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Hezký Milíčov

Předmět analýzy
Předmětem Analýzy požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážko-odtokových
poměrů je zhodnotit záměr stavby obytného souboru Milíčovský háj jih a východ z pohledu
srážko-odtokových procesů, tj. posouzení odvedení srážkových vod z nově urbanizovaných
ploch při zvážení vodního režimu přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Vzhledem
k tomu, že obytný soubor byl již částečně realizován, je předmětem studie též navrhnout
změny v projektu tak, aby přírodní podmínky v nejbližším okolí se staly dlouhodobě
udržitelné pro zachování a rozvoj přírodních biotopů a všech složek živé přírody.
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Podklady
• Informační systém EIA - Název záměru: Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ, Praha
11, k.ú. Háje, Chodov a Újezd u Průhonic; Kód záměru: PHA348 včetně příloh
• Terénní pochůzka 17.1.2012
• Terénní pochůzka 6.4.2012
• Orto-foto mapy zájmové oblasti
• Petřík, P. (2012). Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí
s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Současná situace v odvádění srážkových vod z urbanizovaných území
Základním problémem odvádění srážkových vod z urbanizovaných území je změna
přirozeného koloběhu vody, resp. bilance jeho složek, jak ukazuje Obr. 1. Urbanizovaná
území jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (např. komunikace, střechy
budov), který v centrech městských aglomerací dosahuje 70 i více procent. Voda dopadající
za dešťové situace na povrch povodí nemůže přirozeně infiltrovat do kolektoru podzemních
vod (Obr. 1). Rovněž úroveň evapotranspirace (výparu) je oproti přirozeným podmínkám
snížena. Větší část objemu dešťové vody odtéká po zpevněném povrchu povodí do
dešťových vpustí a stokovou sítí je odváděna z urbanizovaných povodí. Vedle objemu je
podstatná i rychlost povrchového odtoku, která se projevuje sníženou schopností
transformace kulminačního průtoku.

Obrázek 1: V povodích s přirozeným vegetačním krytem infiltruje až 50% objemu dešťové
vody dopadající na povrch území (z toho přibližně polovina dotuje kolektory podzemních
vod), pouze 10% reprezentuje povrchový odtok. V centrálních částech městských aglomerací
tvoří povrchový odtok až 55% objemu dešťové srážky.
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Trendy v řešení odvádění srážkových vod z urbanizovaných oblastí proto dnes směřují
k řešení srážkového odtoku co nejblíže místa jeho vzniku. V rozvinutých státech je tento
princip propagován již několik desetiletí, v ČR se k němu díky masivnímu vzrůstu urbanizace
přistupuje od roku 2007 a je znám pod zkratkou HDV (hospodaření s dešťovou vodou).
Podstata hospodaření s dešťovou vodou vychází z jiných zásad, než na které jsme zvyklí při
konvenčním odvodnění. Hospodaření s dešťovou vodou je nutnou nadstavbou konvenčního
způsobu odvodňování, založenou na principech trvale udržitelné rozvoje.
Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v
urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové
charakteristiky lokality před urbanizací. Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob
odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet
ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a
zařízení HDV taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu
vody. V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k
zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací a užíváním
dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do stokové sítě.
Při HDV je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné srážkové vody.
Silně znečištěné srážkové vody je nutno čistit, ať již jejich odvedením na ČOV nebo v zařízení
na jejich předčištění. Za neškodný nebo tolerovatelně znečištěný srážkový odtok je zpravidla
považován odtok ze střech, parkovišť a málo frekventovaných komunikací. Ohled je však
nutno brát i na prostředí, do nějž je odtok odváděn.
Přírodě blízké nakládání se srážkovými vodami má pro území řadu ekologických i
ekonomických přínosů:
•
•
•

•
•
•

Snižuje se objem i maxima povrchového odtoku, a tím i hydraulické a látkové zatížení
toků (ať již z odlehčovacích komor jednotné kanalizace nebo z dešťové kanalizace),
vsakováním se obnovuje zásoba podzemních vod a zásobování recipientů v době
sucha,
snížené množství dešťových vod (DV) umožňuje navrhovat menší profily stok a
objemy dešťových nádrží a zatěžuje méně ČOV, čímž se zvyšuje účinnost čištění
odpadních vod,
zadržením DV v terénu se zvýší výpar a zlepší mikroklima v urbanizovaných oblastech,
zařízení HDV jsou často součástí ploch veřejné zeleně a estetickým přínosem,
při využívání akumulované DV v nemovitostech jako vody užitkové (WC, závlaha,
praní, úklid) se snižuje potřeba pitné vody.

Tyto trendy již od roku 2009 reflektuje i česká legislativa, která zejména prostřednictvím
vodního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu a Politiky územního rozvoje
(2009) předepisuje priority při odvodnění stavebních pozemků.
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Politika územního rozvoje ČR, kapitola 2.2, odst. (25)
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků
povodní.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, §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.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, §20, odst. (5),
písm. 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.
Povinnosti plynoucí z právního rámce ČR pak upřesňují normy ČSN 75 9010 Vsakovací
zařízení srážkových vod (2012) a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (v
připomínkovacím řízení).

Popis výchozí situace
Níže provedená analýza vychází z poskytnutých a veřejně přístupných podkladů, tzn., že
v rámci analýzy nebyl proveden samostatný sběr dat formou měření.
Horní povodí Milíčovského potoka (k uzávěrnému profilu přítok do Milíčovského rybníka)
bylo z velké části urbanizováno až v sedmdesátkých letech 20. století (Obr. 2).
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Obrázek 2: Současný stav urbanizace území (vlevo) a stav před urbanizací (zhruba pol.
19.století) (zdroj: http://www.mapy.cz)
V souvislosti s výstavbou sídliště i novým urbanizačním boomem po roce 1989 byly srážkové
vody z podstatné části horního povodí Milíčovského potoka odvedeny dešťovou kanalizací do
dešťové retenční nádrže, umístěné u soutoku Milíčovského potoku a Botiče (Obr. 3). Tyto
srážkové vody tedy dnes nepřispívají do vodní bilance horního povodí Milíčovského potoka a
jsou prakticky zaústěny přímo do Botiče.

Obrázek 3: Horní povodí Milíčovského potoka (červená hranice) a povodí odváděné dešťovou
kanalizací (modrá hranice) (zdroj: Hydorlogická studie – Přepočet odtokových poměrů
v horním povodí Milíčovského potoka – profil km 1,744, HYDROPROJEKT, 2007)
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Povodí Milíčovského potoka má k uzávěrnému profilu přítok do Milíčovského rybníka plochu
212,94 ha. Z tohoto území je ze 104,64 ha (tj. bezmála z 50% celkové plochy) srážková voda
odváděna dešťovou kanalizací (dle Hydorlogické studie – Přepočet odtokových poměrů
v horním povodí Milíčovského potoka – profil km 1,744, HYDROPROJEKT, 2007). Tato voda
nepřispívá k zásobení přírodní památky srážkovou vodou. Na základě analýzy nepropustných
ploch, napojených do dešťové kanalizace (dle různých zdrojů 30-55 ha) lze konzervativně
odhadnout snížení dlouhodobé dotace přírodní památky vodou o 15-25%. I v případě
příznivějšího výsledku se jedná o velmi významný zásah do vodní bilance území.
Z toho vyplývá, což potvrzují i některé studie provedené v rámci EIA (např. Posouzení
potenciálního vlivu dešťových vod na stav vodních bezobratlých Milíčovského potoka,
Caletková, 2007), že nelze dále snižovat dotaci přírodní památky srážkovou vodou, jinak
řečeno, musí být zachována alespoň současná vodní bilance a snahou by mělo být ji spíše
nalepšovat. Ideálním řešením z obecného pohledu je minimalizovat či vyloučit další
zpevňování ploch v horním povodí Milíčovského potoka. Všechny nové záměry (a to včetně
budování zelené infrastruktury) by měly být velmi obezřetně posuzovány z hlediska vlivu na
životní prostředí. Zároveň by měl být vyvíjen tlak na odpojování stávajících ploch od dešťové
kanalizace a jejich svedení do přírodní památky. Toto má být z pohledu dnešní legislativy
(vodní zákon) požadováno u všech staveb, u kterých jsou prováděny změny či dochází ke
změně funkčního využití.
Území, na kterém je navrhovaná výstavba, je problematické z hlediska vsakování, a to ze
dvou důvodů (Podrobný inženýrskogeologický průzkum, K+K, 2007):
•
•

velmi nízká vsakovací schopnost přirozeného půdního a horninového prostředí
(koeficient filtrace 10-7 až 10-8),
část území je tvořena navážkami.

V části území tvořeném navážkami není vhodné srážkovou vodu vsakovat z důvodu
potenciálního rizika vyluhování závadných látek do podzemní vody. V části území
s přirozeným půdním a horninovým prostředím je díky nízké vsakovací schopnosti půdního a
horninového prostředí problematické budovat objekty HDV s čistě vsakovací funkcí, nicméně
lze navrhovat objekty s kombinovanou funkcí vsakování a regulovaného odtoku do přírodní
památky.
Z hlediska priorit nakládání se srážkovými vodami (Vyhláška č. 501/2006 Sb.) je při
nedostatečné vsakovací schopnosti další postupnou prioritou regulované odvádění do
povrchových vod, což projekt obytného souboru reflektuje pouze částečně.
Srážkové vody ze střech z části obytného souboru (navrhované bytové domy standard
Komfort A, B, C, D, E, K, L, N, R, S, T, X, Y a Z a navrhované bytové domy standard Rodina C,
D, E, F, G, H, I a J – Obr. 4) navrhuje odvést do přírodní památky, resp. do obnoveného
rybníčku Křtiny. Toto řešení splňuje požadované principy.
Vodu z komunikací a ze střech zbylých objektů pak navrhuje odvést dešťovou kanalizací. Toto
řešení je sice také založeno na odvedení srážkových vod do povrchových vod, ale mimo horní
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povodí Milíčovského potoka (tj. přirozené povodí těchto vod), čímž dochází k dalšímu snížení
dotace přírodní památky vodou.
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Obrázek 4: Plochy střech (zeleně) plánované k napojení do obnoveného rybníčku (zdroj
pokladové mapy: Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ, dokumentace – př.4 z.č.
100/2001 Sb., AQUATEST, 2007)

Zhodnocení navrhovaného řešení
Navrhované řešení v oblasti odvádění srážkových vod není v souladu s požadavky na
zachování původního vodního režimu (vodní bilance) lokality. Z celkové plochy nově
plánovaných zpevněných povrchů 3,082 ha je pouze 0,855 ha navrhováno zaústit do
obnoveného rybníčku a jeho prostřednictvím do přírodní památky. Zbylých 2,227 ha je
plánováno zaústit a odvést dešťovou kanalizací mimo zájmové území.
Částečným řešením je napojit do obnoveného rybníčku i střechy objektů, které jsou
plánovány zaústit do dešťové kanalizace, a to decentrálně. I tak se však zůstane do dešťové
kanalizace zaústěna plocha povodí o velikosti 1,395 ha. Tuto plochu tvoří výhradně
komunikace. Zde se na jednu stranu dá souhlasit s odvedením dešťovou kanalizací, a to
zejména z důvodu velmi problematických možností odstraňování chloridů ze srážkové vody a
možné kontaminace přírodní památky (ropné látky lze odstranit v odlučovačích lehkých
kapalin). Na druhou stranu by toto snížení mělo být kompenzováno tak, aby původní
odtokové podmínky (tj. před realizací projektu) zůstaly zachovány. To je v jednoznačném
souladu s principem evropského práva na odpovědnost stavebníka za újmu na životním
prostředí. Tato kompenzace může být provedena přestavbou stávajícího odvodnění (tj.
zaústění srážkových vod ze střech budou do dešťové kanalizace) již realizovaných budov
(zejména veřejných) v povodí Milíčovského potoka na odvodnění, které tyto srážkové vody
zapojí opět do vodního režimu přírodní památky. Alternativou je napojení srážkových vod
z komunikací do přírodní památky s tím, že bude zvolen a praktikován jiný způsob ošetření
komunikací v zimě, tj. použití inertních posypových materiálů.

Návrh požadavků na změny v území
Konkrétní způsoby, kterými lze dosáhnout zachování odtokových podmínek před výstavbou
jsou následující:
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1. Napojení srážkových vod z objektů standard Rodina A, B, F, G, H, I, J, M, O, P, Q, U, V
a W do obnoveného rybníčku, a to decentrálně, tj. jednotlivé společné vedení pro
maximálně dva objekty JJV směrem (tj. kolmo k hranici přírodní památky). V případě
podzemního vedení srážkové vody přes nově urbanizované území, by měla být
srážková voda nejprve předčištěna přes zatravněnou humusovou vrstvu či zemní filtr
(prevence před ucpáváním potrubí a retence odtoku). Návrhová kritéria, vybavení a
technicé řešení by mělo být v souladu s ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Od hranice
urbanizace by již voda měla být vedena povrchově a zaústěna do nově vybudované
svodnice vedoucí paralelně s hranicí přírodní památky (Obr. 5).
8

Obrázek 5: Plochy střech (zeleně) navrhovaných k napojení do obnoveného rybníčku (zdroj
pokladové mapy: viz Obr. 4)

2. Napojení objektů na pozemcích SKANSKA v sousedství (severně) nových budov
standard Rodina I, J, M, O, P a Q (obr. 6) do obnoveného rybníčku, a to decentrálně,
řešení obdobné jako v bodě č. 1.

Obrázek 6: Plochy střech (zeleně) navrhovaných k napojení do obnoveného rybníčku (zdroj
pokladové mapy: viz Obr. 4)

3. Plochy komunikací, z nichž budou srážkové vody odvedené dešťovou kanalizací, by
měly být buď:
a. napojeny do obnoveného rybníčku, a to decentrálně (cca po 100 m) s tím, že
jejich zimní údržba bude prováděna inertními materiály (nicméně zde vzniká
provozní riziko použití jiných než inertních materiálů) a srážková voda bude
před zaústěním do objektů HDV předšitěna odloučením lehkých kapalin nebo
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b. kompenzovány napojením nových ploch do přírodní památky, a to opět
decentrálně. Toto opatření je vhodné zejména u veřejných objektů, např.
(Obr. 7):
i. Úřad MČ P11 v ul. Vidímova (cca 0,18 ha)
ii. Úřad MČ P11 v ulici Bohúňova (cca 0,04 ha)
iii. Úřad MČ P11 v ulici Ocelíkova (cca 0,14 ha)
iv. Mateřská škola v ulici Novomeského (cca 0,10 ha)
v. ZUŠ v ulici Křtinská (cca 0,14 ha)
vi. Základní škola a PMA v ulici K Milíčovu (cca 0,52 ha)
vii. Domov důchodců v ul. K Milíčovu (plocha střech cca 0,35 ha)
Tyto plochy střech mají v úhrnu cca 1,47 ha, což je plošně odpovídající kompenzace
za plochy odpojené z přírodní památky. Opatření by měla být realizována obdobně
jako v bodě č. 1. Rizikem jsou majetkoprávní poměry, kdy vlastník budovy je odlišný
od investora opatření.

Obrázek 7: Návrh budov pro odpojení od dešťové kanalizace a svedení vod do přírodní
památky (zdroj podkladové mapy: http://www.mapy.cz)
4. Obnovený rybníček Křtiny má v současnosti plnit retenční funkci (zpomalení dotoku)
do přírodní památky. Ve spojení s navrhovaným zpomalením odtoku přímo v povodí
(průsak přes zemní filtr) je tato funkce plněna. Voda z rybníčku je však odváděna
korytem do Milíčovského potoka a následně do Milíčovského rybníka, což znamená,
že nejsou přímo zásobovány mokřadní části. Toho je možné dosáhnout realizací
regulovaného odtoku z obnoveného rybníčku, který bude veden pod sousední cestou
do mokřadu východně od obnoveného rybníčku. V této části však bylo upozorněno
na kontaminaci sedimentů, které se nesmí dostat do vznosu (AQUATEST), velikost
regulovaného odtoku je proto potřeba pečlivě zvážit odborníky na příslušnou oblast.
Další vývoj území by měl z hlediska srážkových vod respektovat následující principy:
Analýza požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážko-odtokových poměrů
Ing. David Stránský, Ph.D.
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-

minimalizovat další urbanizaci v horním povodí Milíčovského potoka (zejména ploch,
které jsou dosud v přirozeném stavu, ale i městské zeleně)
Poznámka: Dnešní způsob urbanizace často probíhá způsobem, kdy již urbanizované území je
dále zahušťováno. Tento způsob, ač je při nových záměrech zachováno poměrově dostatečné
zachování zelených ploch, snižuje v absolutních hodnotách plochy zeleně na kritickou mez
(např. při prvotní urbanizaci bylo zachováno 50% zelených ploch, ty pak byly urbanizovány
tak, že na nich bylo opět zachováno 50% zelených ploch, ve vztahu k celkové rozloze území už
jich však zbývá jen 25%). Tomuto způsobu urbanizace je potřeba účinně bránit, neboť snižuje
komfort obyvatel, bezpečnost odvádění srážkových vod i zásobení podzemních vod.

-

-

Při rekonstrukcích se snažit vrátit srážkové vody do jejich přirozeného povodí, tj.
přírodní památky
Posoudit množství balastních vod v dešťové kanalizaci a jejich původ (tj. zda a do jaké
míry jsou tvořeny plošnou infiltrací netěstnostmi stokové sítě či bodovými vtoky,
např. prameny) a bodové zdroje z kanalizace odpojit a odvést do přírodní památky
Vhodné je zpracovat detailní studii, analyzující přirozenou vodní bilanci území
horního Milíčovského potoka před jeho urbanizací (studie Hydroprojektu řeší jako
výchozí stav jinou situaci) a po ní a navrhující opatření, vedoucí k narovnání vodních
poměrů v přírodní památce

V případě navrhovaných technických opatření je nutné:
- Srážkovou vodu v co největší míře vsakovat, její případný povrchový odtok co nejvíc
zpomalit před zaústěním do přírodní památky (přestože podmínky pro vsakování
v lokalitě jsou omezené, lze je i tak částečně využít)
- Vodu, kterou nebude možné do určité doby vsáknout (zpravidla do 24 hod), tak
regulovaně odvádět do povrchových vod, avšak nikoliv mimo horní povodí
Milíčovského potoka
Z předchozího vyplývá, že opatření HDV by měla mít kombinovanou funckí vsak –
regulovaný dtok (vhodnými zařízeními splňujícími tuto funkci jsou zejména vsakovací
zařízení průleh-rýha s drenážním odtokovým potrubím či vsakovací rýhy s drenážním
odtokovým potrubím). Technické řešení navržených opatření má být v souladu s TNV 75
9011.
Dále je vhodné:
- V místech s navážkou provézt průzkum její kontaminace, případně její sanaci, aby i
v těchto místech bylo možné vsakovat (jinak nedoporučeno)
- Průběžně sledovat (monitorovat) stav podzemních vod (sledováním změny hladiny
podzemních vod) a přítok/odtok do obnoveného rybníčku
- V případě obnovení tůně ve východní části území na ni napojit dešťové vody
z okolních objektů

V Praze, dne 10.8.2012
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