedy jedná zejména o 

ekologická opatření, jsou známé jejich pozitivní dopady na hydraulickou 

spolehlivost městského odvodnění. Ta byla v minulosti na území ČR 

dimenzována pomocí empirického výpočtového postupu na dvouletý 

„Návrhový déšť“. Jednalo se o velmi zjednodušený výpočtový přístup. 

Posouzení skutečné hydraulické spolehlivosti bylo možno získat až využitím 

nejnovějších srážko – odtokových matematických modelů v 90. letech 

minulého století. Po legislativních změnách spojených s harmonizací národní 

legislativy s předpisy EU (viz. tab. 2.1) byly zvýšeny požadavky na 

hydraulickou spolehlivost. Další rozvoj města v oblastech s jednotnou 

kanalizací by tedy byl nemyslitelný bez nákladných rekonstrukcí kanalizační 

sítě. Nezbytným úkolem projektu tedy bylo sladění navýšení hydraulické 

spolehlivosti stokové sítě s požadavky na ekologickou ochranu recipientů a 

celkovou optimalizaci systému včetně protipovodňové ochrany. 

 

Hydraulicky nekapacitní části systému kanalizace byly v Generelu 

jednoznačně deklarovány pomocí matematické simulace na modelech 

stokové sítě. Bylo využito průběžné řady deštů  ČHMÚ stanice Turnov. 

Nejrelevantnější výsledky poskytla 15-ti minutová srážka tohoto 

dlouhodobého sledování ČHMÚ s periodicitou n = 1, čímž byla potvrzena 

domněnka, že síť byla původně navržena metodou klasických výpočtů. Ve 

výhledových stavech městského odvodnění byla navržena nezbytná, 

ekonomicky únosná opatření, jež by měla zmírnit limity pro novou výstavbu. 

 

Pro přesné stanovení možnosti zasakování dešťových vod do 

horninového prostředí v konkrétní lokalitě je zapotřebí vždy realizovat 

podrobný hydrogeologický průzkum, kterým budou upřesněny 

hydrogeologické podmínky v místě staveniště, a který vyhodnotí možnosti 

zasakování neznečištěných dešťových vod pro konkrétní lokalitu ve vztahu 
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k propustnosti horninového prostředí a k požadavku na množství 

zasakovaných vod. 

Zasakování nesmí být v žádném případě povoleno na území s výskytem 

prokázané kontaminace zemin či podzemních vod či v oblasti skládek 

odpadů.  Využití zasakování v území není doporučeno také v oblastech 

výrazných projevů svahových nestabilit. V některých oblastech, u kterých je 

vyhlášeno ochranné pásmo, lze povolit zasakování  pouze v případě získání 

kladného stanoviska provozovatele či správce daného území. V případě 

ostatních dílčích rizikových oblastí (např. členitý terén) musí být rizika 

vyplývající z těchto oblastí vyhodnocena při zpracování podrobného 

hydrogeologického průzkumu. 

 

 

A.3.2. STRATEGIE ŘEŠENÍ  

Generel navazuje koncepčně na již zmiňovaný „Generální kanalizační 

plán odvedení a čištění odpadních vod VHS Turnov“  a respektuje genezi 

systému a použité metodiky původních návrhů včetně platných PRVKÚC 

(„Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“) pro tuto aglomeraci. 

Páteř stokového systému řešené lokality je tvořena šesti základními 

kmenovými stokami jednotného systému, které jsou doplněné systémem 

splaškových kmenových stok, většinou s využitím tlakového principu dopravy 

odpadních vod.  

Kmenová stoka A probíhá od ČOV shybkou pod vodním tokem Jizery, 

správce toku státní podnik Povodí Labe, severním směrem k nádražnímu 

viaduktu, kde se větví na šest hlavních sběračů. 

Kmenová stoka AC je vedena v údolní nivě drobného vodního toku 

Odolenovický potok, správcem toku je určen státní podnik Lesy ČR. 

Do Odolenovického potoka jsou z řešené sítě napojeny odlehčení ze 

čtyř odlehčovačů.  

Nakládání s dešťovými vodami je v řešené lokalitě v posledním období 

uplatňováno, o čemž svědčí posouzení kritických profilů na Odolenovickém 

potoce. Podle nově pořízených podkladů od ČHMÚ je vodní tok a objekty na 
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něm při správné funkci všech vodohospodářských zařízení (suchý poldr, 

dešťové retenční nádrže v průmyslových areálech atd.) schopen provést 

pětiletý průtok až do řeky Jizery bez podstatných vybřežení.  

Změny v povolování nových staveb a přístupu povolování oprav a 

rekonstrucí stávajících objektů v oblasti likvidace dešťových vod a jejich 

schválení formou vyhlášky města je v Generelu stěžejním bodem naplnění 

opatření ke snížení dopadů stávající jednotné stokové soustavy na vodní toky 

na celém území aglomerace, zejména z pohledu velmi málo vodných 

recipientů v zájmovém území v letním období, což je i Odolenovický 

potok.PLNĚNÍ ZADÁNÍ 

Správné návrhy hospodaření s dešťovou vodou mají velký vliv i na 

povodňové stavy vodních toků. Snižuje se tím výskyt povodňových stavů, jež 

by nastaly zrychlením povrchového odtoku srážkových vod, vyvolaných 

dalším rozšiřováním zpevněných ploch bez adekvátních opatření, která budou 

vyhláškou závazná pro všechny stavebníky. Závazné předpisy a limity jsou 

navrženy a v plném rozsahu platí také pro oddílnou dešťovou stokovou 

soustavu, která je v rozvojových oblastech rovněž vyžadována. Dalším 

důvodem vedoucím k důslednému uplatňování metod likvidace dešťových 

vod je časté napojení splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy na 

stávající gravitační jednotnou kanalizaci. 

Samotná kanalizační síť je podle jednotlivých zatěžovacích stavů 

modelu  schopna provést návrhový déšť ve většině důležitých úseků. Opět za 

podmínky, že budou správně fungovat všechna zařízení, především 

odlehčovače. 

Posouzení kanalizace na bezdeštné splaškové průtoky je z hlediska 

hustoty zástavby bezpředmětné. Totéž platí i o množství splaškových  vod 

z přečerpávaných lokalit. Pro takto řídce zastavěné území jsou emisní a imisní 

hlediska vlivu na vodní tok bezpředmětná, protože dochází ve většině 

odlehčovačů k enormnímu ředění splaškových vod s tím, že první nejvíce 

znečištěné „výplachy“ kanalizace projdou, díky hydraulickým vlastnostem 

většiny odlehčovačů, na ČOV. 
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A.3.3. SEZNAM  PODKLADŮ A POUŽITÉ LITERATURY 

- Platný  „Územní plán města Turnova“  aktuální vrstvy KN, vrstevnic, 

vodohospodářské infrastruktury  

- Platný  „Územní plán Ohrazenice“  aktuální vrstvy KN, vrstevnic, 

vodohospodářské infrastruktury 

- podklady z GIS SČVK a.s.  

- Generální kanalizační plán odvedení a čištění odpadních vod VHS 

Turnov 

- Plány rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků (Turnov, 

Ohrazenice) 

- Martin Dočkal, Karel Vrána (ČVUT) : Numerická metoda pro posouzení 

efektivity suché nádrže 

- ČSN 75 0101 – Vodní hospodářství – Základní terminologie 

- ČSN EN 752 75 6110 – Odvodňovací systémy vně budov 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod 

- ČSN 75 6261 – Dešťové nádrže 2004 

- TNV 75 6262 – Odlehčovací komory a separátory 

- TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami 

- Odvodnění pozemních komunikací TP83 MD-OPK 2014 

- Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí 2009 - ČVUT – 

SFŽP - ČVVS 

- Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů 

v urbanizovaných územích 2010 ČVUT – SFŽP - ČVVS 

 

 

A.4. SCHEMATIZACE SYSTÉMŮ 

Komplexnost vlastního řešení generelu odvodnění vede k situaci, kdy je 

velmi složité vyřešit celý systém městského odvodnění v jedné úrovni.  

Řešení generelu se provádí v několika úrovních tak, aby bylo možno v 

dané úrovni projektu efektivně řešit klíčové vodohospodářské úlohy. Různé 

úrovně řešení je možné obecně charakterizovat rozdílnou schematizací 
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stokové či říční sítě v matematickém modelu. Také okrajové podmínky 

(zatěžovací stavy systému) mají specifický charakter zaměřený na 

problémový okruh řešených vodohospodářských úloh. 

Volba schematizace je při řešení vodohospodářských úloh jedním z 

nejpodstatnějších kroků. Schematizace řešení dané problematiky přitom 

vychází ze stanovených cílů řešení. 

V zásadě lze při řešení generelu odvodnění aplikovat dvě úrovně řešení: 

 

A.4.1. ÚROVEŇ SOUHRNNÉHO MODELU 

Na úrovni schematizovaného modelu je systém městského odvodnění 

popsán v podobě, která věrně popisuje distribuci odpadní vody při průchodu 

celým systémem. Srážko-odtokový proces je popsán na systému povodí 

přiřazených k jednotlivým úsekům kmenových a dalších významných stok. 

Proces transportu odpadní vody a proces transportu znečištění je tedy 

definován na systému kmenových sběračů a důležitých stok obsahujícím 

všechny objekty (oddělovací komory, čerpací stanice, shybky, atd.). 

Mezi hlavní řešené problémové okruhy patří stanovení dlouhodobé 

transportní a retenční funkce stokové sítě, funkce oddělovacích komor a 

dalších objektů na síti, a taktéž vlivu stokové sítě na recipient. 

 

A.4.2. ÚROVEŇ DETAILNÍHO MODELU 

Na úrovni detailního modelu je systém městského odvodnění popsán 

detailně z pohledu stokové sítě a povodí. Srážko-odtokový proces je 

definován na souboru detailních dílčích povodí jednotlivých stokových úseků. 

Stoková síť je určena všemi stokami (kromě přípojek). Mezi hlavní řešené 

problémové okruhy patří podrobné stanovení kapacitní funkce a přetížení 

stokové sítě v jednotlivých úsecích stok. 

A.4.3. TVORBA SOUHRNNÉHO MODELU 

Základem pro řešení Generelu je sestavení souhrnného modelu 

kanalizační sítě v interakci k danému vodnímu toku. Souhrnný model je 
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vytvořen za účelem simulace stávajícího stavu odvodnění a stanovení 

hydraulické a provozní spolehlivosti kanalizační sítě. 

Hlavní zásady provedené schematizace: 

1. jsou zachovány všechny stoky vedoucí k rozvojovým územím; 

2. jsou zachovány všechny důležité objekty, spojné a rozdělovací 

šachty; 

3. je provedena tzv. vnitřní schematizace, tj. jsou vymazány šachty, 

kde nedochází ke změně profilu potrubí, nedochází k významné 

změně směru toku nebo významné změně sklonu; 

4. splaškové stoky nejsou z většiny do souhrnného modelu zahrnuty. 

Splaškové vody z povodí oddílné kanalizace jsou definovány 

uceleným povodím s příslušným počtem připojených obyvatel  nebo 

údaji z čerpacích stanic, 

5. průmyslové odpadní vody nejsou zadány.  

6. grafická prezentace povodí je provedena pouze pro dešťovou a 

jednotnou kanalizaci; 

7. efektivní plocha ke každému povodí zůstává v podstatě zachována; 

8. jsou zahrnuta koryta vodních toků, zářezy a příkopy včetně objektů 

na nich, které nejsou součástí kanalizace   

A.4.4. TVORBA DETAILNÍCH MODELŮ  

Bylo nutné vytvořit detailní matematické modely pro povodí kmenových 

stok. Každá podružná stoka byla popsána z hlediska odtokových parametrů 

jejího subpovodí, tj. byly změřeny druhy jejích ploch a provedeno 

zprůměrování odtokového koeficientu pro každé subpovodí. 

Vyhodnocení výsledků výpočtů stávajícího stavu kanalizační sítě dává 

podklad pro návrh opatření pro výhledový stav. Pro návrh výhledového stavu 

bylo nutné do modelu zapracovat nejbližší záměry města v rámci rozvoje. Pro 

bezproblémové odvedení a likvidaci odpadních vod z těchto ploch bylo nutné 

navrhnout  taková opatření, která budou mít efekt pro celý systém bez 

realizace ne zcela adekvátních opatření a tím zajištění jakési investiční 

pobídky. Zároveň to jsou opatření, která zajistí snížení kvalitativní zátěže 

povrchových toků protékajících městem. 
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A.4.5. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A METODIKA VÝPOČTŮ  

Tvorba dlouhodobé koncepce odvodnění je hledáním vyvážené 

rovnováhy mezi optimalizací existujícího systému a optimalizací vlastního 

návrhu odvodnění. Na základě navržených (technických) cílů byl stanoven 

soubor technických opatření. Výsledné řešení je pak syntézou daných 

okrajových podmínek (velikost zájmového území, obyvatelstvo, průmysl, 

vodní toky, legislativa ČR a EU, …) a možných technických řešení 

respektujících ekologické priority a ekonomické možnosti města Turnova. 

Pro výpočet kanalizačního systému bylo použito SW AUTOPEN 2014 

HYDRA4  metodou Ing. Másla s retardací v 10 cyklech v 30-i sekundovém 

vzorkovacím intervalu s uvažováním provzdušněného proudění.  

Pro Odolenovický potok je charakteristické jeho ovlivnění mnohými 

objekty, od propustků pod komunikacemi přes zaklenutí v zástavbě až po 

suchý poldr.  

Pro výpočet objektů na vodních tocích bylo použito klasických 

hydrologických výpočtů pro dané objekty s uvažováním základních 

kvantitativních parametrů dle údajů ČHMÚ. 

Pro objekt suchého poldru je nutné aktualizovat jeho vliv na odtokové 

poměry z Vesecka. 

Pro upřesnění byly po projednání s ČHMÚ provedeny přepočty 

důležitých povodí – především zpevněných ploch komunikací, které mají 

velký vliv na kritická místa v systému „kanalizace – vodní tok“. 

 

A.5. KANALIZAČNÍ SÍŤ  

Návaznost kanalizace na recipienty dešťovými oddělovači se projevuje 

negativně zhoršením kvality vody v tocích za dešťových událostí. Rozvoj 

města Turnova odpovídá tendencím všech větších měst. Území města se 

rozšiřuje hlavně zástavbou průmyslových zón a skupinami rodinných domků. 

Tento rozvoj sebou nese potřebu dobudování oddílných systémů (dešťové a 

splaškové kanalizace) v nově zastavovaném území. 
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Pro zpracování Generelu bylo nutné shromáždit celou řadu podkladů. 

Veškeré podklady bylo nutné prověřit a v případě nutnosti doplnit. Podklady 

pro sestavení modelů kanalizační sítě byly vytvářeny v různé úrovni 

podrobnosti. Tyto podklady bylo potřeba v rámci Generelu sladit a vytvořit 

souhrnný model s konzistentní úrovní schematizace. 

 

A.5.1. HYDROLOGICKÝ MODEL SOUČASNÉHO STAVU 

A.5.1.e) Hydrologický model 

Hydrologický model současného stavu je realizován na parametrech 

návrhové srážky v trvání 15 minut z dlouhodobého sledování stanice ČHMÚ 

Turnov s periodicitou n = 1,0. Doba doběhu je delší než trvání návrhové 

srážky, takže byla zvolena Máslova metoda s retardací podle Hauff – 

Vicariho.  

Pro posudek stávající sítě byl použit doporučený součinitel drsnosti K 

= 2,25 (provozní drsnost pro posuzování stávajících systémů z různých 

materiálů). 

Pro posudek současného stavu byl uvažován přítok z velkých areálů 

v dolní části povodí podle jejich skutečné plochy s konstrukcí koeficientu 

odtoku a zatížením danou srážkou. 
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A.5.1.f) Hydrotechnické výpočty – posudek dnešního stavu 

V tabulce výpočtů modelu posouzení současného stavu je vyznačeno: 

1. červený text na žlutém podkladě – přetížené úseky 

2. ostatní – úseky vyhovují s rezervou 
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A.5.2. PŘETÍŽENÉ OBJETY A NÁVRH OPATŘENÍ 

Stokový úsek má kritické plnění při dosažení 100% objemového plnění 

při uvažování provzdušněného proudu. Přetížený, když maximální dosažená 

hladina při výpočtových deštích překročí  100% DN potrubí. V Generelu jsou 

doloženy maximální dosažené hladiny ve všech kmenových stokách a 

vybraných sběračích při zatížení návrhovou srážkou a zdokumentovány 

přetížené úseky.  

V systému kanalizační soustavy hydrologický model identifikoval 

následující současné problémy, dle požadavků zadavatele je zde přímo u 

každého bodu uveden nejpříhodnější návrh řešení s hrubým odhadem 

pořizovacích nákladů a vlivem na související materiály: 

A.5.2.a) Kmenová stoka AC  

je kapacitně přetížena v úseku pod hřištěm od šachty 155185a 

k šachtě 155184a. Tento stav je způsoben provedením šachty 

155184a, kde je do „škrtícího“ úseku odlehčovače č.5  DN300 napojen 

sběrač DN400.  

 Návrh opatření: 

Ostrý lom v jedné šachtě 120° je nutné odstranit vybudováním 

dvou šachet (155184b; 155184c) po cca 60° s propojovacím 

potrubím DN400 délky 12m a celý úsek zkapacitnit na DN600 od 

napojení  až po šachtu 155185 v délce 175m 

 Odhad nákladů: 3.200tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: jedná se o majetek obce, ale některé 

pozemky na trase jsou třetích osob   

 

A.5.2.b) Kmenová stoka AB  

Zde je kapacitně nedostačující úsek od šachty 218228 k šachtě 

130128. Tento stav je způsoben zmenšením profilu z DN400 na DN300 

a během trasy připojováním dalších stok DN400 bez zohlednění 

navýšení průtoku. V dolní části je napojena stoka DN800 a DN400 do 

DN600. 
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 Návrh opatření: 

Rekonstrukce – zvýšení kapacity stoky délky 312m z DN300 za 

DN400 mezi šachtami 218228 a 130468.  

 Odhad nákladů: 4.700tis. Kč 

Rekonstrukce – zvýšení kapacity stoky délky 133m z DN600 na DN700 

mezi šachtami 656468 a 130128. 

 Odhad nákladů: 2.000tis. Kč 

 Majetkoprávní situace: proveditelné, jedná se o majetek obce 

včetně pozemků  

 

A.5.2.c)  Stoka AA2 

 v úseku mezi šachtami 240404 a 240398 je i přes poměrně velký 

spád nedostatečná kapacita DN300, příčinou je fakt, že úsek 

odvodňuje velké povodí. 

 Návrh opatření: 

V rámci rekonstrukce ulice nádražní propojit šachtu 240398 se 

šachtou 550235 potrubím DN 400 v délce 6m. Dále vzhledem 

k možné regulaci průtoků systémem doporučuji v rámci plánované 

rekonstrukce ulice také propojení šachet 245992 a 245991 

potrubím DN 400 v délce 9m . Zkapacitňování dané stoky by bylo 

nákladné a pro další rozvoj zbytečné.  

 Odhad nákladů: 250tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: proveditelné, jedná se o majetek obce 

včetně pozemků  

 

A.5.2.d) Kmenová stoka AA  

v extrémním stranovém a spádovém lomu v šachtě 608491 dochází 

právě vlivem zmírnění spádu na minimum a zároveň 90°-ňovým 

odbočením vlevo v jedné šachtě k zahlcení odtoku v následném úseku. 

 Návrh opatření: 

Ostrý lom v jedné šachtě (608491) 90° je nutné odstanit 

vybudováním dvou šachet (608491a; 608491b) po 45° 
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s propojovacím potrubím DN600 délky  7m. 

 Odhad nákladů: 200tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: proveditelné, jedná se o majetek obce 

včetně pozemků  

A.5.2.e) Stoka AB3  

Model určil hraniční kapacitu úseku této stoky mezi šachtami 236603 a 

130178. Stoka odvodňuje rozsáhlé území 5,3ha pouze v 

dimenzi DN300. Zde je nutné při dalším rozvoji provést její 

zkapacitnění na DN400v tomto úseku.   

 Návrh opatření: 

Zkapacitnění stoky z DN300 na DN400 v délce 450m. 

 Odhad nákladů: 6.750tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: proveditelné, jedná se o majetek obce 

včetně pozemků  

A.5.2.f) Stoka AD 

Na této stoce je málo kapacitní přechod přes hlavní 

komunikaci před odlehčovací komoru OK3 mezi šachtami 131835 a 

133165 kde je dimenze DN600. Již předchozí úsek je na hranici 

kapacity a před přechodem komunikace se zleva přidává malá stoka 

AD1.  

 Návrh opatření: 

Zkapacitnění stoky z DN600 na DN700 v délce 18m. 

 Odhad nákladů: 270tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: proveditelné, jedná se o majetek obce 

včetně pozemků, ale v ochranném pásmu dráhy.  

 

 

A.5.2.g)  Škrtící tratě z OK 2 a OK3 

- problémem se jeví tlakový režim proudění od soutoku škrtících 

úseků odlehčení z OK2 a OK3 od šachty 133166 po spádiště 133173. 

Jedná se o složitě modelovatelný průběh proudění, kdy se k tomuto 
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úseku „přidávají“ průtoky z dalších sběračů a vzdutím až do 

odlehčovačů (ve spojení se zahlceným zaklenutím toku mohou 

gradienty energie dosahovat několika metrů) narůstají rychlosti nad 

5m/s, což klade vysoké nároky na materiály atd. 

 Návrh opatření: 

Od soutoku škrtících tratí z obou odlehčovacích komor v šachtě 

133166 je nutné provést zkapacitnění potrubí na DN 600 až ke 

spádišti 133173 v délce 305m. 

 Odhad nákladů: 5.000tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: realizace složitější vzhledem 

k ochranným pásmům a pozemkům dráhy.  

 

A.5.2.h)  Zaústění dešt. odpadů z OK 2 a OK3 

Zaústění odlehčovacích potrubí do zaklenutí potoka před viaduktem je 

hydraulicky tak nevhodné, že podle znaků degradace dna a stěn 

zaklenutí Odolenovického potoka zde dochází, při ověřené stejné době 

doběhu povodňových průtoků v kanalizaci a vodoteči, k oboustranné 

kontrakci proudění vodního toku vlivem velkých odlehčených přítoků 

z uvedených odlehčovačů zaústěných kolmo proti sobě do zaklenutí. 

Tím dochází k nepředpokládanému jevu, kdy průtok v tomto kritickém 

místě vzhledem k enormním turbulencím je značně omezen a dochází 

ke zpětnému vzdutí, jak v potoce, tak v kanalizaci včetně obou OK. To 

má za následek, že škrtící potrubí z obou OK je pod silným tlakovým 

prouděním a „dává“ řádově několikrát větší průtoky směrem k ČOV, 

než by bylo při správné funkci odlehčení. Bylo vypozorováno, že k 

zahlcení zaklenutí dochází nejspíše z tohoto důvodu i při menších 

průtocích než Q100 = 19,5 m3. s-1, který by ještě mělo zaklenutí při 

správné údržbě a čištění provést. 

 Návrh opatření: 

Vyřešení odlehčení obou odlehčovacích komor vhodným 

hydraulickým napojením odlehčovacích potrubí. Tato úprava si 

vyžádá opravu zaklenutí Odolenovického potoka a jeho případné 
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rozšíření pro zkapacitnění o nátoková množství v době funkce 

odlehčovacích komor. 

V příloze je uveden nákres jedné z možností řešení pomocí 

prodloužení odlehčovacích kanálů s hydraulickou úpravou zaústění 

do zaklenutí. 

 Odhad nákladů: 10.000tis.Kč 

 Majetkoprávní situace: proveditelné, ale opět jako v předchozím 

případě se jedná o pozemky dráhy a její ochraná pásma.  

 

A.5.2.i) Úsek kmenového sběrače „ve valu“  

 ke shybce pod Jizerou byl provozovatelem indikován jako problémový 

s projevem vzdutí až nad Koškovu ulici – model v základním posouzení 

při součiniteli drsnosti K = 2,25, což je součinitel drsnosti pro 

posuzování stávajících sítí z různých materiálů, vykazuje 

nedostatečnou kapacitu. 

Pro daný problém byly simulovány modely posuzující vliv velkých 

výrobních areálů v úseku od viaduktu k ČOV. Z těchto simulací je 

patrné, že při omezování nátoku z areálů se snižuje dimenze potrubí 

ve valu. Dokonce při omezení, při kterém se předpokládá, že bude 

uplatněno v požadavcích na výstavbu (5,0 l/s na neredukovaný hektar 

při rekonstrukcích a opravách) byl zaznamenán stav, kdy stávající 

stoka vyhoví – tento stav platí při zahájení odlehčovací funkce OK2 a 

OK3 na 60 – 70l/s. 

Při zahájení odlehčovací funkce až na 130l/s je kapacita stoky ve valu 

nedostatečná i při zamezení veškerého nátoku z areálů. 

I pro odlehčení na 60l/s budou odlehčovače vyhovovat požadavkům 

počtu přepadů tzn. celkového množství odvedeného do potoka.  

Opatření týkající se kapacity stoky jsou poměrně nákladná a souvisejí 

s úpravou OK2 a OK3. V případě vhodného návrhu těchto zařízení 

přichází v úvahu poměrně relativně levné řešení bez nutnosti 

nákladného zvětšování kapacity stoky viz. kap C.4. NÁVRH OPATŘENÍ  
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Poznámka: 

Hydrologické modely a hydrotechnické výpočty výše uvedených 

nápravných opatření a dimenzace  potrubí jsou uvedeny v kap. „B. 

Strategie rozvoje“. Závěry vyplývající z těchto modelů jsou uvedeny 

kvůli přehlednosti přímo viz. výše, ve statích popisu zjištěných vad a 

problémů systému A.5.2. 

Všechny hydrotechnické modely pro posudek variant výše uvedených 

řešení stoky ve valu zde nejsou uvedeny vzhledem k rozsahu a 

vypovídací schopnosti. Modely musí být řešeny v konkrétních 

projektech, kdy bude jasná představa o hydrotechnickém řešení 

objektů a bude vše projednáno se správcem toku, podnikem povodí a 

dalšími účastníky vodoprávního řízení. 

   

      

A.5.3. VYHODNOCENÍ ODLEHČOVACÍCH KOMOR 

A.5.3.a) Kritéria pro hodnocení 

Na základě analýzy hydraulických výpočtů pro návrhovou srážku byly 

stanoveny hodnoty klíčových parametrů pro jednotlivé oddělovací komory. 

Základními parametry pro vyhodnocení je podle TNV 75 6262 – „Odlehčovací 

komory a separátory“ čl. 6.1.2. klasifikace „I. pro návrh a posouzení bez 

stanovení zvláštních podmínek. Platí pro méně významné vodní toky, u nichž 

se předpokládá posuzování jen podle kriteria ředícího poměru a mezního 

deště“, tzn. poměr ředění při návrhové srážce, doplňkovým  parametrem je 

celkový přepadlý objem.  

Při posouzení odlehčovací komory je vycházeno z hydraulických 

charakteristik a tedy typu a geometrických parametrů odlehčovače. Zde je 

základní hodnotou velikost průtoku, při kterém začne z odlehčovače odtékat 

voda odpadní stokou do recipientu. Tento průtok je nutno upravit odečtením 

maximálního hodinového přítoku splašků. Poté se iterací na modelu určí 

zatěžovací déšť. Z modelového stavu lze určit trvání mezního deště určeného 

dobou dotoku k profilu odlehčovače. Z křivky hodnot intenzit pro danou 

lokalitu se odečte četnost přepadů za rok. Pro výpočet poměru ředění 
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se použije velikost průtoku mezního deště. 

 

Dle předpokladů ČSN EN 752:2008 E.6 jsou k dospozici dva relativně 

jednoduché postupy. Oddělovací komora je navržena tak, že oddělení vod 

nastává až když dojde k překročení kritické intenzity deště. Ta leží obvykle 

v rozmezí od 10l/s.ha do 30l/s.ha. (v případě OK2 a OK3 – 20,3 l/s.ha viz 

tab.A.5.3.b.). 

  Alternativně, není-li ohrožena samočistící schopnost vodního toku, 

může být použito jediné kritérium jako emisní limit (obvykle pěti až 

osminásobné zředění bezdeštného odtoku před oddělením vod. 

Při navrhování oddělovacích komor je třeba podle této normy učinit 

opatření k omezení přítoku plovoucích pevných látek a jiného nevzhledného 

materiálu na přijatelnou úroveň. To si může vyžádat osazení norných stěn, 

česlí nebo jiných ochranných zařízení. Podle ČSN 756551 musí být 

v přiměřeném rozsahu zabezpečeny stoky odvádějící vody s rizikem 

kontaminace ropnými látkami tzn. předpoklad umístění norných stěn v trati 

mezi odlehčovačem a vyústěním do recipientu.   

Kritéria pro vyhodnocení byla uvažována v souladu s TNV 75 6262 – 

„Odlehčovací komory a separátory“ podle kritéria poměru ředění dle článku 

6.2.6. bod a) pro použití  racionálních metod (součtová, Bartoška, Másla atd.) 

▪ počet přepadů za rok < 7  

▪ poměr ředění: 1 : 5 až 1 : 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5.3.b) Hydrologický model pro posouzení OK 
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A.5.3.c) Vyhodnocení OK 

 

Vyhodnocení oddělovacích komor na jednotlivých kmenových stokách: 

 Kmenová stoka A – OK 3 

OK 3 začíná odlehčovat při dosažení kapacitního průtoku Qkap = 130 l.s-1 

škrtícího potrubí z odlehčovače, jehož záklenek je 13 cm pod úrovní 

přelivné hrany přepadu. Vtok je hydraulicky upraven. Pro bezdeštné 

průtoky z povodí OK2 je zde  produkce splaškových vod od 1050 EO, 

tzn. dle přílohy 12 vyhl.č. 120/2011Sb. bude  

 

Qd  =   1050 .  35  =  36750 (m3. rok-1)  =>   100,68 m3. den-1 = 4,195 

m3. h-1 

Qd max  =  4,195 . 1,35  =  5,66 (m3. h-1) 

Qh max   =  5,66  .  2,1    =  11, 89 (m3. h-1)  =>  3,3 l.s-1 

 

maximální hodinový průtok 3,3 l.s-1. 

Maximální objem splaškových vod v odlehčených vodách -  poměr 

ředění pro OK 3 je tedy 3,3  :  126,7  =>  1  :  38  <<  1  :  8  =>  

podle ČSN EN 752:2008 E.6 je tento údaj dostatečným  a jediným 

emisním kritériem pro konstatování správné funkce OK.  

Počet přepadů:  

odlehčovač začne odlehčovat dle hydrologického modelu postaveného 

na mezním dešti určeném dobou dotoku t = 60minut (použit déšť doby 

doběhu dle doporučení uvedeného v TNV) při periodicitě  n=5, i = 

=20,3l.s-1.ha-1 při součiniteli K = 1,5 ( kamenina, beton lámaná trať 

s přípojkami a šachtami, pravidelně čištěná)  tzn., že počet přepadů je 

  5 přepadů za rok <  7. 

 

 Kmenová stoka AA – OK 2 

OK 2 začíná odlehčovat při dosažení kapacitního průtoku Qkap = 130 l.s-1 

škrtícího potrubí z odlehčovače, jehož záklenek je 10cm pod úrovní 

přelivné hrany přepadu. Vtok je hydraulicky upraven. Pro bezdeštné 

průtoky z povodí OK2 je zde  produkce splaškových vod od 950 EO, tzn. 
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dle přílohy 12 vyhl.č. 120/2011Sb. bude maximální hodinový průtok 

2,98 l.s-1. 

Maximální objem splaškových vod v odlehčených vodách -  poměr 

ředění pro OK 2 je tedy 2,98  :  127,2  =>  1  :  43  <<  1  :  8  =>  

podle ČSN EN 752:2008 E.6 je tento údaj dostatečným  a jediným 

emisním kritériem pro konstatování správné funkce OK. 

Počet přepadů: odlehčovač začne odlehčovat dle hydrologického 

modelu postaveného na mezním dešti určeném dobou dotoku t = 

60minut při periodicitě  n=5, i = 20,3 l.s-1.ha-1 při součiniteli K = 1,5 ( 

kamenina, beton lámaná trať s přípojkami a šachtami, pravidelně 

čištěná)  tzn., že počet přepadů je 5 přepadů za rok <  7. 

 

 Kmenová stoka AC – OK 5 

Odlehčovač je umístěn na pod soutokem kmenových stok z Daliměřic 

DN 1000 a Jenišovic DN 300. OK 5  je podobné konstrukce jako 

předešlé tzn. se škrtící tratí DN 300. Začíná tedy odlehčovat také až při 

dosažení kapacitního průtoku Qkap = 120 l.s-1 škrtícího potrubí 

z odlehčovače, jehož záklenek je na úrovni přelivné hrany přepadu. 

Vtok je hydraulicky upraven. Pro bezdeštné průtoky z povodí OK5 je zde  

produkce splaškových vod z tlakové soustavy z Jenišovic od 1100 EO a 

gravitačního systému části Daliměřic od 1200, tzn. dle přílohy 12 vyhl.č. 

120/2011Sb. bude maximální hodinový průtok 7,24 l.s-1. 

Maximální objem splaškových vod v odlehčených vodách -  poměr 

ředění pro OK 2 je tedy 7,24  :  112,76  =>  1  :  15  <<  1  :  8  =>  

podle ČSN EN 752:2008 E.6 je tento údaj dostatečným  a jediným 

emisním kritériem pro konstatování správné funkce OK. Pro tento 

odlehčovač nebyl určen počet přepadů. Pro Daliměřice nebylo nutné 

zpracovávat podrobný hydrologický model, protože do hlavního systému 

zasahují přes odlehčovač OK 5 – tedy 120l/s.  Vysvětlení a dakší postup 

je uveden v závěru Generelu pro specifické podmínky výstavby v této 

lokalitě. 

Vzhledem k okrajovým podmínkám Generelu nebyly ostatní OK 
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posuzovány, protože vstupují do hydrologického modelu řešeného povodí 

kanalizační soustavy pouze kapacitním průtokem svých škrtících tratí 

určených z hydraulických podmínek jednotlivých objektů.  

 

A.5.3.d) Kvalitativní parametry odlehčených vod 

Ovlivnění kvality vodoteče je dáno prvním „výplachem“ stok. Zde záleží 

na strmosti nástupu povodňové vlny. Čím pomalejší nárůst, tím proteče 

odlehčovači až 150l/s prvního splachu na ČOV. Další nátok je již s přepadem, 

ale již bez prvního proplachu sítě.    

A.5.4. VYHODNOCENÍ VÝPOČTŮ 

Výsledkem výpočtů souhrnného modelu je posouzení hydraulické 

kapacity kmenových a hlavních stok pro současný stav. Převážná část 

kmenových stok posuzované lokality není kapacitně přetížena. Při 

vyhodnocení kapacity hlavních stok je možné konstatovat, že platí ten samý 

výsledek. Jedná se o hlavní stoky v povodí všech jednotných kmenových 

stok. Po vyhodnocení funkce oddělovacích komor je možné konstatovat, že 

dostatečnou kapacitu kmenových stok v současnosti získává systém 

kanalizace zejména díky velkému objemu odlehčovaných odpadních vod 

během dešťových událostí a velkému počtu stávajících oddělovacích komor. 

V některých případech je doporučeno odpadní vody, přepadající do recipientů 

za dešťových událostí, alespoň částečně předčistit v DUN. 

 

 

Vzorce a prameny struktury SW  

- Hydraulický výpočet průtoku je proveden podle White - Colebrooka: 

 

             π d
2
                           2,51 ν                 k 

Q  =    -------- [ - 2 log ( -------------------- + -------------- ) . (2  g  JE  

d)
0,5

 ] 

4    d (2 g JE d)
0,5

  3,71 d  
 

Q ... průtok [m3/s] 
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d ... světlost potrubí [m] 

ν  ... kinematická viskozita vody 10oC teplé 1,31 . 10-6 m2/s 

π ... Ludolfovo číslo 3,1416 

g ... tíhové zrychlení 9.8066 m/s2
 

JE ... spád vyjádřený desetinným číslem 

k ... provozní drsnost [m] 

 Koeficienty průtočných množství a rychlostí při částečném 

plnění kruhového potrubí jsou provedeny dle PRANDTLA - 

FRANKE - THORMANA (Hydraulické tabulky kanalizačních 

potrubí PipeLife Fatra, listopad 1996, tabulka 5). 

 Vliv provzdušnění proudu je stanoven dle vztahů z publikace J. 

Herle, O. Štefan, J. Turinagy, Hydraulické tabulky stok, SNTL 

1971. 

Qprovzdušněné = Q / ϱa 

 

1 
  ϱa = --------------------------- 

( 1 + 0,0559 C JE ) 
 

1 
C =      -------- R y 

      n 
y = 2,5  (n)0,5 - 0,13 - 0,75  (R)0,5  (( n)0,5 - 0,1)) 

n = 0,014 

R ... hydraulický poloměr (plocha kruhové úseče / omočený obvod) [m]. 

Výpočet odtoku z retenční nádrže je proveden podle Torriceliho rovnice: 

v = φ (2 g h)0,5 

v ... výtoková rychlost [m/s] 

φ  ... rychlostní součinitel 

g ... tíhové zrychlení 9.8066 m/s2
 

h ... výška hladiny nad osou potrubí [m] 

 Hodnoty intenzit dešťů jsou převzaty z publikace J. Trupl, Intensity 

krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy, VUV Praha 

1958. 

 Hodnoty odtokového součinitele jsou převzaty z ČSN 756101. 



- 36 - 
 

 Výpočtové metody jsou převzaty z publikace: Pavel Čížek, 

Hydrologie stokových sítí, SNTL 1961. 

 Výpočet vejčitých a tlamových profilů je proveden podle tabulek a 

konsumčních křivek uvedených v publikaci Doc. Ing. Milan Šerek 

CSc., Doc. Ing. Jan Šálek CSc., Ing. Jan Mičín CSc., Stokování a 

odvodnění - vodohospodářské tabulky, Vysoké učení technické v 

Brně. 

 Výpočet odtokové rychlosti z nádrže je převzat z publikace Základy 

hydrauliky a hydrologie pro inženýrské konstrukce a dopravní stavby 

autoři Prof. Ing. Jiří Kuštátský, DRSc a Prof. Ing. Dr. Cyril Patočka, 

SNTL/ALFA, Praha 1971. 

 

A.6.  VODNÍ TOKY 

A.6.1. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

V části vodní toky je řešen vliv realizace suchého poldru na povodňové 

stavy Odolenovického potoka, který má jediný a nezastupitelný vliv na 

odvodnění celé lokality.  Podrobný výpočet transformace povodňových vln 

tímto objektem byl řešen Ing. Alešem Havlíkem CsC a ing. Pavlem Balvínem 

v „Hydrotechnickém posouzení transformačních účiků poldru na 

Odolenovickém potoce“ z 02/2008.  

Pro vyhodnocení účinků navženého poldru byly stanoveny teoretické 

povodňové vlny s kulminací na hodnotách n-letých vod. Doba trvání 

vzhledem k velikosti povodí byla stanovena na 14 hodin s kulminací po 4 

hodinách od začátku události.  

Dále byla stanovena konzumční křivka pro výtok z poldru – kombinace 

výtoku spodovou výpustí a přelivem.  

A.6.2. HYDROLOGICKÉ A HYDROTECHNICKÉ PODKLADY 

Pro posouzení a srovnání hydrologického modelu odtoku povrchových 

vod bylo obstaráno vyjádření ČHMÚ  s určením n-letých průtoků ve dvou 

profilech Odolenovického potoka.  
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Byly obstarány údaje pro profil před křižovatkou ŘSD v místě hráze 

suchého poldru: 

Vodní tok O d o l e n o v i c k ý    p o t o k 
Číslo hydrologického pořadí 1  -  05  -.  02  -  0200 

Profil nad křižovatkou ŘSD v Turnově 

Plocha povodí A 7,785 km2 
 

N-leté průtoky  QN                                                       m
3.s-1 

1 2 5 10 20 50 100 třída 

1,2 2,0 3,9 6,8 11,3 15,0 19,5 III. 

 

 Plocha povodí A [km
2
] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map 

ZABAGED®. 

 Platnost hydrologických údajů je nejvýše 5 let ode dne vydání. 

 Tyto poskytnuté údaje nesmí být využity k jinému než vámi uvedenému účelu. 

  

Dalším profilem je ústí do Jizery ř. km 0,00 km, kde je nárůst např. Q100  

o 3 m3s-1, což odpovídá modelu dešťového průtoku, kdy je vodní tok dotován 

z odlehčovačů a nátoku z komunikací ŘSD umístěných mezi těmito profily: 

 
 

Vodní tok O d o l e n o v i c k ý    p o t o k 
Číslo hydrologického pořadí 1  -  05  -.  02  -  0200 

Profil ústí do Jizery 
Plocha povodí A 9,822 km2 

N-leté průtoky  QN                                                       m
3.s-1 

1 2 5 10 20 50 100 třída 

1,4 2,3 4,5 7,9 13,0 17,3 22,5 III. 

 
 Plocha povodí A [km

2
] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map 

ZABAGED®. 

 Platnost hydrologických údajů je nejvýše 5 let ode dne vydání. 

 Tyto poskytnuté údaje nesmí být využity k jinému než vámi uvedenému účelu.  

 

A.6.3. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ ŘSD 

V rámci vyhodnocení funkce suchého poldru bylo provedeno srovnání 

doby dotoku z rozvojové plochy Vesecko a Daliměřice a z rychlostních 

komunikací odvodněných do Odolenovického potoka převážně povrchovým 
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systémem. Jednoznačný závěr  vyplývá z faktu, že zpevněné plochy 

komunikací, které přispějí do Odolenovického potoka cca 1,0 m3 . s-1  v profilu 

pod suchým poldrem, je vhodnější ponechat bez retardace odtoku, protože 

v případě zdržení by mohl tento průtok podpořit kulminaci povodňové vlny 

zdržené v poldru a kulminace by se za určitých podmínek mohli setkat. 

Ponecháním odtoku z komunikací v dnešní podobě se docílí rozprostření 

zvýšených průtoků do delšího časového úseku bez nebezpečných maxim 

kulminačních hodnot, nebo-li bude eliminována možnost součtu kulminací 

povodňových průtoků z těchto ploch.  

Aktualizace posouzení parametrů suchého poldru je uvedena v části 

posouzení podmínek rozvoje Vesecka - B.2. Vodní toky  

 

 

B. STRATEGIE ROZVOJE 

B.1. KANALIZAČNÍ SÍŤ 

Rozvoj kanalizační sítě v řešeném území města Turnova musí reagovat 

na změnu v náhledu na strategii v odvodnění urbanizovaných území. V 

minulosti bylo úlohou systému odvodnění co nejrychlejší likvidace, tj. 

odvedení splaškových a dešťových vod do ČOV a do recipientů. Tato 

strategie odvodnění měla za následek zvětšování profilů kanalizační sítě, 

zvětšování odtoků do vodních toků a následně zvýšení průtoků v 

recipientech, zhoršování kvality vody ve vodních tocích a v neposlední řadě i  

zvyšování nebezpečí povodní. V neposlední řadě dochází vlivem rychlého 

odtoku dešťových vod z povodí ke zmenšování dotací zdrojů podzemních 

vod. Současně se zvyšujícími se odtoky ze zastavěných území docházelo 

k častějším přepadům do řek v místech oddělovacích komor jednotné 

kanalizace a následně ke zvýšení vnášeného znečištění z kanalizační sítě do 

vodních toků. 

Koncepce a návrh kanalizační sítě musí reagovat na požadavky rozvoje 

města v jednotlivých lokalitách v návaznosti na stávající kmenové stoky. 

Koncepce návrhu kanalizační sítě města respektuje stávající systém 

kanalizace, ale současně zohledňuje požadavek na snížení dopadu pokračující 
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urbanizace města na hydrologický režim území. 

B.1.1. NÁVRH ROZVOJE 

V rámci spojeného modelu bylo specifikováno, jak se má stávající 

systém v daném území dobudovat a jak se má řešit vazba kanalizace na 

vodní toky. Pro návrh výhledového stavu byl zachován stávající systém 

kmenových stok. 

Pro návrh kanalizační sítě zajišťující rozvoj města je počítáno s tím, že 

kmenové stoky oddílného systému zůstanou napojeny na stávající jednotný 

systém v místech, ve kterých se na jednotný systém napojují v současnosti. 

 Návrh hospodaření s dešťovými vodami by měl být nedílnou součástí 

Generelu, ale musí být proveden na základě zpracované hydrogeologické 

studie, která lokalizuje místa, kde je možné zasakování dešťových vod. Tento 

předpoklad bude nutné ověřit a doložit podrobným hydrogeologickým 

průzkumem a stanovit lokality, kde geologické podmínky zasakování 

neumožňují. V těchto lokalitách bude nutné při návrhu odkanalizování 

navrhnout zpoždění odtoku dešťových vod odtékajících do jednotné nebo 

dešťové kanalizace. Byla určena hodnota maximálního možného odtoku 

dešťových vod z rozvojové plochy. Toto opatření zajistí zlepšení kvality vody 

v tocích a má celoměstský význam. Hodnoty kvality vody na vtoku do 

intravilánu města pro recipienty byly ponechány dle současného stavu. 

B.1.2. NÁVRH PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY  

Návrh protipovodňové ochrany kanalizační sítě souvisí s vyřešením 

kritických profilů objektů Odolenovického potoka: 

 vyřešení kritického „uzlu“ v napojení odlehčovačů OK2 a OK3 

 určení stupně ochrany v místě zaklenutí na hřišti 

  ochrana kanalizační sítě před vniknutím Q100 a před vytopením 

zástavby dešťovými vodami. V rámci tohoto souboru opatření by 

měly být v nových projektech posouzeny veškeré výustě dešťové 

kanalizace na území města a výustě jednotné kanalizace z 

oddělovacích komor. V místech výustí, které jsou výškově pod 

úrovní Q100, bylo prošetřeno, zda může dojít k vylití Q100 do terénu 
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některou stávající šachtou. Návrh výše uvedených opatření na 

kanalizační síti musí být realizován v součinnosti s realizací 

protipovodňových opatření na vodních tocích. 

B.1.3. NÁVRH „RTC“ 

Jako demo ukázku zde uvádím zmínku o systému  „Real Time Control“ 

(RTC) nebo také „Řízení v reálném čase“ Jde souhrnný název pro systém 

opatření, která umožňují optimalizovat funkci stokového systému vhodnou 

manipulací na síti na základě předpovědi budoucího chování systému. 

Díky systému RTC lze např. minimalizovat vliv stokové sítě na recipient 

pomocí optimalizovaného napouštění  a vypouštěnín retenčních nádrží. 

Rozsáhlá retence je také jedním ze základních předpokladů aplikace systému 

RTC. 

Systém RTC se zde neuplatní a to z hlediska rozsahu lokality, 

hydrologických podmínek a efektivnosti realizace i provozu. Ale přesto je to 

jedno z nejefektivnějších řešení pro další rozvoj, kdy developer vykazuje 

vyšší parametry od původně předloženého záměru a situace je tímto 

systémem řešitelná.  

 

 

 

B.1.4. HYDROLOGICKÝ MODEL NAVRHOVANÝCH ÚPRAV 

 

B.1.4.a) Hydrologický model 

Hydrologický model návrhu oprav a úprav systému byl proveden pro 

srovnání v několika variantách, přičemž problematické úseky byly navrženy 

přímo použitým SW AutoPen Hydra4.  

Pro dimenzování kritických úseků systému byly použity opakované 

simulace modelů tak, že v důsledku přibližovacích výpočtů změnami 

vstupních podmínek z předešlé simulace s přiblížil konečný návrh k ideálním 

podmínkám bezpečného provozu. Jednalo se o 6 iterací hydrologického 
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modelu. 

Pro dimenzování byla použita táž srážka jako pro posudek, pro drsnost 

K byla použita doporučená hodnota K = 1,5 pro výpočet a dimenzování 

kanalizačního systému z kameniny a betonu lámané trať s přípojkami a 

šachtami, pravidelně čištěná.    

Vzhledem k závažné situaci ve věci kmenové stoky „A“ v místě 

inundace Jizery bylo provedeno několik simulací pro zjištění původu 

tlakového proudění v místě  Koškovy ulice. Z dané situace bylo evidetní, že 

na zvýšené průtoky v tomto místě mají vliv odlehčovací komory OK2 a OK3 a 

zároveň  přítoky z velkých areálů mezi OK2,3 a Koškovou ulicí. 

Pro ukázku ovlivnění kmenové stoky ve valu jsou přiloženy modely 

simulující stavy popsané v A.5.2.i), kdy je uvažováno množství z odlehčovačů 

OK2 a OK3 60l/s a nátoky z areálů v hodnotách  10 a 5l/s.hanered. 
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B.1.4.b) Hydrotechnické výpočty – iterace dimenzování úprav 

V tabulce výpočtů modelu posouzení současného stavu je vyznačeno: 

3. červený text na žlutém podkladě – přetížené úseky 

4. ostatní – úseky vyhovují s rezervou 

 

Pozn.: uvedeno  pouze poslední finální přiblížení  
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B.1.4.c) Hydrotechnické výpočty – areály 10 l/s.hanered  
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B.1.4.d) Hydrotechnické výpočty – areály 5 l/s.hanered  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 
 

B.2. VODNÍ TOKY 

B.2.1. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Při zpracování posouzení ohrožení povodněmi v rámci Generelu byl 

zjištěn rozsah území potenciálně ohroženého povodněmi. V daném území se 

jedná o oblast nekapacitního zaklenutí Odolenovického potoka u hřiště pod 

rychlostní komunikací ŘSD. V rámci rozvoje komerční zóny byla provedena 

aktualizace hydrotechnických a hydrologických parametrů suchého poldru 

pod Veseckem: 

 

B.2.2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 

Hlavní parametry a charakteristiky poldru byly převzaty z původního projektu a 

ověřeny zaměřením některých rozhodujících parametrů dle skutečného provedení 

stavby: 

 

Kóta koruny hráze     275,00 m.n.m 

Kóta hladiny Hn     273,50 m.n.m 

Kóta hladiny Hmax     274,80 m.n.m 

Zatopená plocha při Hn    1,8102 ha 

Zatopená plocha při Hmax    2,5497 ha  

Objem zásobního prostoru   24177 m3 

Objem maximální     59177 m3 

Délka hráze      75,7 m 

Stupeň ochrany na Q100    20,6 m3.s-1 

Délka přelivné hrany     5,50 m 

Výška přepadového paprsku   1,30 m 

Kapacita bezp.přelivu    24,61 m3.s-1 při  h=1,50m 

Šířka koruny hráze     3,00m 

Max.délka zatopení     < 24 hod 

 

Vliv původně navrhovaného poldru na změnu odtokových poměrů v povodí 
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Odolenovického byl  podrobně zpracován  ve studii  ing. Havlíka a ing. Balvína z roku 

2008. 

Cílem této studie bylo hydrotechnické posouzení a vyhodnocení transformačních 

účinků navrženého poldru na Odolenovickém potoce. Ze studie byla převzata a 

ověřena většina tehdy zajištěných údajů. Byly nově ověřena take údaje ČHMÚ n- 

letých průtoků potoka. Ze studie vybíráme cit.:  

„Účelem výstavbu poldru (retenční přehrážky ) na Odolenovickém potoce je 

zachycení povodňových průtoků v úseku toku od zaústění do Jizery až ke křížení se 

silnicí E65 směr Harrachov a snížení jejich kulminací na úroveň odpovídající kapacitě 

koryta a zatrubněných úseků pod poldrem. Retenčním prostorem budou v celém 

rozsahu lesní pozemky, které jsou v současné době ve správě Lesů České republiky 

s.p Hradec Králové, lesní správa Liberec. Správcem toku jsou Lesy ČR s.p. Správa 

toků –oblast povodí Labe Hradec Králové 

V důsledku výstavby průmyslové zóny v prostoru Turnov – Vesecko vznikla 

obava správce toku, že změnou odtokových poměrů z povodí dojde k překročení 

kapacity koryta Odolenovického potoka v intravilánu Turnova. Většina povrchových 

vod z této průmyslové zóny a z nově vybudovaného silničního obchvatu E65  je 

odváděno korytem Odolenovického potoka.  Odolenovický potok je pravostranným 

přítokem Jizery a vlévá se do ní v prostoru obce Nudvojovicemi . Celková délka 

Odolenovického potoka je cca 4,04 km. Vlastní povodí je výrazně delší a má protáhlý 

tvar . Délka činí 8,85km a v max.šířka je cca  1,7km. V průběhu roku dochází 

pravidelně ke stavu, kdy jsou odtokové poměry v korytě minimální a průtok je 

nulový. Z toho vyplývá, že Odolenovický potok je závislý pouze na množství a 

nahodilosti srážkových událostí.  

Z celkové délky cca 4,04 km  protéká  Odolenovický potok intravilánem 

Turnova v dl.1,9km. Od místa zaústění do Jizery až  prostoru křížení s obchvatem 

Turnova E65 je koryto regulováno technickou úpravou . Rozhodujícím kritickým 

profilem je zatrubněný úsek u hříště v ř.km 1,580 – 1,1919. Jedná se o zatrubněný 

úsek dl.339m o světlosti bet.trub 1200 mm . Dokumentace tohoto zakrytí neexistuje  

. Na trase nejsou revizní šachty. Ze změřených výškových poměrů na výtoku a vtoku  

a Ø sklonu 10,6 ‰ lze stanovit kapacitu zakrytého úseku na úrovni cca 3,75 m3.s-1. 

Při zachování volného prostoru 0,5m je kapacita na úrovni 2,32m3.s-1. Souběžně je  
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vedena  kanalizace DN 600mm na MČOV. Do zatrubněného  úseku je na vtoku 

zaústěna odlehčovací stoka městské kanalizace. V úseku mezi hl. komunikací 

ul.Nádražní  u nádraží a řadovými garážemi v ul.Šlikova je potok veden otevřeným 

prismatickým profilem s minimálním opevněním  rovněž neodpovídá kapacitním 

požadavkům. Koryto je  katastrováno, ale nachází se mezi soukromými pozemky. 

Údržba je problematická v důsledku ztížené přístupnosti a víceméně je závislá na 

údržbě pobřežníky.. 

Ze získaných hydrologických údajů N-letých vod dosahující hodnoty 

Q100 přes 20m3/s je zřejmé, že navrhnout opatření zachycují tuto velkou 

vodu je prakticky nemožné . Při zjištěném objemu zásobního prostoru 

24100m3 na úrovní bezpečnostního přepadu na kótě 273,50m.n.m. dojde 

k naplnění za cca 20 min. Lze předpokládat, že navržený poldr je schopen řešit 

průtoky do max. Q20. tj. hodnoty do 12 m3.s-1.Bude  ovlivňovat časové odtoky 

z nové průmyslové zóny Vesecko (PZ) . Odtud jsou stanoveny odtoky cca 1,6 m3.s-1. 

Tímto bude odtok  regulovatelný . Další  odtoky z části nově vybudovaného silničního 

obchvatu směr Harrachov stokami B a C v množství cca 0,340 m3.s-1. jsou do 

Odolenovického potoka zaústěny pod uvažovaným poldrem a tím jsou 

neregulovatelné. 

Předpokládá se, že s ohledem na velikost retenčního prostoru doba zdržení 

nepřesáhne 1 den . Tím to nebude hospodářské využití lesa výrazně dotčeno.“  

 Během několika hydrotechnických porovnání a modelování charakteristik 

nádrže byly použity dále citované návrhy původních umělých povodňových vln, 

protože odpovídají nově ověřeným údajům ČHMÚ.  

 

B.2.3. HYDROLOGICKÉ PODKLADY 

 

n - roky 1 2 5 10 20 50 100 

Qn (m
3
/s) 1,2 2,1 4,1 7,2 12 15,9 20,6 

Tab 1. Údaje o N - letých průtocích na Odolenovickém potoce v profilu hráze. 

 

Plocha povodí v řešeném profilu – 8,3 km2 

Hydrologické číslo povodí :      1  -  05  -  02  -  020 
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B.2.4. SESTAVENÍ TEORETICKÝCH NÁVRHOVÝCH VLN  

 
Pro vyhodnocení transformačních účinků navrhovaného poldru na 

Odolenovickém potoce, bylo třeba vyhodnotit časový průběh povodňových událostí. 

Vzhledem k tomu, že z hydrologických údajů byly k dispozici pouze n-leté průtoky, 

bylo třeba, na základě deterministického přístupu, stanovit teoretické povodňové vlny 

s hodnotou kulminačních průtoku rovné hodnotě n-leté vody viz tabulka 1. Doba 

trvání byla vzhledem k velikosti povodí 8,3km2 stanovena na 14 hodin s dobou 

kulminace po 4 hodinách od začátku události. Hodnoty a časový průběh teoretických 

povodňových vln jsou uvedeny v tabulce 2. a vykresleny na Obrázku 1. 

Vzhledem k hodnotám n-letých vod byly teoretické návrhové vlny sestaveny 

pouze pro Q5-Q100, jejichž hodnoty a tudíž i hodnoty kulminačních průtoků přesahují 

hodnotu kapacity zatrubněného úseku v dolní části Odolenovického potoka. Materiál 

byl převzat ze zmíněné studie. 
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Čas  Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

(hodiny) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

13:00:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14:00:00 0,555 1,085 1,931 2,720 3,591 

15:00:00 2,103 3,991 6,983 9,688 12,694 

16:00:00 3,732 6,836 11,698 15,900 20,600 

17:00:00 4,100 7,200 12,000 15,861 20,220 

18:00:00 3,222 5,440 8,863 11,363 14,224 

19:00:00 2,010 3,324 5,377 6,762 8,376 

20:00:00 1,026 1,682 2,722 3,392 4,185 

21:00:00 0,466 0,764 1,236 1,538 1,897 

22:00:00 0,209 0,342 0,553 0,688 0,849 

23:00:00 0,078 0,123 0,194 0,232 0,280 

  0:00:00 0,025 0,040 0,063 0,075 0,090 

  1:00:00 0,005 0,008 0,013 0,014 0,017 

  2:00:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tabulka 2 – Průběh teoretických návrhových vln 
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Obrázek č.1. – Teoretické návrhové vlny na Odolenovickém potoce v profilu výtoku z navrhovaného poldru 

 
 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
  



57 
 



58 
 

Hydrotechnický výpočet byl proveden dle materiálu:  
 
Martin Dočkal, Karel Vrána 

Numerická metoda pro posouzení efektivity suché nádrže 
Metoda byla zpracována a testována v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR VZ 

02 CEZ MSM 6840770002 „Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého 
významnými antropogenními změnami“. 

 
Metoda je volně přístupná na těchto webových stránkách, její používání je 

bezplatné, při jejím použití je nutno citovat zdroj. Použití metody nevyžaduje žádný 
speciální hardware, výpočet probíhá v prostředí Microsoft Excel za využití maker (při 
spuštění je třeba makra povolit).  

 
Praha, prosinec 2007 
 
 
 

B.2.5. VÝSLEDKY SIMULACÍ 

Uvedená metoda upřesňuje výtokové křivky vypouštěcích zařízení funkčního 

objektu včetně nástupu tlakového proudění spodové výpustě s návazností na funkci 

přelivu.  

Simulace transformačních účinků byly prováděny na teoretických návrhových 

vlnách v rozsahu Q5  -  Q100.  

Pro určení vlivu možného napojení celé zóny Vesecka v konečném množství cca 

2m3/s byla provedena transformace pětileté vlny upravené o tuto hodnotu  (Q5+2). 

 Vyhodnocení dosažených transformačních účinků poldru jsou uvedeny v závěru 

posouzení.  
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B.2.6.  ZÁVĚRY  

 

Upřesněním možností vodního díla je možný seriozní a podložený přístup 

k záměrům další výstavby v oblasti Vesecka v souvislosti se závěry Generelu 

odvodnění Turnov – západ.  

V případě simulace návrhové vlny s kulminačním průtokem Q5 bylo prokázáno, že 

navržený poldr je schopen v dostatečné míře transformovat kulminační průtok 

z hodnoty 4,1m3/s na maximální hodnotu odtoku 2,03 m3/s s transformačním efektem 

50,42%. 

Pro tuto povodňovou vlnu Q5 byla namodelována situace, kdy se tato vlna střetne 

s  požadovaným konečným celkovým odtokem z areálů na Vesecku v množství 2m3/s. 

Při této vlně má poldr účinnost už jen 13,86% a dojde k zatopení území u hřiště 

průtokem 6m3/s. Suchý poldr tedy zajišťuje ochranu v povodí pod ním pouze do Q5 

s možností navýšení maximálně 10% v kulminaci.  

 To znamená, že další vlny Q10, Q20, Q50, Q100 navržený poldr transformuje 

s efektem 10% a méně.  

Uvedený efekt je dán poměrem zásobního prostoru do úrovně přelivu 24.177m3 

a „neovladatelného“ prostoru v rozsahu výšky přelivného paprsku h = 1,3m – 

35.000m3. Po naplnění základního zásobního prostoru dojde k přelití přepadové hrany 

a vlastně v tu chvíli se odtékající množství  během krátké doby vyrovná s přítokem.    

Naplnění základního zásobního prostoru od náběhu povodně trvá od 2 hodin při 

Q100 do 3,5hodin při Q10 . Během tohoto plnění odtéká maximálně před dosažením 

přelivu 2m3/s. 

Bezpečný průtok pod hrází je zatím dán kapacitou stoky u hřiště 3,75 m3.s-1. 

Dle kyjovitého tvaru povodí modely povodňových vln předpokládají kulminace po 

3 až 4,5 hodinách od počátku náběhu povodně.  

Odvodnění stávajících a budoucích areálů bylo provedeno dle normy ČSN  75 

6101 a tak určeno odtokové množství z areálů 989 l/s. Jedná se o výpočet odtokového 

množství kanalizačním systémem. Zde by se ale z důvodu dotace podzemních vod měl 

navrhnout systém vsakování, jak je tomu už v jedné již realizované části.  
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C. DOPORUČENÉ STANDARDY METODIKY ŘÍZENÍ ROZVOJE 

 

Tvorba dlouhodobé koncepce odvodnění je hledáním vyvážené rovnováhy mezi 

optimalizací existujícího systému a optimalizací vlastního návrhu odvodnění. Na 

základě navržených technických cílů byl stanoven soubor technických opatření. Při 

realizaci technických opatření došlo k postupnému naplňování cílů generelu 

odvodnění a tím i k optimalizaci provozu a řízení stokové sítě a čistírny odpadních 

vod. Výsledné řešení je pak syntézou daných okrajových podmínek (velikost 

zájmového území, obyvatelstvo, průmysl, vodní toky, legislativa ČR a EU, …) a 

možných technických řešení respektujících ekologické priority a ekonomické možnosti 

města. Tyto úpravy a záměry musí být v souladu s PRVKÚC (Plány rozvoje vodovodů 

a kanalizací územních celků), regulačními normativy a souvisejícími podklady 

Územního plánu, atd. Generel odvodnění odpovídá záměrům a požadavkům 

PRVKÚC – viz. příloha D.5. 

 

C.1. ROZVOJOVÁ OBLAST „VESECKO“ 

V této lokalitě je rozhodujícím faktorem pro odvodnění kapacita Odolenovického 

potoka a objektů na něm, které jsou ve správě a údržbě státního podniku povodí. 

Podnik povodí (konkrétně Podnik povodí Labe s.p.) má v úmyslu tyto objekty předat 

správci drobných vodních toků státnímu podniku Lesy ČR. Tento si klade podmínky 

předání, takže případná studie proveditelnosti zkapacitnění těchto objektů by měla 

zatím negativní závěr. 

V oblasti Vesecka se dle ÚP jedná o výrobní a skladové zóny. Výstavbu je 

možné povolit po předložení uceleného vodohospodářského návrhu každého 

z plánovaných areálů, kde vodohospodářské řešení bude posouzeno v  návaznosti na 

řešení ostatních objektů. Je nutné upozornit na zohlednění funkce celé soustavy a 

vyvarovat se posouzení formou „salámové metody“, kdy developer přikládá k projektu 

zdánlivě relativně zanedbatelná „kolečka salámu“. 

Velké areály musí navrhnout likvidaci srážkových vod tak, aby charakteristika 

časového průběhu odtoku byla stejná jako  před výstavbou. Jedná se o zachování  

původních křivek transformací povodní suchým poldrem.  

Z hlediska splaškových vod je kapacita jednotné kanalizace dostačující.  
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C.2. ROZVOJOVÁ OBLAST „DALIMĚŘICE“ 

Lokalita je uvažována pro individuální bytovou výstavbu a je nutné posoudit 

hydrogeologickým průzkumem možnosti vsakování srážkových vod, aby se mohl 

schválit regulativ pro realizaci RD. Vzhledem k eliminaci nákladů na výstavbu lze 

přijmout opatření, která budou tyto náklady pro jednotlivé stavebníky minimalizovat na 

úroveň sadových úprav zahrad kolem RD. Tato pobídka je ale podmíněna výše 

uvedenou studií a průzkumem hydrogeologie daného území. 

V případě, že území nevyhoví podmínkám vsakování, lze řešit tuto oblast 

v rámci speciálních opatření na veřejných plochách a komunikacích. V případě totální 

nevhodnosti vsaků není zde problém odvádět srážkové vody s určitou retardací 

jednotnou kanalizací, protože před nátokem do kritických míst systému je umístěna 

odlehčovací komora OK5. Případné stavební úpravy OK5, forma retencí atd. by měla 

řešit studie odvodnění této lokality (stávající i rozvojové) podle závěrů 

hydrogeologického průzkumu.  

 

 

C.3. STÁVAJÍCÍ AREÁLY 

 V mnoha případech je a bude dále požadován rozvoj ohraničených výrobních a 

skladových areálů, které již nemají a nebudou mít možnost umístění retenčních 

objemů na svém pozemku. Zde se musí každé zvětšení řízeného odtoku, který je 

původně povolen do jednotné kanalizace, posoudit hydrologickým modelem. Stavebník 

předloží projekt s vodohospodářskou částí k posouzení řešení likvidace srážkových vod 

dle schválených normativů provozovateli, který před vydáním souhlasného stanoviska 

prověří navrhované změny hydrologickým modelem, protože i přes dodržení všech 

normativů, může v systému dojít k nepředvídatelné havarijní situaci.  

 

 

C.4. NÁVRH OPATŘENÍ 

C.4.1. KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ  

Hydrologické modely prokázaly provozní problémy na stoce „A“ v úseku od ulice 

Nad Perchtou k Jizeře. Zajištění provozuschopnosti sítě bez enormních investic  do 
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rekonstrukcí nekapacitní stoky “A“  v tomto úseku je naznačeno modelem. Při vhodné 

úpravě oddělovačů OK2 a OK3 pod viaduktem lze z pozice stávajících ředících poměrů  

omezit nátok do tohoto přetíženého úseku stoky „A“.  Proto je nutné vyřešit křižovatku u 

viaduktu již v rámci plánované rekonstrukce komunikací. Variant řešení je několik, 

kromě uvedeného návrhu v příloze D.3.  může být řešením také jeden oddělovač 

s vírovým ventilem a odlehčovací   potrubí prodloužené do kapacitní části zaklenutí 

potoka. Konkrétní projekt musí také řešit rekonstrukci  objektu  zaklenutí. Dále by měl 

řešit i odpadní potrubí z odlehčovače (odlehčovačů) na ČOV. Toto potrubí je dnes 

v délce 305m nekapacitní (5mil.Kč) – projektem nového odlehčení by mělo vyhovět. 

Souhrnný přehled dalších opatření řazených podle technologických podmínek systému je 

uveden v příloze  D.3  PŘEHLED A PRIORITY OPATŘENÍ 

 

 

C.4.2. DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ 

Z Generelu odvodnění jsou jasné závěry, které musí být  ošetřeny legislativně 

vložením níže uvedených zásad vodohospodářského rozvoje města do závazných 

podkladů Územního plánu města Turnova: 

 

Především je nutné respektovat  neopomenutelný požadavek legislativy: 

Zák. č. 254/2001 Sb., §5 odst. 3 

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci 

povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a 

odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto 

zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých 

dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu 

se stavebním zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební 

povolení, nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn 

stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas, ani rozhodnutí o změně užívání 

stavby. 

Vyhl. č. 501/2006 Sb., §20 odst. 5 c) 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných 

ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění do jednotné kanalizace. 

http://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4e397352575347706b6b722f642b794b3441336b6e4c355859687071486b56726c656f646b4c4b48453834383844394e454b6a432f6f3d#a
http://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d454d77556e7570534d4c787066426b384441784a372f5833737745747830464d4868313964435246544a2b635066525059506f325545680a73347433734c657252773d3d#a


 

- 63 - 
 

 

 

Za účelem zajištění bezproblémového fungování kanalizační sítě se na 

základě Generelu odvodnění  stanovuje: 

1. regulace  odtoku dešťových vod v hodnotě 5 l.s-1
 z neredukovaného 

hektaru v zájmové oblasti pro jednotnou i oddílnou stokovou 

soustavu.  

2. Pro rekonstrukce a opravy objektů se stanovuje 10l.s-1
  z 

neredukovaného hektaru v zájmové oblasti pro jednotnou i oddílnou 

stokovou soustavu.  

3. Pro území obytná s individuální výstavbou bude v rámci požadavku 

zasakování vod proveden hydrogeologický průzkum, který bude 

nedílnou součástí normativů ÚP.   

4. Projekty většího rozsahu, včetně developerské výstaby obytných 

souborů, které zásadně ovlivní kritická místa vodohospodářské 

infrastruktury, budou v rámci optimalizace systému a zachování 

udržitelného rozvoje posouzeny hydrologickým modelem Generelu a 

případná realizace podmíněna další úpravou.   

5. Návrh vodohospodářských částí projektů pro zajištění hospodaření s 

dešťovými vodami je možné vyhodnotit podle charakteru 

navržených zařízení:  

6. DEŠŤOVÉ USAZOVACÍ NÁDRŽE - stanovením retenčních objemů 

pomocí výpočtového postupu dle ČSN 75 6261 „Dešťové nádrže“ s 

využitím dešťových intenzit ze stanice ČHMÚ TURNOV. 

7. VSAKOVACÍ SYSTÉM - stanovením retenčních objemů pomocí 

výpočtového postupu dle ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení 

srážkových vod“ s využitím dešťových intenzit ze stanice ČHMÚ 

TURNOV  s respektováním TNV 75 9011 – „Hospodaření se 

srážkovými vodami“. Koeficient  vsaku provést měřením v terénu dle 

příslušné výše uvedené normy a nenahrazovat ho zástupnými 

veličinami (součinitelem infiltrace nebo hydraulickou vodivostí). 
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Zpracovaný Generel má zásadní význam nejen z pohledu stanovení koncepce 

odvodnění, ale i z pohledu vytvoření systému shromažďování, aktualizace a 

uchovávání veškerých informací souvisejících se systémem odvodnění. 

Nejdůležitější prvkem řízení rozvoje vodohospodářské infrastruktury 

je součinnost jejího majitele, správce, provozovatele, samosprávy obce a 

státní správy. Projednané a schválené změny musí být všem podrobně 

známy a neprodleně uplatněny v následujících změnách ÚP. 

V současnosti se jedná především o součinnost v rámci hydrogeologického 

průzkumu rozvojových oblastí zajišťovaného dle posledních jednání pořizovatelem 

ÚP. Podle závěrů tohoto průzkumu bude upraven GO a specifikovány podmínky 

výstavby pro jednotlivé lokality.   

 

 Další přínosy celého projektu lze specifikovat následovně: 

▪ Vytvoření moderního nástroje (tj. Generelu odvodnění) pro rozhodování státní 

správy a samosprávy, pro správce a provozovatele systému odvodnění, který umožní 

pružně reagovat na společenský vývoj. 

▪ Vytvoření podkladu pro územně plánovací činnost. 

▪ „Živý“ funkční a operativní systém pro provozní potřeby (možnost aktuálního 

ověřování opatření). 

Datovou a informační základnu celého systému (realizací projektu se zcela 

zásadně zvýší kvalita informací o systému). 

Generel odvodnění je pro život města stále živou institucí a je jedním z 

nejodpovědnějších nástrojů pro závažná stanoviska samosprávy obce, pro státní 

instituce a další subjekty. 

 

 

 


