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ANOTACE 

 

Předložená bakalářská práce pojednává o návrhu řešení likvidace dešťových vod 

v plánované lokalitě pro výstavbu rodinných domů na vybrané parcele v obci Šenov 

u Ostravy. V návaznosti na provedený hydrogeologický a hydrologický průzkum (3 vrty) 

odborným hydrologem, vyhodnocuji reálné možnosti vsakování dešťových vod v dané 

lokalitě a v návaznosti na provedené výpočty navrhuji řešení likvidace dešťových vod.  

 

Klíčová slova: Vsakování, vsakovací objekty, retence, vyústní objekt, dešťová voda, srážky 

 

SUMMARY   

This bachelor thesis deals with the proposal of rainwater disposal solution in the location, 

where the building of new detached houses is planned, on a chosen land in the village 

Šenov near Ostrava. Building on the hydrogeological survey (3 wells) conducted by 

a professional hydrologist, I evaluate realistic options of infiltration of rainwater in the 

area, and consequently to the calculations I suggest a solution to the disposal of rainwater. 

 

Keywords: Infiltration, infiltration facilities, retention, outlet hole facility, rainwater, 

precipitation 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Ke zpracování bakalářské práce jsem si vybrala téma „Možnosti likvidace dešťových vod 

v nově plánované zástavbě rodinných domů“. Plánovaná zástavba rodinných domů 

vznikne v katastrálním území Šenov u Ostravy.  

Z dlouhodobého hlediska je návrh vhodných způsobů odvodu dešťových vod 

podceňovanou částí projekční přípravy nové zástavby území. Obzvlášť vyhodnocení 

podmínek a návrh opatření tak, aby co nejlépe využily možnosti, které dané území 

umožňuje.  

Plánovanou výstavbou cca 103 rodinných domů, dojde ke změně stávajícího přirozeného 

odtoku dešťových vod z lokality. S novou zástavbou souvisí výstavba obslužných 

komunikací, chodníků, dojde k navýšení množství zpevněných ploch. S tím souvisí i nárůst 

nárazových odtoků dešťových vod z území.  

Cílem této práce je: Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální způsob, 

jak zajistit odvádění dešťových vod z nově zastavovaného území. 
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2 ANALÝZA VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Místo realizace projektu 

Město Šenov se nachází v Moravskoslezském kraji, tvoří jihovýchodní výběžek okresu 

Ostrava – město. Je vklíněný mezi velká města Ostravu a Havířov. Katastr města Šenov má 

1 663 ha a z toho 900 ha tvoří zemědělská půda a ze 430 ha lesy. Město Šenov se rozkládá 

podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m.  Město Šenov má cca 6 000 

obyvatel (www.mesto-senov.cz). 

Území, na kterém je plánována zástavba rodinnými domy se nachází v jihozápadní části 

katastrálního území Šenov u Ostravy, místní části Volenství, konkrétně na pozemku 

parc.č. 5782/12 (Obr. 1). Pozemek má výměru 183 753 m
2
 a v současné době je využíván 

jako orná půda (www.cuzk.cz). 

Cílový stav je plánována zástavba cca 100 rodinných domů. V území není dešťová 

kanalizace, v minulosti zde byla vybudována plošná zemědělská drenáž podpovrchové 

vody, která je ale pravděpodobně nefunkční (Valíček et al. 2012).  

Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby, která hodlá investovat do infrastruktury pozemků 

a po vybudování komunikace a zasíťování, plánuje pozemky rozprodat jednotlivým 

zájemcům o výstavbu rodinných domů. 

 

Obr. 1:  Slepá mapa ČR s označením obce Šenov (www.free.top.tym.cz) 

http://www.mesto-senov.cz/
http://www.cuzk.cz/
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2.2 Přírodní poměry lokality  

Předmětný pozemek se nachází v mírně svažitém terénu o nadmořské výšce od cca 237 

m n. m., v severovýchodní části parcely v nivě Frýdeckého potoka do cca 257 m n. m. při 

jihozápadní části parcely (Obr. 2). Generelní sklon terénu je cca 3° severovýchodním 

směrem (Valíček et al. 2012). 

 

 

Obr. 2: Označení pozemku (www.cuzk.cz, 1:8900) 

Dle současného geomorfologického členění je lokalita součástí Alpsko-himalájského 

systému, subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty III, subprovincie Vněkarpatské 

sníženiny III, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny IIIB, celku Ostravská pánev IIIB-1, 

podcelku Ostravská pánev a okrsku Ostravská plošina – (Obr. 3) Z geologického hlediska 

lokalita, na které dojde k zástavbě a její širší okolí, náleží do bádenské předhlubně 

vněkarpatských příkrovů, jejíž podloží se skládá z mocné vrstvy vápnitých jílů neogenního 

stáří (miocén), a kvartérní pokryv je charakteristický štěrkem, pískem a sprašovou hlínou 

(Bína et al. 2012). 

Z tohoto je zřejmé, že geologická stavba zájmového území umožňuje vsakování 

srážkových vod pouze v relativně malém měřítku. Faktem však zůstává to, že vsakování 

http://www.cuzk.cz/
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v lokalitách, kde je to možné, je a mělo by vždy být prioritním způsobem hospodařením se 

srážkovou vodou (Stránský et al. 2012).  

 

Obr. 3:  Ostravské roviny (Bína, Demek, 2012) 

 

Ve východní části pozemku se nachází Frýdecký potok, který spadá do povodí Odry. 

Území je odvodňováno povrchovým ronem k Frýdeckému potoku, který je od okraje 

parcely vzdálen 10 až 50 m. Hydrologické pořadí toku je 2 – 03 – 01 – 076 (Obr. 4). Délka 

toku Frýdeckého potoka je cca 7 km a ústí do řeky Lučiny, která protéká Šenovem. 

 

Obr. 4:  Ukázka mapy zájmového území s vyznačením kilometráže (http: //heis.vuv.cz/, 2013) 
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2.3 Současná problematika likvidace dešťových vod 

V současné době se stavebníci setkávají s velkou administrativní náročností vyřizování 

žádosti o stavební povolení. Jednou z podmínek k vydání stavebního povolení, na kterou je 

kladen v posledních letech stále větší důraz, je požadavek, aby stavebník měl vyřešenu 

likvidaci dešťové vody na vlastním pozemku (501/2006 Sb.).  

Stavebník musí předložit návrh (na základě hydrogeologického posudku) na řešení 

vsakování DV na svém pozemku. Hydrogeolog provede potřebné zkoušky (zjistí se hladina 

podzemní vody, horizontální složení vrstev zemin, zrnitost) a stanoví se koeficient vsaku, 

tedy údaj o rychlosti vsakování. Podle rychlosti vsakování a velikosti odvodňované plochy 

je potřeba navrhnout vsakovací objekt (ČSN 75 9010).  

Bez splnění této podmínky, nemůže stavebník očekávat vydání stavebního povolení, 

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, o změně stavby, o změně užívání stavby 

i kolaudační souhlas (501/2006 Sb.).  

Toto se může jevit jako důsledek narůstající byrokracie státních institucí, ale ve skutečnosti 

je důvodem nedostatečná kapacita stávající kanalizační sítě a její pomalý rozvoj oproti 

rychlému nárůstu individuální zástavby. Zejména v okolí velkých měst narůstá výstavba, 

přibývá střech a dalších zpevněných ploch, což vede – při klasickém řešení odvodu 

dešťových vod – k mnoha problémům. Klesá hladina podzemních vod, při následném 

rychlém odtoku vody hned po jejím dopadu, dochází k povodním jak lokálním, tak 

k povodním většího rozsahu (www.glynwed.cz).  

Nejlepším řešením je likvidace dešťových vod přímo v místě spadu, a to nejlépe 

vsakováním, ale nemusí to být jediné řešení. Konkrétní varianty jsou závislé na mnoha 

podmínkách v místě spadu. Pochopitelně se konečné řešení likvidace dešťových vod odvíjí 

i od ekonomických možností investora. Toto řešení nemusí být v konečném důsledku ani 

nákladné, stačí jen dobře promyšlený projekt se stavebně – technickými detaily (Žabička et 

al. 2011). 

Vzhledem k uvedenému, dochází ze stran příslušných úřadů a také vodohospodářů k stále 

většímu tlaku na fungující a šetrný způsob likvidace dešťových vod.  
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2.4 Platná legislativa 

Stavebníci jsou povinni respektovat vodní zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), který nám říká, že: „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“ (Horáček et al. 2013). 

Dále nám vyhláška č. 501/2006 Sb. udává, že: „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: 

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 

vpouštění do jednotné kanalizace. 

Stavebník tedy musí respektovat stavebního zákon a zajistit na svém pozemku vsakování, 

zadržování a také odvádění povrchových vod, které vzniknou dopadem atmosférických 

srážek na jeho stavební pozemek (501/2006 Sb.). 

2.5   Vsakovací schopnost půdy 

K tomu, aby docházelo k vsakování srážkových vod, je potřeba, aby půda a také podzemní 

horninové vrstvy, měly dostačující propustnost, která je charakterizovaná hydraulickou 

vodivostí K (Stránský et al. 2012).  

Pokud součinitel filtrace není znám, lze použít jeho orientační hodnoty uvedené 

v následující tabulce, kde je zaznamenáno zatřídění zemin dle vsaku (Tab. 1). Má-li dojít 

k správnému stanovení akumulačního objemu vsakovacího zařízení, je potřeba tento 

koeficient znát. Ten musí být uveden v odborném geologickém posudku, který je 
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nezbytným základním podkladem pro zpracování návrhu hospodaření se srážkovou vodou 

(Žabička et al. 2011). 

Zeminy s příliš malým koeficientem vsaku jsou pro vsakování srážkových vod nevhodné, 

protože voda se ve vsakovacím zařízení zdržuje příliš dlouhou dobu, což vyžaduje jeho 

velký akumulační objem a způsobuje anaerobní poměry v nenasycené oblasti. U zemin 

s příliš velkým koeficientem vsaku se srážkové vody vsakují velmi rychle a nelze docílit 

dostatečného zdržení a pročištění těchto vod před vsáknutím do podzemních vod, proto je 

při vsakování srážkových vod do takových zemin nutné navrhnout ve vsakovacím zařízení 

filtr (Žabička et al. 2011). 

 

Tab. 1:  Koeficienty vsaku zemin (Žabička, Vrána, 2011) 

 

Druh zeminy Koeficient vsaku [m.s
-1

] 
Relativní 

propustnost 
zeminy 

Vhodnost zeminy 
pro vsakování 

Jíly s nízkou a střední plasticitou, 
jíly a hlíny s vysokou až extrémně 
vysokou plasticitou 

< 10
–10

 
velmi 

nepropustná 
nevhodná 

Hlíny štěrkovité, jíly štěrkovité a 
písčité, hlíny s nízkou a střední 
plasticitou 

10
–8 až

 10
–10

 nepropustná nevhodná 

Hlíny písčité, písky hlinité a jílovité, 
štěrky hlinité a jílovité 

10
–6 až

 10
–8

 málo propustná nevhodná 

Písky a štěrky s příměsí 
jemnozrnné zeminy (5% až 15%) 

10
–4 až

 10
–6

 propustná vhodná 

Písky a štěrky dobře i špatně 
zrněné, tj. čisté písky a štěrky, 
písčité štěrky, písky a štěrky s velmi 
malou příměsí jemnozrnných zemin 
(< 5%) 

>10
–4

 
velmi 

propustná 

vhodná pouze s 
filtrací ve 

vsakovacím 
zařízení 

2.6 Režim srážek  

Atmosférické srážky jsou vodní kapky nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzací 

vodní páry v ovzduší. Množství srážek, které spadne na povodí, je jedním z hlavních prvků 

bilanční rovnice, které se řeší v hydrologii urbanizovaných území. Srážky je nutné 

pozorovat a měřit (Hlavínek et al. 2001).  
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Srážky charakterizuje jejich množství, trvání, intensita a vydatnost. Množství spadlých 

srážek se udává výškou vrstvy srážkové vody na vodorovné ploše za předpokladu, že se 

neodpaří, neodtečou ani nevsáknou do země. Výška srážek se vyjadřuje v milimetrech; 

1 mm kapalných srážek na ploše 1 m
2
 představuje objem 1 litru spadlé vody. Intenzita 

deště s dobou trvání klesá (Matoušek, 2010). 

Problematika přívalových dešťů získává v posledním období pozornost i široké laické 

veřejnosti, zejména po opakujících se výskytech přívalových povodních v různých částech 

České republiky. Z těchto případů by mohlo být usuzováno, že se jedná o problematiku, 

která se vyskytla teprve v nedávném období, ale není tomu tak. Přívalové deště 

s následnými rychlými povodněmi se vyskytovaly i v minulosti, a i v minulosti se již 

vodohospodáři o tuto problematiku zajímali, např. Josef Trupl s kolektivem 

spolupracovníků. Tento odborník vypracoval již na konci padesátých let významnou studii 

s výsledky zpracování intenzit krátkodobých dešťů v povodích Odry, Labe a Moravy. 

Všechny tyto hodnoty zaznamenal do následující tabulky (Tab. 2), tyto data nám i dnes 

pomáhají při výpočtech intenzit dešťů (Trupl et al. 1958). 

Tab. 2:  Průměrná intenzita srážek dle Trupla (Trupl et al. 1958) 

Je však pravdou, že v posledním období se vzrůstající urbanizací území, je výskyt povodní 

častější a také následky přívalových povodní ničivější. Roční srážkový úhrn na území 

České republiky se pohybuje mezi 450 mm a 1500 mm i více (Beskydy, Krkonoše). 

Z celého území ČR připadají asi 2/3 na území s ročními srážkami 600 – 800 mm (Krejčí et 

al. 2002).  
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V následující Tab. 3, uvádím přehled normálových srážkových úhrnů, kdy úhrn srážek RS 

= 755 mm/rok, použiji při výpočtech množství ročního odtoku srážek z území.  

 
Tab. 3:  Měsíční úhrny srážek v roce 2012 ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990 na území 

Moravskoslezského kraje (www.chmi.cz) 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. rok 

S 90 50 28 41 48 110 80 63 75 102 36 32 755 

N 42 44 43 59 94 108 105 98 63 50 58 52 816 

% 214 114 65 69 51 102 76 64 119 204 62 62 93 

 

 

Vysvětlivky: 

S = úhrn srážek [mm] 

N = dlouhodobý srážkový normál 1961–1990 [mm] 

% = odchylka od normálu [%]       (www.chmi.cz). 

2.7 Urbanizace  

V současné době se nacházíme v situaci, kdy dochází ke změně odtokových podmínek 

z území. Tato změna je způsobena faktem, že nezadržitelně přibývá urbanizovaných 

území, která jsou specifická vysokým počtem nepropustných ploch, jsou to např. chodníky, 

komunikace a střechy budov. Nepropustné plochy v centrech měst dosahují 70% i více. 

Voda, která dopadá v době dešťů na povrch povodí, nemůže přirozeně vsakovat do půd 

(Obr. 5). Povodí, které je pokryto přirozenou vegetací, je schopno infiltrovat až 50% 

objemu srážkové vody, která dopadá na povrch území. Ovšem v urbanizované zástavbě, 

kde je zvýšená nepropustnost povodí, tvoří již povrchový odtok až 55% objemu srážek. To 

má za následek celou řadu negativních dopadů na říční ekosystémy, hydrologii 

a geomorfologii toků (Paul et al. 2001).  

Masivní rozvoj nově urbanizovaných ploch, které jsou v současné době napojovaných do 

desítek let starých stokových sítí, způsobují hydraulické přetížení stokových sítí 

i recipientů a mají za následek závažné environmentální následky. Stále častěji se 

setkáváme se situací, kdy v případě přívalového deště je kapacita stokového systému 

nedostačující a následně dochází k vytékání vody na povrch povodí. Dochází 

k zaplavování rozsáhlých území, je ohroženo zdraví lidí, dochází ke škodám na majetku 

a také k velkým ekologickým škodám. Zároveň ekonomicky zatěžuje veřejné rozpočty, ať 
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už obcí, krajů nebo státu. Je tedy zapotřebí propojení vodohospodářské a urbanistické 

zodpovědnosti za udržitelný, fungující a šetrný způsob hospodaření se srážkovými vodami. 

(Stránský et al. 2012). 

 

Obr. 5:  Vliv urbanizace na pronikání a odtékání dešťových vod (Pazwash, 2011) 

2.8  Význam vody v krajině 

Voda v krajině významně přispívá ke stabilitě klimatu. Jedním z cílů urbanismu je 

posilování vodních zásob –  je nutné ke zvyšování kvality životního prostředí (nebo spíše 

k jejímu zachování). Výpar vody (evapotranspirace) dokáže eliminovat teplotní extrémy 

v časovém i prostorovém měřítku. Odpařující se voda krajinu ve dne výrazně ochlazuje. 

Vodní pára se může snadno dostávat v horizontálním i vertikálním směru z teplejších do 

chladnějších míst, kde dochází k její kondenzaci a uvolňování tepla. Tím je do značné míry 

omezen výskyt vichřic a dalších extrémních jevů, které vznikají díky rozdílům teplot 

v prostředí. Pokud je voda po dopadu ihned svedena do kanalizace, nemůže se dále účastnit 

malého vodního cyklu. Ten přináší do krajiny největší množství vody. Malý vodní cyklus 

je uzavřený koloběh, při němž voda vypařená z pevniny spadne v podobě srážek na tu 

samou pevninu. Většina srážek dopadajících na pevninu má právě tento původ. Pokud 

dochází k zvyšování odtoku z území, ubývá množství vody, která se vypaří a vrací se do 

malého vodního cyklu. Tím následně ubývají celkové srážky a narušuje se tepelný i vodní 

režim krajiny. Většina dešťové vody dopadající na zastavěné území je odvedena dešťovou 

kanalizací do řek a dále pryč z pevniny. Tím dochází k destrukci malého vodního cyklu. 

Místo pravidelných menších srážek pak můžeme pozorovat dlouhá období sucha 

a následné přívalové deště (srážky přicházející z oceánu, velký vodní cyklus). To má za 

následek erozi půdy, pokles hladiny podzemní vody a poškození vegetace, což v důsledku 
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opět vede k destabilizaci klimatu a znovu a více přispívá i k nebezpečí vzniku již 

zmíněných povodní. Malý vodní cyklus je charakteristický pro hydrologicky zdravou 

krajinu (Kravčík et al. 2007). 
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3 VYHODNOCENÍ ZÁVĚRU HYDROGEOLOGICKÉHO 

POSUDKU 

Dne 22. 10. 2012 byly na uvedené parcele provedeny vrtné práce zahrnující 3 vrty 

označené S1, S2 a S3 (Obr. 6). Vrtné práce prováděla firma  Geoprospekt, spol. s r. o. 

Obr. 6:  Fotografie z místa provedení jednoho z vrtů (autor: Loupová Irena, 2012) 

K vypracování bakalářské práce jsem měla k dispozici: 

 závěrečnou zprávu společnosti AQD - envitest, s.r.o. (tato obsahovala informace 

o provedených vrtných pracích firmy Geoprospekt, spol. s.r.o. a informace 

o stanovení zhutnitelnosti a propustnosti zemin, které prováděla akreditovaná 

laboratoř UNIGEO, a.s.) 

 

a dále jsem prováděla tyto činnosti: 

 v roce 2012 jsem se zúčastnila hydrogeologického průzkumu na zájmové parcele 

 z této akce jsem zhotovila fotodokumentaci parcely, Frýdeckého potoka, 

vytěženého materiálu z vrtů 
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 prováděla jsem výpočty množství dešťové vody, která odteče z ploch střech, 

komunikací a ze zelených ploch 

 na základě HG posudku jsem navrhla možnosti odvádění dešťových vod, které – 

vzhledem k podloží – nevsáknou 

 prováděla jsem výpočty množství vody, která by se dala nahradit vodou pitnou 

Vrty byly provedeny přibližně ve třech budoucích zelených prolukách mezi projektovanou 

zástavbou rodinných domů. Situace vrtů na parcele 5782/12 je zakreslena na situační mapě 

–  (Obr. 8). Vrty byly vrtány průměrem 156 mm do hloubek 4,0 až 6,5 m, v závislosti na 

místní geologické poměry a byly dočasně vystrojeny PVC perforovanými pažnicemi Ø 125 

mm. Vytěžené vrtné jádro bylo popsáno, zdokumentováno a ze dvou vrtaných sond (S1 

a S2) byly odebrány dva vzorky zemin pro účely laboratorního stanovení zhutnitelnosti 

(Obr. 7) a 2 vzorky pro orientační zkoušky propustnosti (Valíček et al. 2012).  

Obr. 7:  Fotografie z místa odběru vzorků zemin (autor: Loupová Irena, 2012) 

Na základě výsledků provedených zkoušek, se potvrdila velká variabilita kvartérních 

sedimentů a z hlediska vsakování lze přírodní poměry označit za složité, protože území je 

tvořeno zeminami s rozdílnými fyzikálně-mechanickými a hydrofyzikálními parametry. 

Zájmovou parcelu lze tedy na základě poznatků geologického průzkumu a morfologie 

terénu, schématicky rozdělit na tři rajóny lišící se propustností zemin, hloubkou propustné 

vrstvy, hloubkou hladiny podzemní vody a tím i vhodností pro vsakování dešťové vody do 

zeminového podloží.  
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 rajón A) – toto území je označené jako vrt S1 – jedná se o západní část parcely – se 

ukázalo jako vhodné pro vsakování dešťové vody do podzemí. Podloží je složeno 

z dobře propustné vrstvy štěrku a hladina podzemní vody byla zjištěna 6,5 m pod 

terénem  

 rajón B) – území kolem vrtu S2 – střední část parcely – je málo vhodné pro 

podzemní vsakování a podmíněně vhodné pro povrchové vsakování, podloží se 

skládá z nepatrně propustné vrstvy hlín a nepropustných jílů, hladina podzemní 

vody vysoká v 1 m až 2 m pod terénem  

 rajón C) – území kolem vrtu S3 – východní část parcely – se ukázalo jako území 

podmíněně vhodné pro podzemní i povrchové vsakování, v podloží se vyskytuje 

vysoká hladina podzemní vody a málo propustná vrstva jílovitého štěrku. Hladina 

podzemní vody nebyla naražena (Valíček et al. 2012). 

 

Obr. 8:  Situační zákres provedených vrtů (Valíček et al. 2012) 

 

 

Horní polovinu parcely č. 5782/12 (rajón A) bude tedy možno odvodnit vsakem do 

půdního prostředí (v oblasti provedeného vrtu S1). Spodní polovinu lokality nebude možno 

zcela odvodnit vsakováním dešťové vody do podzemí, v místě S2, S3 (rajón B, rajón C) je 

to zcela nemožné, půdy jsou velmi slabě propustné, rozhodně zde nebude možné utrácet 
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veškeré potřebné množství dešťové vody. Bude nutno vyřešit akumulaci a vsak přebytkové 

přívalové vody v povrchové nádrži a z této nádrže řízeně vodu vypouštět do Frýdeckého 

potoka. 

Z environmentálního hlediska je ideální vsak dešťových vod do zemin – jedná se o 

přirozené utrácení. Utrácení vody do podzemí je možné pouze za podmínek, že nedojde 

k ohrožení nebo zhoršení kvality podzemní vody a podmáčení sousedních pozemků 

(Horáček et al. 2013). 

V návaznosti na závěry hydrologického posudku bude nutné v oblasti výstavby rodinných 

domů navrhnout následující typy vsakovacích zařízení: 

 zasakování do vsakovací studny 

 zasakování perem (drenážní podmok) 

 retenční prostor zasakování a průlehu 

 zaústění zbytkové vody do recipientu (Obr. 9) (Valíček et al. 2012). 

Obr. 9:  Fotografie Frýdeckého potoka (autor: Loupová Irena, 2012) 

Mimo tyto opatření vsaku dešťových vod ze zpevněných ploch, které budou řešeny v rámci 

projektu společných částí, bude nutno usměrnit budoucí majitele samostatných pozemků 

na opatření pro likvidaci dešťových vod ze střech objektu RD a zpevněných ploch, u RD 

samostatnými vsakovacími zařízeními na jejich pozemku. V rajónu B a C bych 

stavebníkům doporučila uvážit i použití tzv. zelených střech a zpětný rozstřik zachycené 
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dešťové vody na tyto zelené střechy a zahrady. Také je důležité, aby na minimálně 30% 

plochy parcel byla zeleň. Takto by bylo možné minimalizovat povrchový odtok z parcel. 

Ekonomický přínos zelených střech je nezanedbatelný. Zelené střechy zadrží 50 – 90 % 

dešťových srážek, dochází k žádoucí evapotranspiraci, má tepelně izolační efekt v zimě, 

pohlcuje hluk, chrání hydroizolaci před tepelnými extrémy. Zelená střecha způsobuje více 

vyvážený vzduch v obytných prostorech a napomáhá k nižší spotřebě energie. (Minke, 

2010).  
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4 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY MNOŽSTVÍ 

LIKVIDOVANÝCH DEŠŤOVÝCH VOD 

4.1 Výpočet množství srážkové vody 

Na předmětné parcele dojde k zástavbě 103 rodinných domů. Jedna stavební parcela bude 

mít plochu do 1300 m
2
. Součástí projektu je také návrh na výstavbu příjezdových 

komunikací uvnitř zastavěného území: 3 komunikace v podélném směru (Z-V) o délkách 

cca 587 m, 555m a 544 m, dvě komunikace v příčném směru (S-J) o délkách cca 328 m 

a 334 m. Celková délka vnitřních komunikací bude 2348 m. Šířka zpevněných ploch 

komunikací bude 5,5 m, vozidlový pruh bude šířky 4 m, pěší pruh minimálně šířky 1,5 m. 

Pro následující výpočet se předpokládá plocha střechy jednoho projektovaného domu 

130 m
2
, ostatní zpevněné plochy do 200 m

2
 (Valíček et al. 2012).  

V případě jedné stavební parcely se tedy jedná o vsakování srážkových vod přípustné, 

vzhledem k vyhlášce č. 501/2006 Sb., která říká: 

„Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§20 odst. 5 písm. 

c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře 

pozemku činí v případě 

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, 

b) řádového rodinného domu a bytového domu 0,3.“ 

 

Vstupní data:  

plocha parcely 1300 m
2
 

zpevněná plocha   200 m
2 

plocha k zasakování  1100 m
2
 

Výpočet: 1100/1300 
 
= 0,85  

Závěr: Vsakování srážkových vod je v tomto případě přípustné (501/2006 Sb.). 

Množství odtékající srážkové vody ze střech RD, komunikací, chodníků a odtok do 

kanalizace a toku, vypočítám podle obecného vzorce dle ČSN 75 6101 pro dimenzování 
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jednotlivých stok dešťové kanalizace, kdy závisí na množství srážek v dané lokalitě, 

velikosti plochy a na součiniteli odtoku. Doporučené součinitele odtoku srážkových 

povrchových vod ψ pro podrobné výpočty stokové sítě jsou uvedeny v Tab. 4.  

Sklon povrchu střech uvažuji nad 5% (ČSN 75 6101, 2012). 

 iSQ     [l/s] 

kde: 

Q  maximální odtok dešťových vod v l/s 

S  plocha odvodňovaného povodí (ha) 

ψ  odtokový součinitel (bezrozměrný) 

 i  intenzita směrodatného deště uvažované periodicky (l/s.ha) 

Při návrhu stokové sítě za použití racionálních metod se počítá s periodicitou návrhového 

deště: 

a) p = 0,5 pro města s jednotnou stokovou sítí s více než 5 000 obyvateli 

b) p = 1 pro města s jednotnou stokovou sítí s méně než 5 000 obyvateli, dále i pro 

města s oddílnou stokovou sítí bez ohledu na počet obyvatel a pro průmyslové 

závody (ČSN 75 6101, 2012). 

Pro následující výpočty uvažuji periodicitu p = 1; a dle Trupla - 15 minutový déšť. Dle 

údajů z Truplovy tabulky počítám tedy s hodnotou i = 122 l/s.ha (viz Tab. 2). Vypočítávám 

odtok z plochy 1 střechy plánovaného RD, všech střech RD, z plánovaných komunikací 

a zbylé zelené plochy.  

Střechy: 

Typ plochy 
  
  

rozměr plochy 1 
střechy 

počet 
domů 

dlouhodobý srážkový 
normál i 

odtokový 
součinitel 

odtok 

 
[m2] 

  
  

103 

RS ψ 
 

[l/s] 
[l/s/ha] 

Střechy RD 130 122 1 163,36 
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Výpočet:  

 iSQ 103103     [l/s] 

103Q = 1122339,1   

36,163103 Q  [l/s] 

Průměrný odtok dešťových vod ze 103 střech, při předpokladu, že střechy budou 

vybudovány s nepropustnou horní vrstvou, bude 163,36 l/s.  

Střecha: 

Typ plochy 
  
  

rozměr plochy 1 
střechy 

počet 
domů 

dlouhodobý srážkový 
normál i 

odtokový 
součinitel 

odtok 

 
[m2] 

  
  

1 

RS ψ 
 

[l/s] 
[l/s/ha] 

Střecha RD 130 122 1 1,59 

Výpočet:  

 iSQ1     [l/s] 

1Q = 1122013,0   

59,11 Q  [l/s] 

Průměrný odtok dešťových vod z 1 střechy, při předpokladu, že střecha bude vybudována s 

nepropustnou horní vrstvou, bude 1,59 l/s.  

Komunikace: 

Výpočet:  

 iSQ     [l/s] 

Q = 9,0122939,0   

10,103Q  [l/s] 

Průměrný odtok dešťových vod z celkové plochy komunikací, bude 103,10 l/s. 

Typ plochy 
  
  

délka 

šířka 
komunikace 

odvodňovaná 
plocha 

odtokový 
součinitel 

dlouhodobý 
srážkový normál i 

odtok 

 
[m] 

 
[m] 

 
[m2] 

 
ψ 

RS  
[l/s] [l/s/ha]  

Místní 
komunikace 2348 4 9392 0,9 122 103,10 
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Plocha zeleně 

Typ plochy 
 
 

odvodňovaná 
plocha 

odtokový 
součinitel 

dlouhodobý 
srážkový normál i 

odtok 

 
[m2] 

 
ψ 

RS  
[l/s] [l/s/ha]  

Plocha zeleně (= plocha parcely-
střechy domů a komunikací) 160971 0,1 122 196,42 

 

Výpočet:  

 iSQ     [l/s] 

Q = 1,01221,16   

42,196Q  [l/s] 

Průměrný odtok dešťových vod ze zbylé plochy zeleně, bude 196,42 l/s.  

Tab. 4:  Součinitele odtoku srážkových povrchových vod (ψ)(ČSN 75 6101, 2012) 

Druh odvodňované plochy, druh úpravy 
povrchu 

Sklon povrchu 

do 1% 1% až 5% nad 5% 

Součinitele odtoku ψ 

Střechy o půdorysném průmětu 
odvodňované plochy do 100 m2 včetně 1,01) 1,01)) 1,01) 

Střechy o půdorysném průmětu 
odvodňované plochy > 100 m2  0,91 0,91 0,91 

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 
zálivkou spár 0,7 0,8 0,9 

Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7 

Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5 

Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 

Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4 

Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4 

Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 

1) U střech s propustnou horní vrstvou (vegetačních střech) může být součinitel odtoku nižší 

  

 

V Tab. 5 jsem zaznamenala výsledky níže provedených výpočtů množství DV ze všech 

rozčleněných ploch, které by odtekly do kanalizace. Výpočty jsem prováděla podle 

obecného vzorce dle ČSN 75 6101:  iSQ    [l/s] 
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Jako součinitel odtoku srážkových vod jsem použila údaje z Tab. 4. Protože se jedná o 

výpočty ročních srážek, jako intenzitu deště jsem použila údaj z Tab. 3, kdy úhrn ročních 

srážek = 0,755 m
3
/m

2
/rok. 

  iSQ1  [l/s]     iSQkomunikace  [l/s]  

 1755,01301 Q     9,0755,09392 komunikaceQ  

 2,981 Q  m
3
/rok    9,6381komunikaceQ  m

3
/rok 

 

  iSQ103  [l/s]     iSQzeleň  [l/s]  

 1755,013390103 Q    1,0755,0160971 zeleňQ  

 5,10109103 Q  m
3
/rok   3,12153zeleňQ  m

3
/rok 

 

Z tohoto přehledu je patrné, že z parcely v budoucnosti zastavěné 103 rodinnými domy 

a komunikacemi o celkové ploše 9392 m
2
, bude bilančně odtékat 42% dešťové vody ze 

zelených ploch, 22% z místních komunikací a 35% ze střech rodinných domů. Z těchto 

výsledků je zřejmé, že žádný druh plochy – z hlediska odvodnění – nelze zanedbat. 

Tab. 5:  Bilance dešťové vody – roční odtok srážek 

Typ odvodňované 

plochy  d
él

k
a 

ší
řk

a 

k
o
m

u
n
ik

ac
e 

p
o
če

t 
d
o
m

ů
 

o
d
v
o
d
ň
o
v
an

á 

p
lo

ch
a 

o
d
to

k
o
v
ý
 

so
u
či

n
it

el
 

d
lo

u
h
o
d
o
b
ý
 

sr
áž

k
o
v
ý
 

n
o
rm

ál
 

o
d
to

k
 

p
o
d
íl

 

        S ψ  i  (RS) Q   

  [m] [m]   [m2]   [m3/rok] [m3/rok] % 

Střecha RD     1 130 1 0,755 98,2 0,34% 

Střechy RD     103 13390 1 0,755 10109,5 35% 
Místní 

komunikace 2348 4   9392 0,9 0,755 6381,9 22% 
Výměra parcely 

č.5782/12       183753         
Plocha zeleně 

=plocha parcely-

střechy 103 domů 

a komunikace       160971 0,1 0,755 12153,3 42% 

celkem             28743 100% 
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5 NÁVRHY LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 

5.1 Společné části  

V rámci návrhu likvidace dešťových bude v území projektována dešťová kanalizace, která 

však bude zahrnovat několik různorodých způsobů likvidace dešťových vod, které vychází 

z reálných možností daného území, tak aby byl výsledný způsob likvidace dešťových vod 

ekonomicky optimální, ale současně i co nejvíce využívající možnosti území a nejméně 

narušující stávající životní prostředí lokality.  

Způsob utrácení povrchových dešťových vod vychází z provedeného HG průzkumu území 

(sonda S1-3) a jeho doporučení v HG posudku. 

Objekt dešťové kanalizace bude sestávat: 

- z přívodních kanalizací do vsaku, včetně dílčích ORL 

- zasakovacích podzemních zařízení 

- přepadové havarijní kanalizace vyústěné do potoka 

- povrchového zasakovacího průlehu 

- vyústní objekt (VO) 

Z výsledku HG průzkumu vyplývá, že vrt S1 umožňuje vsakování, a předpokládají se tedy 

v horní třetině lokality (rajón A) lepší podmínky vsakování. Proto je navrhováno, že celá 

lokalita RD nad tímto vrtem bude odvodněna pouze jedním vsakem, sestávajícím ze dvou 

vsakovacích šachet s přepadem, který bude umístěn ve vyhrazeném společném pozemku se 

zelenou plochou a předpokládá se, že většina dešťové vody horní 1/3 lokality (rajón A) 

vsákne do podloží a pouze nepatrné množství vody by mohlo při extrémním dešti přetéci 

pomocí přepadů dále. Protože z výsledku HG průzkumu vyplývá, že spodní 2/3 území 

(rajón B+C) již mají pravděpodobně horší vsakovací schopnosti, je od této první zelené 

plochy navržena havarijní dešťová stoka a častější průběžné vsakování. Každý vsak je 

navržen s přepadem do havarijní stoky a vsaky ve vyhrazených společných pozemcích  se 

zelenou plochou jsou doplněny o tzv. přepadové zasakovací drény (Valíček et al. 2012).  

Havarijní dešťová kanalizace bude svedena do spodní části lokality (pod rajón C), kde je 

navržen zasakovací průleh v délce 40 m, doplněný sedimentační nádrži. Průleh má za úkol 
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zajištění retence při přívalovém dešti. Dešťová kanalizace poté pokračuje dále do vodního 

toku, kde je zakončena vyústním objektem.  

Navržené řešení umožňuje v rámci možností podloží průběžné vsakování na trase a pouze 

voda, která nestihne vsáknout do podloží, odtéká kanalizací dále. Vsakovací průleh ještě 

umocní vsakovací možnosti území a teprve zbytková dešťová voda odtéká do vodního 

toku.  

V návrzích uvádím výrobky společnost WAVIN OSMA s.r.o., která se na českém trhu 

stala největším distributorem plastových potrubních systémů, jak pro vnitřní instalace, tak 

pro inženýrské sítě. 

Betonové šachty navrhuji použít od předního výrobce betonových stavebních dílců v ČR -  

Prefa Brno a.s. 
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5.1.1 Přívodní kanalizace do vsaku, včetně dílčích ORL 

Z navrhovaných komunikací a odstavných ploch, bude dešťová voda sbírána pomocí 

uličních vpustí, doplněných o sorpční odlučovače ropných látek (ORL). Odlučovače zajistí 

zachycení případných uniklých ropných látek z ploch komunikací. Takto sebraná dešťová 

voda bude odváděna dešťovou kanalizací z plastových trub DN 150 –200 do vsaků, tedy 

do zasakovacích podzemních zařízení (Obr. 10). 

Obr. 10:  Schéma uložení kanalizačního potrubí (http://www.wavin-osma.cz/) 
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5.1.2 Zasakovací podzemní zařízení 

Jsou navržena tak, aby maximalizovala možnosti vsaku v rámci možností podloží v daném 

místě. Navrhuji je vybudovat z betonových prefabrikátů DN 1,5-2,0 m (Obr. 11) 

o uvažované hloubce 5,5 m (rajon A, B), respektive hloubce 2,5 m (rajon C). Všechny 

vsakovací šachty (Šv) budou vybaveny bezpečnostními přepady do havarijní stoky. Ve 

vyhrazených společných pozemcích  se zelenou plochou jsou doplněny o tzv. přepadové 

zasakovací drény. Přepadové zasakovací drény jsou vlastně drenážní trubky, které propojí 

vyústění přepadu z vsakovací šachty směrem k nejbližší napojovací šachtě havarijní 

dešťové kanalizace (Obr. 12). Přepadové zasakovací drény tak zvyšují zasakovací plochu.  

Obr. 11:  Ukázka vsakovací šachty (http://www.wavin-osma.cz/) 
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Obr. 12:  Ukázka drenážní šachtice (http://www.wavin-osma.cz/) 

5.1.3 Přepadová havarijní kanalizace zaústěná do potoka 

Přepadová kanalizace by měla být vybudována přes spodní 2/3 území (rajón B+C) 

a navrhuji ji z plastového potrubí s dimenzí DN 300. Kanalizace je doplněna o revizní 

šachty (celoplastové DN 400–600 mm). 
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5.1.4 Povrchový zasakovací průleh  

Povrchový vsakovací průleh (Obr. 13) bude vybudován jako suchý poldr v rajonu C dle 

HG posudku. Hloubka průlehu bude činit 0,3 m a při navrhované délce 40 m a šířce 3 m je 

kapacita 36 m
3
. V něm se povrchově stékající voda zachytí a postupně bude vsakovat do 

půdy. Před vyústěním do průlehu navrhuji vybudovat sedimentační jímku a vsakovací 

šachtu. 

Před dalším stupněm PD se předpokládá v této lokalitě provést dodatkové HG sondy k 

upřesnění návrhu tohoto zařízení (Valíček et al. 2012). 

Obr. 13:  Vsakovací průleh s regulovaným odtokem (TNV75 9011, 2013) 
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5.1.5 Vyústní objekt (VO) 

Přepadová a havarijní kanalizace (při extrémních srážkách) bude vyústěna do Frýdeckého 

potoka. Objekt bude tvořit betonové čelo s troubou DN 400 mm a uklidňující žlab 

z lomového kamene do betonu. Žlab bude v potoku ukončen betonovou patkou. Zpevnění 

břehu se zajistí betonovými prahy. Svahování zpevnění VO v břehu potoka bude navazovat 

na sklon původních břehů. 

Před realizací této části, bude nutné koordinovat postup prací se správcem toku – Povodí 

Odry. 

5.2 Individuální opatření 

Aby se minimalizovalo množství dešťových vod, které zejména při přívalových srážkách 

by mohlo v dané lokalitě způsobit problémy, navrhuji pro danou lokalitu v maximální míře 

použít i individuální opatření pro vsakování vody, které by si na vlastní náklady instalovali 

sami majitelé rodinných domů. Z důvodu, že tyto opatření vyžadují ze strany vlastníků 

vložení vlastních investic, mohly by být pro jejich motivaci přínosné následující kalkulace 

přínosů a návratnosti opatření. Stále vzrůstající ceny vodného a stočného by mohly být pro 

jednotlivé vlastníky důvodem investice do těchto vsakovacích zařízení, které by jim do ne 

příliš vzdálené budoucnosti mohly přinést výrazné úspory na nákladech na vodu 

a současně tyto individuální opatření výrazně pomohou v dané lokalitě rovnoměrněji 

rozvrhnout časový a lokalitní průběh zasakování dešťové vody. 

5.2.1 Dešťová voda a možnosti jejího využití 

Dešťovou vodou rozumíme vodu, která odtéká ze střešních ploch, chodníků, parkovišť 

a dalších zpevněných ploch (Žabička et al. 2011).  

Tyto dešťové srážky obsahují znečišťující látky pocházející z atmosféry – jako jsou sírany, 

dusičnany, chloridy apod., které se shromažďují v zasakovacích zařízeních. Dešťová voda 

je také znečišťována látkami, které se do vody dostávají po kontaktu např. s kovovými 

střechami, ze střešních okapů a fasád domů. Jedná se hlavně o měď a zinek. Dešťová voda 

může být znečištěna i ropnými látkami, těžkými kovy, které se nacházejí ve vodě, která 
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odtéká ze silnic. Zde je zdrojem znečištění automobilová doprava, kdy např. koroze u aut 

může vyvolat uvolnění znečišťujících látek jako je železo, chróm, kadmium, olovo, nikl 

a zinek (Krejčí et al. 2002; Butler et al. 2011).  

Srážková voda odtékající z městských chodníků a také ze zelených ploch parků a další 

městské zeleně, obsahuje pyl, ptačí trus, výkaly domácích zvířat a prach, ale také odpadky 

(Žabička et al. 2011).  

 

Obr. 14:  Znázornění množství možné náhrady pitné vody dešťovou vodou (www.glynwed.cz) 

Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele činí přes 120 l vody denně, ale na 50% 

z této spotřeby není nutné používat vodu pitnou, dešťová voda může být využita jako 

náhrada (Obr. 14). Pitná voda je používána k osobní hygieně, vaření, pití a mytí nádobí.  

Dešťová voda může být používána k zavlažování zelených ploch, praní prádla, úklidu 

a k splachování toalet. Ve všech těchto případech je zapotřebí velké množství vody a je 

ekonomicky i ekologicky výhodné použít dešťovou vodu namísto pitné (Hlavínek et al. 

2007). 

Pokud dochází k využívání dešťové vody, nesmí dojít – z hlediska jejího složení – 

k ohrožení zdraví uživatele a ke kontaminaci půdy a podzemní vody.  Z různorodého 

hlediska způsobů využívání zachycené dešťové vody jsou požadavky na její látkové 

složení různé. Pokud použijeme dešťovou vodu pro praní prádla – je nutná úprava vody 

filtrací. Je také známo, že dešťová voda je oproti vodě z vodovodu mnohem měkčí. Díky 

tomu spotřebujeme při jejím použití k praní i méně pracího prášku. Ušetříme také za 
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změkčovadla a není potřeba se obávat vodního kamene, který se usazuje v potrubí a může 

poškodit pračku. Pro splachování toalet je použití dešťové vody zpravidla bez omezení. 

Obsahuje-li dešťová voda vyšší koncentrace nerozpuštěné látek, je tato voda nevhodná pro 

použití k úklidu. Dešťová voda ze střech je často mnohem vhodnější pro zalévání, než 

voda pitná, protože neobsahuje chlór, ovšem nesmí obsahovat pesticidy, které by ohrozily 

rostliny a další půdní organismy (Hlavínek et al. 2007). 

5.2.2 Řešení využití DV v zahraničí 

V hospodaření s dešťovými vodami je v Evropě nejdále Německo. V Německu se totiž 

platí poplatky za vypouštěnou dešťovou vodu a občané jsou tedy motivováni k tomu, aby ji 

využívali. Určitě i u nás by se na řadě pozemků našly plochy, které jsou zpevněné nebo 

zastavěné jen proto, že se to pro jejich účet zdálo nutné nebo vhodné. Tak se tedy dláždilo, 

betonovalo nebo asfaltovalo. Častým důvodem zpevňování ploch byla také údržba, protože 

není tak náročná jako údržba zelených ploch. Pokud tyto plochy přestaly plnit svoji 

původní funkci, měly by být přeměněny na zelené plochy.  

Tím, že dojde k „zpropustňování“, tedy přestavbě nepropustných povrchů na propustné: 

 pomáháme dešťové vodě, aby se zasákla, resp. vypařila na místě, podporujeme 

evapotranspiraci 

 vracíme půdě její přirozenou funkci, tj. stává se opět součástí ekosystému 

 zhodnocujeme a zkrášlujeme své pozemky ozeleněním, popřípadě se radujeme ze 

zeleniny, kterou jsme si sami vypěstovali 

V ČR se hospodaření s dešťovými vodami uskutečňuje jen velice zřídka. Důvodem je 

relativně levná cena pitné vody a setrvačnost v likvidaci DV odkanalizováním. Jsou zde 

zatím malé zkušenosti s využíváním dešťových vod. Investice do zařízení na zachytávání 

DV a dalšího technického zařízení, které je nutné k následnému využívání, se příliš 

nevyplatí. Ale v české legislativě je již zapracována nutnost – při žádosti o vydání 

stavebního povolení – (vyhláška č. 501/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) mít 

likvidaci DV vyřešenou, přednostně její vsakování v místě spadu. Pro stávající zástavbu  

by bylo ideální vytvořit podmínky a motivaci k hospodaření s DV. Např. úlevami na 

stočném. V každém případě je potřeba provádět osvětu – vytvořit informační servis pro 

obyvatelstvo (pro děti, majitele nemovitostí, proškolovat úředníky atd.). Proč bychom se 
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měli dešťové vody zbavovat, když ji máme zdarma a můžeme ji využít. Dá se také 

předpokládat, že v budoucnu bude v ČR – tak jako v Německu – zpoplatněno odvádění 

srážkových vod do kanalizace. Tyto případné poplatky za srážkové vody pak budou velkou 

finanční motivací pro zasakování DV či obnovení propustnosti povrchů i ve stávající 

obytné zástavbě (Jak hospodařit s dešť.vodou, 2009). 

5.2.3 Výpočty roční spotřeby užitkové vody 

V následujících výpočtech zjišťuji množství vody, která by se dala při činnostech jako je 

praní, úklid, splachování toalet, ušetřit a tudíž i nahradit, kdyby se používala voda dešťová. 

 

praníúklidWCzávlahy QQQQQ  [m
3
/rok]   (Hlavínek et al. 2007) 

 

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je směrné číslo roční potřeby 

vody na zavlažování okrasné zahrady o velikosti 100 m
2
=16 m

3
. Na jedné plánované 

parcele se počítá se zahradou o velikosti cca 500 m
2
. 

 

Roční potřeba pro závlahy – závlahyQ [m
3
/rok] 

 

AQzávlahy  16,0  

 

kde:  A  je zavlažovaná zahradní plocha [m
2
] 

 0,16  je dle platné vyhlášky potřeba na zavlažování [m
3
/m

2
/rok]. 

 

Výpočet: 50016,0 závlahyQ   

     80závlahyQ  [m
3
/rok]  

 

Roční potřeba pro splachování WC – WCQ [m
3
/rok] 

 

 

 

 

 

kde: q   je průměrná denní spotřeba na splachování   21 l/os/den
 

            
n   počet osob

  

 

Výpočet:  WCQ =
1000

365421 
 

 
         

WCQ = 7,30  [m
3
/rok] 

 

1000

365.. nq
QWC 
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Roční potřeba vody na úklid – úklidQ  [m
3
/rok] 

 

 

 

 

kde: q  je průměrná denní spotřeba čistící vody   cca 6 l/os/den. 

        n  počet osob 

 

Výpočet:  úklidQ = 
1000

36546 
 

 

      úklidQ = 8,8 [m
3
/rok] 

 

Roční potřeba pro praní prádla – praníQ  [m
3
/rok] 

 

 

 

kde: q  je průměrná denní spotřeba vody na praní   cca 15 l/s/den 

 n počet osob 

 

Výpočet:  praníQ =
1000

365415 
 

   praníQ = 21,9 [m
3 
/rok] 

 

 rokmQQQQQ praníúklidWCzávlahy /3  

Q= 80 + 30,7 + 8,8 + 21,9 

Q = 141,4 [m
3 
/rok]       (Hlavínek et al. 2007) 

Roční úspora pitné vody pro čtyřčlennou rodinu v případech, kdy by se dala využít voda 

dešťová, je 141,4 m
3
/rok. Z výpočtu je zřejmé, že největší úspora pitné vody by byla ve 

využití dešťové vody k zavlažování zahrady, nezadbatelná je také úspora při splachování 

toalety. 

Předpokládám, že je vybudovaná a využívána kanalizace. Vzhledem k aktuální ceně 

vodného a stočného od 01. 01. 2014 Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava 

a.s., kdy je cena vodného a stočného 73,09 Kč/m
3
 (cena včetně DPH 15%), by činila 

úspora pitné vody 10.335 Kč/rok (www.smvak.cz).   

1000

365


nq
Qúklid

1000

365


nq
Qpraní
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5.2.4 Dešťové nádrže 

K tomu abychom mohli dešťovou vodu efektivně využívat, je potřeba vodu zachytit 

v zásobních nádržích. Pro zachytávání dešťové vody se budují povrchové nebo podzemní 

vsakovací nádrže (Žabička et al. 2011).   

Tyto nádrže mají různě řešený způsob plnění a prázdnění – se stálou nebo bez stálé hladiny 

nadržení (Stránský et al. 2012). 

Velikost zásobníku se volí podle velikosti střešní plochy nebo podle předpokládané 

spotřeby dešťových vod. Nádrž je vždy vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem.   

Existují zásobní nádrže: 

 

 plastové (Obr. 15) 

 betonové 

 sklolaminátové 

 ocelové.  

Obr. 15:  Plastová bezešvá nádrž (www.glynwed.cz) 

Zachycené vody mají být svedeny tak, aby: 

 nevznikal hluk z vody, 

 kyslík byl vnášený i do hlubších vrstev vody, 

 usazeniny na dně zásobníku nebyly rozvířené 

Vzhledem k celkové úrovni znečištění z atmosféry a odvodňovaných ploch je jediným 

ideálním zdrojem pro zachycení srážkového odtoku za účelem užívání voda odtékající ze 

střechy nemovitosti (Obr. 16). Dešťovými svody je voda svedena do akumulačních nádrží, 

ze kterých je dále distribuována do budovy jako voda užitková (Stránský et al. 2012). 

Zásobník obsahuje u přívodu vody uklidňující prvek, který usměrňuje přitékající vodu tak, 

aby se drobné částice, které nezachytí filtr, usadily na dně a nedošlo k rozvíření, mělo by 

docházek k tzv. „klidnému nátoku“.  Voda se odebírá odsávacím zařízením z asi 150 mm 
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pod horní hladinou. Nádrž by měla několikrát do roka přetéci, aby došlo k odplavení 

nečistot z hladiny (Hlavínek et al. 2007).  

V současné době existuje mnoho firem, které vyrábějí příslušenství k využívání dešťových 

vod. Při zjišťování velikosti zásobníku pro zachycení dešťových vod, je nutné přihlížet 

k optimalizaci s ohledem na uvažovanou spotřebu vody v objektu, na srážkové poměry 

v regionu, velikost půdorysné plochy střech, nutnost občasného přeplavení jímky 

a nezanedbatelné není ani ekonomické hledisko. Je potřeba uvážit poměr mezi 

pořizovacími náklady a úsporou pitné vody (Hlavínek et al. 2007). 

Pro bilanci dešťových vod se dá také využít kalkulátor nakládání s dešťovou vodou, který 

je dostupný na webových stránkách společnosti Glynwed. Kalkulátor po zadání vstupních 

údajů sám vypočítá množství dešťové vody a roční spotřebu. Z výsledku navrhne i 

vhodnou akumulační nádrž (www.glynwed.cz). 

Pokud se investor pro zásobník rozhodne, musí zajistit, aby z hygienických důvodů byl 

vnitřní vodovod řešen odděleně. (ČSN EN 1717). 

 

Obr. 16:  Schématické zobrazení rozvodů pitné a dešťové vody (Hlavínek et al. 2007) 

 

Povrchové dešťové nádrže mohou být navrhovány také jako rybníčky ke koupání 

s biotopem (Obr. 17). Tyto objekty fungující jako retenční nádrže dešťových vod, jsou sice 
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náročnější na prostor a údržbu, ale plní i estetickou funkci a výrazně podporují výpar vody 

do atmosféry (evapotranspirace). Jsou to objekty se stálým nadržením a zásobním 

prostorem (Stránský et al. 2012).  

 
Obr. 17:  Rybníček s biotopem (www.rybnikar.cz) 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit možnosti likvidace dešťových vod na pozemku, 

kde dojde k zástavbě cca 103 rodinných domů. V území dojde k výstavbě komunikací, 

chodníků a dalších zpevněných ploch. Rozlehlý pozemek a výsledky hydrologického 

a hydrogeologického průzkumu mi jen potvrdily velkou variabilitu ve složení hornin a tím 

i zhoršenou propustnost. Tudíž jsem navrhla různé způsoby likvidace a odvodu dešťových 

vod tak, aby se minimalizoval dopad na stávající území, aby co nejvíce vody zůstalo 

v území, což je žádoucí i dle platné legislativy. Z environmentálního hlediska bude také 

důležité usměrnit budoucí majitele pozemků, aby rodinné domy vystavěli např. se 

zelenými střechami nebo vybudovali nádrže na dešťovou vodu a tu pak využívali k praní, 

splachování toalet, zavlažování zahrad apod.  

K vypracování bakalářské práce jsem měla k dispozici: 

 závěrečnou zprávu společnosti AQD - envitest, s.r.o. (tato obsahovala informace 

o provedených vrtných pracích firmy Geoprospekt, spol. s.r.o. a informace 

o stanovení zhutnitelnosti a propustnosti zemin, které prováděla akreditovaná 

laboratoř UNIGEO, a.s.) 

a dále jsem prováděla tyto činnosti: 

 v roce 2012 jsem se zúčastnila hydrogeologického průzkumu na zájmové parcele 

 z této akce jsem zhotovila fotodokumentaci parcely, Frýdeckého potoka, 

vytěženého materiálu z vrtů 

 prováděla jsem výpočty množství dešťové vody, která odteče z ploch střech, 

komunikací a ze zelených ploch: 

a) ze 103 plánovaných střech RD o celkové ploše 13390 m
2
, odteče 163,36 l/s 

dešťové vody 

b) z budoucích komunikací o celkové ploše 9392 m
2
, odteče 103,10 l/s dešťové 

vody 

c) ze zbylých zelených ploch o celkové ploše 160971m
2
, odteče 196,42 l/s 
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 na základě HG posudku jsem navrhla možnosti odvádění dešťových vod, které – 

vzhledem k podloží – nevsáknou: vzhledem k různorodému podloží bylo nutno 

navrhnout různé typy vsakovacích zařízení: 

a) zasakování do vsakovací studny 

b) zasakování perem (drenážní podmok) 

c) retenční prostor zasakování a průlehu 

d) zaústění zbytkové vody do recipientu 

  

 v části – individuální řešení – navrhuji stavebníkům použít např. zelené střechy, 

nebo vybudovat dešťové nádrže, kde by se dešťová voda zachytávala a dále 

využívala k praní, splachování toalet, úklidu, zavlažování zahrad  

 

 prováděla jsem výpočty množství vody, která by se dala nahradit vodou pitnou: 

a) na závlahu zahrady o rozloze 500 m
2
 je potřeba 80 m

3
/rok 

b) rodina o 4 členech potřebuje k splachování toalety 30,7 m
3
/rok, na úklid 

spotřebuje 8,8 m
3
/rok a na praní 21,9 m

3
/rok. Úspora pitné vody pro 4 člennou 

rodinu může být 141,4 m
3
/rok  

 

 těmito výpočty jsem zjistila, jaká částka by se dala ročně ušetřit, pokud by se 

nahradila pitná voda vodou dešťovou – jednalo by se o částku 10.335,- Kč/rok 
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