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Úvod 

Koncepce hospodaření s vodou ve městě Žlutice shrnuje vodohospodářskou problematiku na 

území obce a nastiňuje další rozvoj obce v této oblasti. Koncepce vychází především z 

podrobného terénního průzkumu, sběru dat a dostupných podkladů. Koncepce hospodaření 

s vodou na území obce sumarizuje dosavadní podklady a rozpracovává zjištěné problematické 

oblasti. Koncepce je přehledným dokumentem složeným z několika dílčích částí, obsahuje 

popisnou, analytickou a návrhovou část. Část popisná charakterizuje zkoumané území. 

Následuje část analytická, která sumarizuje poznatky z terénního výzkumu a z dostupných 

podkladů. Analytická část zahrnuje definici a analýzu řešených problémů v obci na základě 

místního šetření a sumarizace dostupných podkladů. Návrhová část definuje dílčí oblasti 

řešení zjištěných problematických oblastí a formou katalogových listů rozpracovává jednotlivá 

opatření, která směřují ke zlepšení hospodaření s vodou na území obce. Dále jsou doporučeny 

k řešení konkrétní situace a problémy. Celkově tato koncepce slouží jako SWOT analýza 

studovaného území. Koncepce respektuje Plán dílčího povodí. 

 

 

  



 

 
 

1. Základní terminologie 

V současné době je problematika sucha a nedostatku vody částečně řešena prostřednictvím 

programů opatření v Plánech oblastí povodí, v rámci legislativních dokumentů však nejsou 

sucho a nedostatek vody jednotně a jednoznačně definovány. 

Přes značné nejistoty spojené s modelováním klimatu lze v průběhu 21. století 

očekávat zintenzivnění výskytu extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny a potřeby 

společnosti, zejména četnější výskyt povodní, sucha a s ním spojeného nedostatku vody. 

Téměř veškerá voda, která se na území České republiky vyskytuje, pochází z 

atmosférických srážek. Poloha České republiky na rozhraní tří úmoří sebou tedy přináší 

nutnost šetrně hospodařit se srážkovou vodou v krajině tak, aby byla využitelná pro všechna 

potřebná odvětví. Nešetrným hospodařením v krajině, kdy byly odstraněny důležité krajinné 

prvky, napřímeny vodní toky a pozemky sceleny do rozsáhlých půdních bloků, byl narušen 

přirozený vodní režim krajiny a podpořen rozvoj degradace půdy. 

1.1.  Povodně 

(§ 64, dle 254/2001 Sb. Vodní zákon) 

(1) Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní 

je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným 

způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při 

soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména 

táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména 

poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením 

kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 

 

(2) Začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí 

odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně 

povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň 

odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 

1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok 

vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů 

povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.  



 

 
 

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k 

přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

 

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů: 

• zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s 

dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a 

postupují dále do níže položených úseků větších toků 

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na 

všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších 

tocích 

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za 

několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv 

na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh 

povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods) 

• zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, 

vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů 

 

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy: 

• sesuvem půdy 

• ucpání průtočných profilů propustků a mostů  

• nahromaděním naplavenin v kritických místech 

• ledovými jevy, jinými jevy. 

 

  



 

 
 

1.2.  Přívalové povodně 

Přívalovými povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. 

Přívalové povodně jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém 

období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému 

vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Škody 

tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody. Přívalové povodně 

se mohou vyskytnout v ČR prakticky kdekoli, a to i mimo síť trvalých vodních toků. 

Příčiny vzniku přívalových povodní 

Nejčastější příčinou vzniku jsou intenzivní přívalové srážky, které jsou spojeny s výskytem 

silných bouřek v letním období. Vznik bouřek a intenzivních srážek je spjat s konvekcí, tedy s 

výstupem teplejšího vzduchu do vyšších vrstev atmosféry. Při tom dochází k jeho ochlazování 

a tím i ke kondenzaci vodní páry, kterou obsahuje. Tak vznikají vodní kapky či ledové krystalky, 

které my vidíme jako oblaka. Extrémní srážky mohou na našem území vypadnout kdekoliv. Na 

extrémnost těchto událostí však mají vliv i další faktory, kterými jsou především charakter 

reliéfu a krajiny. Čím větší je sklonitost území, tím rychleji voda stéká ze svahů do koryt malých 

vodních toků, v nichž rychle nastoupá a získává svou kinetickou energii. Dalším faktorem je 

retenční schopnost krajiny, kdy v lese je velký objem vody zadržen v korunách stromů v 

hrabance i mezi kořeny, na lukách a orné půdě, je objem zadržené vody menší. Nejkritičtější 

jsou zpevněné povrchy, například asfaltové plochy v obcích a městech. Velmi významným 

vlivem je také aktuální nasycenost krajiny z dříve spadlých srážek. 

Možnosti predikce přívalových povodní 

Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi omezené, a to vzhledem k prudké 

dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové srážky. I když 

meteorologické podmínky pro vznik silných přívalových srážek můžeme poměrně úspěšně 

předpovídat, přesnou lokalizaci výskytu, trvání a intenzitu přívalových srážek a tím i konkrétní 

ohroženou lokalitu predikovat v podstatě nelze. 

Historický výskyt přívalových povodní 

V minulosti se vyskytly i přívalové povodně velkého plošného rozsahu zasahující území o 

velikosti stovek až tisíců km2. Nejznámějším historickým případem je povodeň z května 1872 



 

 
 

na dolní Berounce. Jelikož se přívalové povodně na našem území vyskytují prakticky 

každoročně ale velmi regionálně, jsou zde uvedeny pouze příklady v posledních letech: 

červenec 1998 – východní Čechy, červnu 2006 na horní Dyji, červen 2008 – Beskydy, červen 

2009 – středí Morava, Novojičínsko, podhůří Rychlebských hor a Jižní Čechy, srpen 2010 - 

přívalová povodeň na Lužické Nise, Frýdlantsko, severní Čechy, červen 2012 – Rokycansko, 

červen 2013 západní Čechy, Praha-Karlín, Šluknovský výběžek, střední Morava, červenec 2016 

– Zlínský kraj, červenec 2017 – Jihomoravský kraj, Orlickoústecko, květen 2018 - střední Čechy, 

červen 2018 – Ostravsko, Jihlavsko. 

Hodnocení přívalových povodní 

Vlastní metodický postup rozdělen do čtyř ucelených metodických kroků: 

• hodnocení přispívajících ploch včetně identifikace kritických bodů 

• simulační modely 

• posouzení ohrožení řešené lokality, 

• návrh opatření dle katalogu opatření 

Metodou tzv. kritických bodů byla VÚV TGM, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno 

území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické 

body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. 

K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři 

parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy 

(≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší 

než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny dva parametry, a to velikost 

přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %). 

  



 

 
 

1.3.  Pojmy užívané v souvislosti s přívalovými povodněmi 

Dráhy soustředěného odtoku (DSO): místa, kde dochází ke zvýšenému povrchovému odtoku 

vody v důsledku uspořádání terénu. Vytváří se tak odtokové dráhy a hrozí rýhová eroze 

zejména v údolnici tedy v nejnižším podélném průřezu údolím. 

Kritický bod (KB): průsečík linie DSO a hranice zastavěného území obce, který byl vyhodnocen 

jako kritický (identifikováno zvýšené nebezpečí povodní z přívalových srážek). 

Přispívající plocha: povodí, jehož koncový profil je tvořen příslušným KB. V praxi to znamená, 

že povrchový odtok ze srážky, která dopadne na území přispívající plochy, doteče do profilu 

KB a pokračuje dále do zastavěného území obce. 

Povodňové prohlídky: povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda v dotčeném území nejsou 

závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky se provádějí nejméně 

jednou ročně. Na základě zjištění povodňové prohlídky je nutné vyzvat vlastníky pozemků, 

staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit 

zhoršení odtokových poměrů. 

V daném území je vždy nutné posoudit rizikovost na základě znalosti historie výskytu 

povodňových jevů, znalosti místních morfologických podmínek a studia mapových podkladů a 

GIS analýz. Dle výstupů určit nebezpečná místa a poté navrhnout možná řešení na ochranu 

obyvatelstva a intravilánu. 

  



 

 
 

2. Popisná část 

2.1. Vymezení zájmového území 

Město Žlutice se nachází na středním toku řeky Střely. Město bylo pravděpodobně založeno 

během slovanské kolonizace jako obchodní stanice na cestě mezi Prahou a Chebem. První 

písemná zmínka o městě pochází z roku 1186. Město mělo vybudovanou městkou strukturu 

již za Karla IV. a hospodářsky se opíralo o obchod se solí a plátenictví.  

 Město spadá do mikroregionu Vladař. Ve městě se nachází základní i mateřská škola, 

dále lesnická střední škola a základní umělecká škola. Na Velkém náměstí kromě radnice 

najdeme muzeum, kašnu či Sloup Nejsvětější Trojice z let 1701 – 1704.  

 Město se skládá z katastrálních území Knínice u Žlutic, Mlyňany, Protivec u Žlutic, 

Ratiboř u Žlutic, Skoky u Žlutic, Verušice, Veselov, Vladořice, Záhořice a Žlutice. K 30. 6.2021 

bylo ve městě dle ČSÚ evidováno 2 249 obyvatel. V jihozápadní části města se nachází vodní 

dílo Žlutice na vodním toku Střela.  

 

Obr. 1: Katastrální území města Žlutice 

 



 

 
 

2.2. Geomorfologické charakteristiky 

Město Žlutice se nachází v nadmořské výšce mezi 445 a 700 m n. m. Nejvýše položenou oblastí 

je vrch Lamberk, naopak nejnižším bodem je místo, kde vodní tok Střela opouští území města. 

Centrální zástavba je lokalizována v nižších polohách v blízkosti vodního toku Střela, zástavba 

místních částí se nachází již ve vyšších polohách, nejsvažitější a nejvýše položené oblasti jsou 

zalesněny případně zatravněny.  

 

Obr. 2: Výškové poměry města Žlutice 

 

  



 

 
 

2.3.  Využití území (land use) 

Z celkové plochy města 5 300 ha tvoří největší podíl lesní porosty (30,4 %). Hojně jsou 

zastoupeny také trvalé travní porosty (27,5 %) a orná půda (26,9 %). Orná půda převážně 

navazuje na intravilán. Významným prvkem je vodní nádrž Žlutice v jihozápadní části území. 

Ochranné pásmo I. Stupně vodní nádrže je tvořeno lesními a trvalými travními porosty.  

 

Tab. 1 Využití ploch na území města Žlutice dle ČSÚ (2021) 

Využití území Podíl [%] Plocha [ha] 

Orná půda 26,9 1 426 

Zahrada 0,7 38 

Sady 0,3 17 

Trvalé travní porosty 27,5 1 458 

Lesní porosty 30,4 1 611 

Vodní plochy 4,0 210 

Zastavěné plochy a nádvoří 0,9 48 

Ostatní plochy 9,3 492 

Celkem 100,0 5 300 

 



 

 
 

 

Obr. 3: Využití ploch na území města Žlutice 

  



 

 
 

2.4. Hydrologické poměry 

Nejvýznamnějším vodním tokem na území města je Střela. Vodní tok pramení u Prachomet, 

odkud teče vodní tok převážně severním směrem, nad Toužimí se stáčí k východu a na území 

města Chyše se stáčí k jihu až jihovýchodu, od Plas převážně východním směrem, kde se u 

Kozojed vlévá do Berounky.  

Na území města Žlutice mají vodní toky Střela, Ratibořský potok, Malá Trasovka a Velká 

Trasovka stanovena záplavová území. Vodní tok Střela má stanoveno záplavové území KÚ 

Karlovarského kraje v úseku ř.km 70,8 – 101,98 včetně aktivní zóny s účinností od 28. 1. 2012. 

KÚ Karlovarského kraje stanovilo v úseku ř.km 0,0 – 11,54 záplavové území včetně aktivní zóny 

s účinností od 10. 8. 2016. Záplavové území Malé Trasovky je stanoveno Magistrátem města 

Karlovy Vary v úseku ř.km 0,0 – 12,4. Opatření nabylo účinnosti 15. 11. 2016. Záplavové území 

Velké Trasovky bylo stanoveno v úseku  ř.km 0,0 – 13,862 KÚ Karlovarského kraje s účinností 

od 22. 11. 2014.  

Na vodních tocích se nachází drobné vodní nádrže, například Ratibořský rybník. 

Významným vodním dílem je VN Žlutice, která byla vybudována v letech 1965 – 1968. Délka 

hráze je 233 m v ř.km 68,3 vodního toku Střela. Vodní nádrž byla vystavěna především pro 

akumulaci vody pro přilehlou úpravnu vody, jako protipovodňová ochrana a pro výrobu 

elektrické energie.  



 

 
 

 

Obr. 4: Vodní toky na území města Žlutice 



 

 
 

2.1. Historické změny v krajině 

Město Žlutice lze zaznamenat již na historických mapách. Ve II. vojenském mapování (Obr. 5) 

je historický stav zaznamenán ve velké podrobnosti a lze rozeznat jednotlivé druhy využití 

pozemku, komunikace, vodní plochy, vodní toky a velmi detailní intravilán se zákresem 

jednotlivých budov. Je zřejmé rozsáhlejší zalesnění, než je tomu dnes.  

III. vojenské mapování (Obr. 6) je více schematizováno a více jsou zvýrazněny prvky 

vojenského významu (výšky vrcholů, mokřady, mosty a komunikace apod.). Místní části a jejich 

propojení komunikacemi odpovídá dnešnímu rozložení. Obě mapy zaznamenávají 

komunikace a zástavbu před výstavbou vodní nádrže.  

 
 

 
Obr. 5: Město Žlutice na II. vojenském mapování 

 



 

 
 

 
Obr. 6: Město Žlutice na III. vojenském mapování 

  



 

 
 

3. Analytická část 

3.1. Terénní šetření 

Terénní šetření proběhlo začátkem března 2022 s využitím mobilní aplikace Gisella Celkem v 

52 lokalitách bylo pořízeno téměř 90 fotografií. Před samotným terénním šetřením byla 

provedena analýza dostupných dokumentů a analýza území odtokových procesů. Během 

terénního šetření ke Koncepci hospodaření s vodou byl zaznamenán aktuální stav zejména v 

intravilánu.  

 

Obr. 7: Místa fotodokumentace na území města Žlutice 

 

  



 

 
 

3.2. Popis kanalizace ve městě 

Na území města Žlutice je vybudována převážně jednotnou kanalizaci s mechanicko-

biologickou čistírnou odpadních vod. Ve městě jsou lokalizovány 2 čerpací stanice k čerpání 

odpadních vod z pravého břehu Střely na levý. V roce 2013 byla dokončena intenzifikace ČOV 

Žlutice. Kapacita ČOV je 3500 EO s průměrným přítokem splašků Q24 = 714 m3/den. Celková 

délka kanalizační sítě je cca 9 004 m.  

Místní část Knínice nemá vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny 

systémem příkopů a struh, splaškové vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do terénu.  

V místní části Protivec je vybudována historická jednotná kanalizace s vyústěním do 

terénu. Likvidace odpadních vod je zajištěna domovními septiky. Vzhledem k absenci 

dokumentace ke kanalizaci není známa její délka ani počet přípojek.  

Místní část Ratiboř nemá vybudovanou kanalizační síť pro veřejnou potřebu, dešťové 

vody jsou odváděny systémem příkopů mimo intravilán, splaškové odpadní vody jsou 

likvidovány v septicích s přepadem do terénu.  

V místní části Verušice není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, dešťové vody 

jsou odváděny systémem příkopů, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích, 

případně v bezodtokých jímkách s odvozem odpadních vod na ČOV Karlovy Vary.  

Místní část Veselov nemá vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny 

systémem příkopů mimo intravilán, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích 

s přepadem do terénu.  

 Místní část Vladořice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťové 

vody jsou odváděny systémem příkopů, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích 

s přepadem do terénu.  

 Místní část Záhořice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu, dešťové 

vody jsou odváděny systémem příkopů, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích 

s přepadem do terénu.  

 

  



 

 
 

3.3. Popis zásobování vodou ve městě 

Území města Žlutice je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žlutice, jsou na 

něj napojeny místní části Žlutice, Protivec, Verušice.  

Místní část Žlutice je na skupinový vodovod napojena zásobním řadem Žlutice – 

Podbořany (DN 400). Vodovodní síť je na území města rozdělena na 2 tlaková pásma, s novou 

výstavbou se rozšiřuje také vodovodní síť. Dolní tlakové pásmo je zásobeno přímo ze 

skupinového vodovodu (vodojemu nad úpravnou vody), pro horní tlakové pásmo je 

v Čerchově ulici vybudována hydroforová stanice s akumulací 100 m3. Celková délka 

vodovodní sítě je 7 354 m s 304 přípojkami. Při krizových situacích se nouzové zásobování 

pitnou vodou zajišťuje dopravou cisteren ze zdroje Močidlec s doplněním o balené vody. 

Místní část Knínice není napojena na vodovod, zásobování nemovitostí vodou je řešeno 

domovními studnami. Výhledově je plánované napojení místní části na skupinový vodovod 

Žlutice přes Ratiboř.  

 Místní část Protivec je napojena na skupinový vodovod Žlutice větví Žlutice – 

Podbořany. Voda je z úpravny Žlutice čerpána do vodojemu Žlutice a dále je gravitačně vedena 

do vodojemu Libkovice. Celková délka vodovodního řadu je 639 m. V místní části je umístěna 

čerpací stanice a vodojem Protivec, který slouží k akumulaci k vyrovnání nerovnoměrností 

odběru v síti. Celková délka vodovodního potrubí je 1 787 m s 35 přípojkami.  

 Místní část Ratiboř je zásobována místními zdroji, vrtanou studnou do hloubky 35 m 

s ponorným čerpadlem. Voda je z vrtu čerpána přímo do úpravny, odkud je gravitačně vedena 

do obce. Celková délka vodovodní sítě je 1 127 m s 16 přípojkami. Výhledově se uvažuje o 

napojení na skupinový vodovod Žlutice.  

 Místní část Verušice je napojena na skupinový vodovod Žlutice s úpravnou Žlutice. 

Celková délka vodovodní sítě je 1 774 m se 14 přípojkami.  

Místní část Veselov nemá vybudovanou vodovodní síť, zásobování je řešeno domovními 

studnami, výhledově se uvažuje o napojení na skupinový vodovod Žlutice.  

Místní část Vladořice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, zásobování 

vodou je zajištěno domovními studnami. V budoucnu se předpokládá zachování individuálních 

zdrojů vody, v případě potřeby napojení na skupinový vodovod Žlutice.  

 V místní části Záhořice nemá vybudovanou vodovodní síť, zásobování vodou je řešeno 

domovními studnami, rekreační chaty mají vytvořen rozvod vody bez známých parametrů 

z místní studny. V budoucnu se předpokládá nadále zásobování vodou z individuálních zdrojů.  



 

 
 

3.4. Analýza územního plánu 

Dle územního plánu je základním předpokladem dalšího rozvoje území ochrana historické 

urbanistické struktury. Nová zástavba by měla být zapojena do historického kontextu města, 

s doplněním především v prolukách po demolicích původních objektů. Návrh dopravní 

infrastruktury pracuje s novým vedením silnice R6 – D01, krajské silnice II/220 a realizací 

cyklostezky podél vodního toku Střela a další.  

 Z hlediska technické infrastruktury se počítá s doplněním systému zásobování vodou a 

plynem. Zásobování elektrickou energií 22 kV venkovního vedení z Rozvodny 110/22kV 

Toužim. Územní plán počítá s výstavbou distribučních trafostanic.  

 Z hlediska přírodních hodnot je třeba respektovat plochy NATURY 2000 – EVL Vladař, 

Střela a ptačí oblast Doupovské hory v k. ú. Knínice. Z prvků ÚSES neprochází území 

nadregionální biokoridor či biocentrum, vymezené regionální prvky (ZÚR KK) jsou doplněny o 

41 lokálních biocenter a 59 lokálních biokoridorů. Část území se nachází v ochranném pásmu 

I. a II. stupně vodních zdrojů. Lokality Knínice-Vahaneč, Ratiboř-Holý vrch, Verušice-Dlouhý 

vrch, chráněné ložiskové území Verušice a dobývací prostor Ratiboř jsou chráněny pro 

nerostné bohatství dle horního zákona. V rámci návrhu prostupnosti krajiny jsou cesty ve 

volné krajině doplněny o alejovou zeleň. Zatravněné plochy orné půdy s vymezením ÚSES a 

doplnění multifunkčních pásů nelesní zeleně kolem cest a vodních toků jsou řazeny 

k protierozním opatřením. K ochraně před povodněmi má město zpracovaný povodňový plán, 

vymezené záplavové území vodního toku Střela. Jako rizikové oblasti jsou stanoveny rekreační 

chaty východně od meandru Střely u koupaliště v k. ú. Žlutice a severovýchodní okraj Protivce.  

 Do k. ú. Žlutice, Protivec a Záhořice zasahuje záplavové území vodního toku Střela. 

Vodní nádrž Žlutice byla vybudovány v 60. letech 20. století jako zdroj vody pro úpravnu 

skupinového vodovodu Žlutice. V rámci ÚP jsou navrženy 2 nové vodní plochy revitalizace 2 

rybníků a výstavba 2 usazovací rybníčky.  

 

  



 

 
 

3.5. Analýza dalších dokumentů 

Plán dílčího povodí 

Území města spadá k dílčímu povodí Berounky. Plán dílčího povodí pořizují správci povodí ve 

spolupráci s příslušnými krajskými a ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí 

doplňují národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření k dosažení cílů pro vybrané 

dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení 

povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění (MZe, 

2022). Základní obsah plánu dílčího povodí upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí 

a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Plánu dílčího 

povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje na území města Žlutice 

zasahují 4 plošná opatření typu B. Jde o Zajištění přiměřeného čištění v obcích VÚ BER_0630 

(ID listu opatření BER220061), Opatření k úpravě provozního monitoringu (ID listu opatření 

BER220142), Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Žlutice (ID listu opatření BER220145) a 

Průzkumný monitoring (ID listu opatření BER220501). Opatření směřují ke snížení znečištění a 

monitoringu prostředí v povodí vodních útvarů. Více informací o opatřeních se nachází 

v samotných listech opatření.  

 

Povodňový plán 

Na území města se nachází hlásný profil kat. A VD Žlutice a 3 hlásné profily kat. C (Žlutice – 

Střela, Žlutice u ČOV – Střela, LG Ratiboř). Pro včasné varování město využívá hlásný profil kat. 

C LG Sovolusky, který se nachází výše na vodním toku Střela. Na území obce se nacházejí 3 

srážkoměrné stanice, a to VD Žlutice ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, srážkoměrná 

stanice Žlutice ve správě ČHMÚ a stanice Žlutice město ve správě města.  

 Na vodních tocích Střela, Malá Trasovka, Velká Trasovka a Ratibořský potok jsou 

oficiálně stanovena záplavová území, která přehledně je uvádí tab. 2. Rozlivy jsou vyznačeny 

v příloze dokumentu.  

 Město má k dispozici zprávy o povodních z ledna 2011 a června 2013. Povodeň ve 

dnech 14. – 17. 1 2011 byla způsobena prudkým táním sněhové pokrývky. Povodeň 2. – 5. 6. 

2013 byla způsobena dlouhotrvajícími dešti. Zprávy o povodni obsahují podrobný popis 

průběhu povodně a informace o hydrometeorologické situaci před povodní. V průběhu 

zaznamenaných povodní nedošlo k větším škodám na majetku ani zdraví obyvatel města. 

Zprávy zaznamenávají zvládnutí povodňové situace na území města.   



 

 
 

Tab. 2 Přehled oficiálně stanovených záplavových území zasahující na území města Žlutice (dle POVIS, 2022) 

Vodní tok Úsek [ř.km] Vyhlásil Zasažené obce 

Střela 46,526 – 70,720 KÚ Karlovarského kraje, 27. 7. 

2007 

Chyše, Pšov, Štědrá, 

Žlutice 

Střela 70,800 – 101,980 KÚ Karlovarského kraje, 11. 1. 

2012 

Bochov, Štědrá, 

Toužim, Útvina, 

Žlutice 

Malá Trasovka 0,000 – 12,400 Magistrát města Karlovy Vary, 

26. 10. 2016 

Čihalov, Hradiště, 

Verušičky, Žlutice 

Velká Trasovka 0,000 – 13,862 KÚ Karlovarského kraje, 4. 11. 

2014 

Čihalov, Hradiště, 

Verušičky, Vrbice, 

Žlutice 

Ratibořský potok 0,000 – 11,540 KÚ Karlovarského kraje, 21. 7. 

2016 

Bochov, Žlutice 

 

 V povodňovém plánu jsou stanoveny ohrožené objekty, zejména v záplavovém území 

vodního toku Střela, několik objektů je ohroženo povodněmi z přívalových srážek. V blízkosti 

vodního toku Střela se nachází 2 objekty, které mohou v případě zasažení povodní a úniku 

nebezpečných látek ovlivnit životní prostředí.  Jde o IMMERGAS plyny (hrozí odplavení 

tlakových lahví) a ČOV Žlutice.  

 Na území města bylo určeno 13 míst, která mohou omezovat odtokové poměry. Jde 

především o mostky, propustky a zatrubněné úseky vodních toků.  

Město je ohroženo také povodněmi z přívalových srážek, zejména v části Žlutice a 

Protivec. Celkem je v povodňovém plánu stanoveno 7 míst, kde dochází k přítoku přívalových 

vod do intravilánu. Jedná se o cestu od Štědré pod VD Žlutice bez ohrožení nemovitostí, 

lokalitu Dolánka, kde dochází k přítoku přívalových vod v povodí levostranného přítoku Střely. 

V intravilánu části Žlutice jde o lokality u bioplynky, od Bažantnice, od Žižkova a u Kostusáku.  

 

Vykreslení záplavového území vč. aktivní zóny je součástí mapové přílohy dokumentu. 

 
  



 

 
 

3.6. Odtokové poměry 

Metoda CN křivek slouží k jednoduchému výpočtu odtoku při srážkoodtokové události na 

malých povodích. Srážka je rozdělena na ztráty a efektivní déšť podle čísla CN křivky, které 

reprezentuje vlastnosti povodí – půdní poměry, využití území a předchozí vláhové podmínky. 

Charakteristika nabývá hodnot od 30 do 100.  

Katastrální území bylo rovněž analyzováno z pohledu srážko-odtokových charakteristik 

za pomocí metody CN křivek. CN křivky byly v analytické části počítány pro stav dle katastru 

nemovitostí. Nejvyšších hodnot (nejnižší infiltrace a nejvyšší odtok) je realizován ze 

zpevněných ploch a ze zemědělských pozemků, převážně orných půd, nižší z trvalých travních 

porostů, zejména v blízkosti vodního díla Žlutice, kde se nachází jeho ochranné pásmo.  

 
Obr. 8: Hodnoty CN na území města Žlutice 

  



 

 
 

3.7. Meliorační stavby na území obce 

Na území města došlo v minulosti k odvodnění zemědělských ploch, a to zejména severně od 

místní části Žlutice a na jihu území, ale také na východě města. Areály odvodnění byly na území 

města vybudovány koncem 60. let, během 70. a zejména 80. let 20. století. Meliorační stavby 

dnes často nejsou v dobrém stavu a mohou ovlivňovat obhospodařování zemědělských ploch. 

Proto je vhodné jejich stav ověřit a případně upravit. 

 

Obr. 9: Hodnoty CN na území města Žlutice 

  



 

 
 

3.8. SWOT analýza 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního rozvoje, jejíž 

podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a 

vnějších podmínek působících na město. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a 

budoucího vývoje sportu ve městě. 

 

Silné stránky (anglicky Strenghts) popisují výhody a přednosti města. Odpovídají na otázku 

„Co je na nás dobré?“. 

 

Slabé stránky (anglicky Weaknesses) popisují slabiny a nedostatky města. Odpovídají na 

otázku „V čem máme rezervy?“. 

 

Příležitosti (anglicky Opportunities) popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj města. 

Odpovídají na otázku „Co má pro nás potenciál?“. 

 

Hrozby (anglicky Threats) popisují rizika a potenciální ohrožení pro město. Odpovídají na 

otázku „Co nás může poškodit?“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Zájem o vodohospodářskou problematiku Hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu 

Zpracovaný povodňový plán města Rozsáhlé půdní bloky 

Spolupráce se správci vodních toků Chybějící prvky rozčlenění krajiny 

Plánované prvky ÚSES v rámci ÚP  

Plánované revitalizace a vodní prvky v rámci ÚP  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Doplnění alejí podél pozemních komunikacích  Úpadek zájmu o vodohospodářskou 
problematiku 

Zadržení dešťových vod v intravilánu, vsakování, 
další využití dešťové vody 

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
opatření 

Rozčlenění krajiny Nešetrné hospodaření na zemědělských 
plochách 

Využití dotačních titulů na realizaci opatření 
v krajině  

 

 

 

  



 

 
 

4. Návrhová část 

Návrhová část plynule navazuje na výsledky části analytické. Hlavním cílem je návrh opatření 

směřující k zlepšení zachycení dešťových vod v intravilánu města a snížení povodňových rizik. 

 Ve městě Žlutice  je na základě analytické části dokumentu vhodné řešit především 

zachycení dešťových vod v intravilánu k zasakování či dalšímu využití, výsadbě alejí podél 

komunikací. Vodu je možné místo odvádění mimo intravilán a do vodních toků zasakovat či 

využít přímo v místě zachycení. Další opatření směřující k rozčlenění krajiny jsou uvedeny 

v návrhové části dokumentu Koncepce boje se suchem.  

Návrhy opatření jsou součástí mapové přílohy dokumentu. 

 

 

Obr. 10: Návrhy opatření na území města Žlutice 

  



 

 
 

4.1. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V OBCI 

Pro Českou republiku je typický kontinentální chod srážek s maximem v letním období, 

přičemž se jedná především o bouřkové lijáky. Se zvyšováním počtu obyvatel v obcích a 

městech a přibývající zástavbou dochází ke změně podmínek pro odtok vody. V 

urbanizovaných oblastech dochází ke změně poměru vsaku a odtoku dešťových vod ve 

prospěch odtoku. V našich podmínkách dochází také ke střídání let s výskytem povodní a let s 

výskytem sucha.  

 Nejen z výše uvedených důvodů, ale také vzhledem k poloze České republiky je velmi 

důležité správné nakládání s dešťovou vodou jakožto téměř výhradním zdrojem vody. Vodu z 

dešťových srážek je podstatné z daného území nenechat odtékat, ale naopak ji zachytit. Pokud 

je voda v určité lokalitě zachycena, dochází zde k jejímu odpařování a je také větší 

pravděpodobnost, že v daném regionu následně spadne jako srážka. Tento proces je 

označován jako malý cyklus vody.  

 V intravilánu je možné realizovat opatření přímo na budovách či jako prvky vybavenosti 

obce. Při budování či rekonstrukci staveb je možné zakomponovat zelené střechy a fasády, 

prvky vegetace, propustné a polopropustné povrchy, retenční nádrže s regulací odtoku a další. 

V rámci vybavenosti obce jsou zařazovány stromořadí, vodní plochy a umělé mokřady, 

optimalizované a řízené stokové sítě, plošné vegetační prvky a mnohá další opatření. Prvky 

mohou často zároveň plnit estetickou a rekreační funkci. Při návrhu jednotlivých opatření je 

třeba dbát na splnění jejich technických parametrů a legislativní podmínky, ale také specifika 

území obce. 

 Správné hospodaření s dešťovou vodou vede ke zlepšení mikroklimatu v 

urbanizovaných oblastech, snížení spotřeby pitné vody díky využívání dešťových vod, ochraně 

povrchových i podzemních vod a dalším pozitivním vlivům na životní prostředí.  

Více informací je v následujících katalogových listech opatření. V rámci tohoto dokumentu jsou 

předběžně jednotlivá opatření umístěna na území obce, jejich přesnější lokalizace a parametry 

budou předmětem samostatné projektové dokumentace. 

 



 

 
 

 

Obr. 11: Hospodaření s vodou v intravilánu – příklady dobré praxe dle HDV MZI 



 

 

Dešťová zahrada (DZ_01 – DZ_03) 

Popis situace: 

Voda ze zpevněných ploch v intravilánu je odváděna do kanalizačního systému a 

nedochází tak k jejímu zasakování. 
  

 

Navrhovaná opatření:  

Dešťové zahrady se umísťují do intravilánu. Jedná se o terénní prohlubně, do kterých je 

sváděna voda z okolních zpevněných ploch, zejména chodníků a střech. Specifická 

skladba rostlin umožňuje využít jejich kořenový systém jako filtr, což je v zastavěných 

oblastech důležité zejména kvůli kontaminantům. Dále rostliny napomáhají k zadržení 

vody a zlepšení mikroklimatu. Dešťové zahrady jsou nejen vodohospodářským, ale také 

estetickým prvkem v intravilánu. 

Předpoklady funkčnosti: 

Údržba opatření.  

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

Díky opatření dochází ke snížení objemu povrchového odtoku a zvýšení vsaku dešťových vod. Dešťová zahrada zvyšuje estetickou hodnotu lokality. 

 

 



 

 
 

Podzemní vsakování – vsakovací prostor vyplněný štěrkem 

Popis situace: 

Vsak dešťové vody do půdního horizontu je v našich podmínkách podstatný, ovšem 

zejména v zástavbě, například v u rodinných domů či chat není možné využít plošně 

rozsáhlá opatření, která jsou také finančně i stavebně náročnější.  

 

 

 

Navrhovaná opatření:  

Vsakovací prostor vyplněný štěrkem je vhodné využít zejména u menších staveb, jako 

jsou rodinné domy a chaty. Díky pórovitosti výplňového materiálu v akumulačním 

prostoru dochází k retenci dešťové vody a jejímu následnému vsaku do podloží. Voda je 

přiváděna do retenčního prostoru potrubím, před vtokem do retenčního prostoru je 

nezbytné přečištění a zadržení splavenin. Stěny obsypu je vhodné opatřit geotextilií, 

prosto se opatřuje revizními šachtami. Na povrchu není opatření téměř viditelné, je 

možné jej umístit i pod zpevněné plochy.  

Opatření je možné využít u veřejných budov i rodinných domů. 

Předpoklady funkčnosti: 

Vzhledem k náchylnosti opatření k zanášení a snížení propustnosti je nutná jeho pravidelná revize a údržba, zejména kontrola vstupních a revizních šachet, kontrola odvětrání a to po každém 

velkém dešti, nejméně však 2x za rok.  

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

V lokalitě nedochází ke ztrátě a odtoku dešťové vody, ale jejímu zasakování. Dochází ke snížení množství vod přímo odváděných do recipientu. 

 

 



 

 
 

Podzemní vsakování – vsakovací prostor vyplněný vsakovacími bloky 

Popis situace: 

Vsak dešťové vody do půdního horizontu je v našich podmínkách podstatný, ovšem 

zejména v zástavbě, například v u rodinných domů či chat není možné využít plošně 

rozsáhlá opatření, která jsou také finančně i stavebně náročnější.  

 

Navrhovaná opatření:  

Vsakovací prostor vyplněný vsakovacími bloky je vhodné využívat v místech 

s nedostatečně velkou plochou k povrchovému zasakování vody či v místech s nižší 

propustností podloží. Retenční prostor je tvořen plastovými bloky s perforovanými 

stěnami. Voda je do akumulačního prostoru vedena potrubím přes usazovací a 

rozdělovací šachtu. Nutné je předčištění a zadržení splavenin. Instalace bloků je 

technologicky jednoduchá, výhodou opatření je malý plošný zábor a rychlost výstavby. 

Na povrchu není opatření téměř viditelné, je možné jej umístit i pod zpevněné plochy. 

Vsakovací prostor vyplněný vsakovacími bloky se od tradičního přístupu štěrkových 

vsakovacích prostor vyznačuje až 3x větší absorpční schopností.  

Opatření je možné umístit k městským budovám i rodinným domům. 

Předpoklady funkčnosti: 

Vzhledem k náchylnosti opatření k zanášení a snížení propustnosti je nutná jeho pravidelná revize a údržba. Kontrolu stavu vsakovacího prostoru a odvětrání je nutné provádět po každém 

velkém dešti, nejméně 2x za rok, stejně jako čištění usazovacího prostoru či filtru splavenin. 

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

V lokalitě nedochází ke ztrátě a odtoku dešťové vody, ale jejímu zasakování. Dochází ke snížení množství vod přímo odváděných do recipientu. 

  



 

 
 

Podzemní vsakování – vsakovací šachta 

Popis situace: 

Vsak dešťové vody do půdního horizontu je v našich podmínkách podstatný, ovšem 

zejména v zástavbě, například v u rodinných domů či chat není možné využít plošně 

rozsáhlá opatření. 

 

 

Navrhovaná opatření:  

Vsakovací šachty je vhodné využít k vsakování dešťových vod v lokalitách, kde není 

možný zábor větší plochy, u tohoto patření je podstatný spíše výškový rozměr. Objem 

retenčního prostoru je závislý na vnitřním průměru skruží a hloubce šachty. Zasakování 

může probíhat ve vertikálním i horizontálním směru. Výhodou opatření je malý zábor 

pozemku a poměrně snadná údržba. K zamezení zanášení šachty splaveninami je nutné 

před šachtu umístit prvky pro jejich zachycení a předčištění, případně využít opatření 

proti zanášení samotného prostoru, jako jsou filtrační vaky nebo filtrační vrstvy. Hladina 

podzemní vody musí být pode dnem vsakovací šachty. Vhodné je umístění k novým 

zástavbám. 

Předpoklady funkčnosti: 

Nejméně 2x za rok a po každém velkém dešti je nutná kontrola stavu šachty, jejího odvětrávání a potrubí. Dle potřeby se provádí výměna povrchové vrstvy na dně opatření.  

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

V lokalitě nedochází ke ztrátě a odtoku dešťové vody, ale jejímu zasakování. Dochází ke snížení množství vod přímo odváděných do recipientu.  

  



 

 
 

Plošné vsakování přes půdní profil (VSAK_01) 

Popis situace: 

Voda z odvodňovaných ploch je často odváděna do kanalizačního systému a nedochází 

tak k její akumulaci pro období sucha.  

 

 

Navrhovaná opatření:  

Plošné povrchové vsakování je jednoduchým a přirozeným opatřením. Vhodné je jeho 

využití v návaznosti na odvodňované plochy, například parkoviště či chodníky. Opatření 

je možné doplnit o výsadbu keřů a stromů. Opatření je snadno začlenitelné do sídelní 

zeleně. Plošné vsakování je vhodné využít jako předřazený prvek dalších objektů 

systému HDV. Vhodné je využití opatření při revitalizacích zelených ploch v intravilánu. 

Předpoklady funkčnosti: 

Pro funkčnost opatření je nutná údržba zeleně.  

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

Díky opatření dochází ke snížení objemu povrchového odtoku.  

 

  



 

 

Vsakovací nádrž (VSAK_01) 

Popis situace: 

Dešťovou vodu je vhodné nenechat odvádět z území obce kanalizačním systémem, ale 

dešťovou vodu akumulovat pro její následné využití, například pro závlahu zeleně.   

 

Navrhovaná opatření:  

Plošná vsakovací nádrž se navrhují jako plochy se zatravněnou humusovou vrstvou a 

slouží k lepšímu zasakování vody a zavlažení vegetace. Vybudování suché nádrže za 

účelem zadržení dešťové vody, která může být dále využívána například jako závlahová 

voda pro obecní zeleň. Součástí může být bezpečnostní přepad a spodní výpusť, která 

umožní regulaci hladiny, nebo úplné vypuštění nádrže. Projektová dokumentace bude 

vytvořena v následujících fázích dle normy TNV 75 2410. Vsakovací nádrže je vhodné 

realizovat například u obecních budov.  

Předpoklady funkčnosti: 

Údržba a kontrola funkčních zařízení. Odstraňovaní sedimentu z nádrže. Údržba vegetace. 

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

Zasakovací nádrž umožní efektivní využití dešťové vody a zabrání jejímu okamžitému odtoku z dotčeného území. 

  



 

 
 

Podzemní akumulační nádrž 

Popis situace: 

Dešťovou vodu je vhodné nenechat odvádět z území obce kanalizačním systémem, ale 

dešťovou vodu akumulovat pro její následné využití, například pro závlahu zeleně či 

splachování WC. 

 

 

 

Navrhovaná opatření:  

Podzemní nádrže na dešťovou vodu jsou tvořeny vodotěsnou jímkou a potrubím 

velkého průměru pod úrovní terénu. Nádrže se umisťují přednostně vně budov. Objekty 

se doplňují filtračními a čerpacími moduly. Akumulované vody je možné využívat 

například pro zálivku zeleně či pro splachování WC. Opatření lze kombinovat s dalšími 

prvky HDV. Umístění opatření je vhodné u obecních budov i rodinných domů.  

Předpoklady funkčnosti: 

Údržba opatření. Pro další využití dešťové vody je nutné využívat filtrační a čerpací moduly.  

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

Podzemní akumulační nádrž přispívá k šetření pitné vody. Akumulovaná dešťová voda je víceúčelově využívána. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Přerušené obrubníky (OBR_01 – OBR_08) 

Popis situace: 

Ze zpevněných ploch je v zastavěných oblastech realizován vysoký povrchový odtok. 

Parkovací plochy a uliční prostory je možné upravit přerušenými obrubníky, které jsou 

vhodným a poměrně nenáročným opatřením. 

 

 

Navrhovaná opatření:  

Přerušené obrubníky umožňují části vod zasáknout do zeleně. Jsou vhodným doplňkem 

k plošnému vsaku (pás, průleh, nádrž, parkoviště se zatravňovací dlažbou, příkop), kde 

se voda přerušenými obrubníky může dostat na zasakovací plochu. 

Předpoklady funkčnosti: 

Údržba opatření – průchodnost. 

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

Vybudování přerušených obrubníků napomůže ke zlepšení infiltrace dešťové vody v zastaveném území a lepšímu využití dalších opatření. 

 
 

 



 

 
 

Propustné (zpevněné) plochy (PARK_01 – PARK_04) 

Popis situace: 

Ze zpevněných ploch je v zastavěných oblastech realizován vysoký povrchový odtok. Jde 

především o plochy parkovišť, veřejných prostranství a uličních prostor.  

 

 

 

Navrhovaná opatření:  

Opatření typu plošného vsakování za pomoci technických prvků patří mezi jednoduché 

způsoby zasakování srážkové vody v místě jejího dopadu. Vhodnými typy povrchů jsou 

zatravňovací dlažba nebo kamenná či betonová dlažba s pískovými spárami. Pro snížení 

srážkového odtoku je nutno minimalizovat množství nepropustných zpevněných ploch, 

a naopak zachovat v co nejvyšší míře propustné povrchy, nejlépe s vegetačním 

pokryvem. Propustné zpevněné povrchy je možné využít při přestavbě stávajících 

nepropustných zpevněných ploch výměnou za propustné plochy nebo při výstavbě 

nových zpevněných ploch. 

 

Předpoklady funkčnosti: 

Údržba opatření. 

Popis vyhodnocení účinnosti navrhovaného opatření: 

Vybudování zpevněné propustné plochy napomůže ke zlepšení infiltrace dešťové vody v zastaveném území. 

 

 



 

 
 

4.1. Hospodaření s dešťovou vodou na pozemcích v osobním vlastnictví 

S hospodařením s dešťovou vodou je možné začít individuálně na svých pozemcích. Například změnou 

parkovací plochy na štěrkový trávník je možné lépe zachytit dešťovou vodu, ponechání opadu a jeho 

zetlení v depresích napomáhá snížení výparu a další. Takto vzniklou kvalitní půdu je poté možné využít 

při samotném zahradničení. Půda s vyšším podílem organické hmoty bez značných narušení zadrží o 

více než tři čtvrtiny více vody než půda degradovaná.  

Změna managementu sečí ať už na soukromých či obecních pozemcích napomáhá zlepšení 

mikroklimatu zejména v období horka a sucha. Květnaté trávníky zvyšují diverzitu a mají pozitivní 

estetický dopad. Promyšlené hospodaření s vodou tak přináší celý řetězec pozitivních dopadů. 

Zadržení vody v intravilánu je možné řešit několika způsoby od budování nezpevněných ploch, 

propustných zpevněných ploch přes vegetační střechy k budování objektů vsakování či retenčních 

a akumulačních prostor, a to jak na obecních, tak soukromých pozemcích. Prioritně by dešťová voda 

měla být využívána k zalévání, splachování či jinému využití v místě, kde srážka spadla. Následně by 

měla být voda vsakována, akumulována, až v poslední řadě odváděna do kanalizace (přednostně 

oddílné dešťové).  

Cílem zmíněných opatření je především redukce a zpomalení odtoku dešťových vod. Redukce 

odtoku zahrnuje především akumulaci a užívání vody na nemovitostech, ale také její vsak a výpar. 

Druhý z pojmů zahrnuje především omezení rychlosti odtoku ze zpevněných ploch a nemovitostí 

(decentrální retence).  

Občané mohou na svých zahradách začít akumulací dešťové vody v povrchových či podzemních 

nádržích. Z výše zmíněných opatření v podobě katalogových listů je u rodinných domů vhodné využít 

zejména objektů podzemního vsakování, polopropustných a propustných parkovacích stání, 

vegetačních střech a dalších.  

  



 

 
 

4.2. POVODŇOVÉ PROHLÍDKY 

Na vodních tocích na území města se nachází vodní nádrže, vodní toky jsou v některých částech 

regulovány, jde zejména o zpevnění břehů a další úpravy koryt vodních toků.  

Zmíněné úpravy plní svůj účel, pokud jsou dobře udržována, proto je nutné na zmíněných tocích 

tyto stavby udržovat v dobrém stavu. V určitých místech opevnění břehů a dna může docházet 

k narušení vegetací, zejména kořenovým systémem a rozrušování zvětráváním hornin. V případě 

dlouhodobého zanedbávání údržby může dojít narušení odtoku. Odstranění náletových dřevin a oprava 

narušených zdí by měl obstarávat správce vodního toku samostatně, případně na základě povodňové 

prohlídky.  

Povodňovou prohlídkou se rozumí činnost povodňového orgánu spolu s dalšími subjekty po 

povodni, která vede ke zjištění stavu koryta vodního toku, vodního díla, nemovitostí a objektů 

v záplavovém území a povodňových škod. Povodňové prohlídky provádí správce vodního toku ve 

spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady.  

V rámci povodňové prohlídky se kontroluje stav mostů, lávek a propustků, které je třeba 

udržovat v dobrém stavu. Na základě povodňové prohlídky by mělo dojít ke kontrole technického stavu 

objektu a uvolnění průtočného profilu. Dále se lokalizují místa břehové eroze či akumulace sedimentů 

a jiného materiálu a mapuje se okolí vodního toku z hlediska nebezpečného odplavitelného materiálu, 

břehové vegetace a podobně.  

Z povodňové prohlídky je sepisován protokol sepsaný správcem vodního toku (§ 83 písm. l) 

vodního zákona č. 254/2001 Sb.). Protokol obsahuje popis zjištěného stavu a způsoby jeho nápravy. 

Způsob nápravy povodňové škody by měl být odsouhlasen zmíněnými stranami povodňové prohlídky, 

poté by tato zapsaná povodňová škoda měla být odstraněna. Odstranění povodňových škod provádí 

správce vodního toku. Již vybudovaná protipovodňová opatření je třeba udržovat v řádném stavu a při 

nápravě povodňových škod také vycházet z jejich funkce dle § 59 odst. 1, písm. b) vodního zákona č. 

254/2001 Sb.  

Povodňové prohlídky je vhodné provádět na všech tocích v katastrálním území obce.  



 

 
 

 

Obr. 12: Schéma povodňové prohlídky 

 

 

  



 

 
 

Závěr 

S měnícím se klimatem je problematika zadržení vody v intravilánu i extravilánu, zasakování dešťové 

vody či její zadržení a další využití aktuálním tématem. Zesilující extrémní projevy počasí, jak sucho a 

vlny horka, tak povodně, postihují také území České republiky. Město Žlutice se na problematiku 

hospodaření s vodou zaměřuje v rámci strategického plánování.  

 Koncepce hospodaření s vodou ve městě Žlutice vychází zejména z terénního šetření, sběru dat 

a sumarizace dosavadních poznatků a podkladů. Popisná část se zaměřuje na charakteristiku území ve 

vztahu k řešené problematice, analytická část sumarizuje poznatky z terénního šetření, GIS analýz a 

dostupných podkladů. Na základě analytické části byla vypracována část návrhová, která nabízí 

doporučení a návrhy opatření k řešení zjištěných problematických oblastí. Dokument slouží jako SWOT 

analýza řešeného území v oblasti hospodaření s vodou na území města.  
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