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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přírodě blízkého odvodnění urbanizovaného 

území při nadměrných srážkách, ať už v oblasti veřejné či privátní, dále se zabývá legislativou 

spojenou s nakládáním se srážkovými vodami, srážkovými vodami obecně, ale především se 

věnuje problematice vsakování, retence, popřípadě využití dešťových vod spadlých na 

zastavěnou plochu urbanizovaného území. 

 

Klíčová slova: 

Srážková voda, srážkový režim, vsakování, retence, filtrační zařízení, regulační zařízení, 

zelená infrastruktura, retenční nádrž, zelené střechy 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the possibilities of near-natural drainage in urbanized 

area with excessive rainfall, whether in public or legal district. Also it deals with legislation 

related to disposal of rainwater and storm water general. But the main focus is 

on the infiltration issues, retention or possibly use of rainwater fallen in built-up surface of 

urbanized area. 
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Seznam použitého značení 

C   - Uhlík  

CO2  – Oxid uhličitý 

ČHMÚ  – Český hydrometeorologický úřad 

ČOV  – Čistírna odpadních vod 

HDV  – Hospodaření s dešťovými vodami 

KNK4,5  – Kyselinová neutralizační kapacita 

NO2  – Oxid dusičitý 

O3  – Ozón 

PÚR  – Politika územního rozvoje 

SO2  – Oxid siřičitý
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

Voda a kyslík se považují za největší potřeby člověka. Problém je ovšem v tom, že 

dostupné sladkovodní zdroje stále ubývají a jejich kvalita se neustále zhoršuje.  

V minulosti se budovaly kanalizace, protože lidstvo chtělo čistá a suchá obydlí. Dalším 

důvodem budování kanalizací byl pach a nemoci z otevřených rigolů, kam se odváděla nejen 

dešťová, ale také splašková odpadní voda. Uzavřené kanalizace vedly do nejbližších vodních 

toků nebo rybníků. Dříve se lidé nezamýšleli nad problematikou snižování hladiny 

podzemních vod nebo problematikou změny vodního režimu a kvality povrchové a podzemní 

vody. Až postupem času se budovaly ČOV před vypouštěním do recipientu a skrz přetížení 

jednotné kanalizace se začaly stavět i kanalizace oddílné určené speciálně pro dešťovou vodu. 

V nynější době se uvažuje spíše o obnově podzemních vod a přiblížení odvádění srážkových 

vod z urbanizovaného území k přirozenému koloběhu vody, které se ho skrz odvádění 

uzavřenou kanalizací nebyly schopny účastnit. Díky nepropustnému zastavěnému území 

ovšem voda nemá kde vsakovat. Tudíž v současné době je snaha rozvíjet plochy s vegetačním 

pokryvem, navrhovat stavby s řešením odvádění dešťové vody do vsaku nebo alespoň jeho 

zdržení před odtokem do stokové sítě. To vše je podřízeno evropské a české legislativě, která 

se převážně zaměřila na odvádění srážek při budování nových staveb nebo při rekonstruování 

staveb starších či jejich demolici. 

Cílem této bakalářské práce je popsání možností přírodě blízkého odvodnění 

urbanizovaného území při nadměrných srážkách, ať už v oblasti veřejné či privátní, dále se 

zabývá legislativou spojenou s nakládáním se srážkovými vodami, srážkovými vodami 

obecně, ale především se věnuje problematice vsakování, retence, popřípadě využití 

dešťových vod spadlých na zastavěnou plochu urbanizovaného území. 
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2. Právní úprava 

Odváděním srážkových vod se zabývá zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), který prošel novelizací a dále zákon č. 183/2006 Sb. – o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který již je novelou stavebního 

zákona č. 50/1976 Sb. Odvádění srážkových vod je také zmíněno v zákoně č. 274/2001 Sb. – 

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

vodovodech a kanalizacích) a jeho novele. A neměla by být opomenuta technická norma 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, a česká technická norma ČSN 75 9010 

Vsakovací zařízení srážkových vod. To vše je ovšem podřízeno evropské legislativě a tou je 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES a 2007/60/ES. 

 

2.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES a 

2007/60/ES 

Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES, vytvořená Evropskou komisí, se zabývá ochranou 

kvality vodního útvaru. Vyhodnocuje jeho stav a snaží se o jeho vylepšení. Hovoří o tom, že 

voda je dědictví, které by se mělo chránit. Je založena na jednotce povodí (povodí Labe, 

povodí Dunaje, povodí Odry). A jelikož většina velkých toků pramení v ČR a protékají skrz 

sousední země do moře, je tedy nevyhnutelné s okolními zeměmi mezinárodně spolupracovat. 

To se odráží v rámcové směrnici, ve které se kladou určité požadavky na jakost těchto vod. 

Cílem je odstranění nebezpečných látek a po dosažení dobrého stavu vody jej udržovat. Je 

dán časový limit pro vylepšení kvality těchto vodních toků. Etapa 3 plánovacích let (2009, 

2015, 2021) a 3 realizačních let (2015, 2021, 2027), které jsou od sebe vzdáleny po dobu šesti 

let. Hlavní faktory, které ovlivňují kvalitu těchto vod, jsou především zemědělství, průmysl a 

další [1, 2].  

 

Povodňová směrnice 2007/60/ES byla vytvořena jako doplněk k vodní rámcové 

směrnici. Tato směrnice se zabývá vyhodnocováním povodní a snahou o jejich zmírnění. 

Zřizují se plány, které mají napomáhat k protipovodňovému opatření. Vypracovávají se mapy 
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vyznačující území, která již byla zaplavena povodněmi nebo která mohou být zaplavena [2, 

3]. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES obsahuje s ohledem na 

odvádění srážkových vod: 

Kapitola II – Předběžné vyhodnocení povodňových rizik, Článek 4 

2. d) – „Předběžné vyhodnocení povodňových rizik, založené na dostupných nebo snadno 

odvoditelných informacích, jako jsou záznamy a studie o dlouhodobém vývoji, především o 

dopadu změny klimatu na výskyt povodní, se provede za účelem vyhodnocení možných rizik. 

Vyhodnocení zahrnuje alespoň: vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích 

povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, pokud 

možno s přihlédnutím k otázkám, jako jsou topografie, poloha vodních toků a jejich obecné 

hydrologické a geomorfologické vlastnosti, včetně záplavových území jako přirozených ploch 

pro zadržování vody, účinnost stávajících uměle vytvořených protipovodňových infrastruktur, 

poloha osídlených oblastí a oblastí s hospodářskou činností a dlouhodobý vývoj včetně vlivů 

změny klimatu na výskyt povodní [3].“  

Provádí se vyhodnocování případného povodňového rizika z informací lehce získatelných 

z již vyhotovených studií, které jsou vztahovány k dlouhodobému vývoji, převážně ke změně 

klimatu a k výskytu povodní. Vyhodnocovány by měly být nepříznivé účinky příštích 

povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost 

s ohledem na topografii, polohu vodních toků a jejich základní hydrologické a 

geomorfologické vlastnosti. Dále by měli být zohledňovány záplavové území, které slouží 

jako přirozené plochy k retenci vody, účinnost protipovodňových infrastruktur, které jsou 

uměle vytvořené a polohy oblastí, které jsou osídleny a které slouží také pro hospodářskou 

činnost. 

 

2.2. Politika územního rozvoje České republiky 2008 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“) byla schválena vládou 

České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929.  
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PÚR ČR 2008 je územně plánovací dokumentace, která je celostátně uznávaná. Je 

využívána ke spolupráci mezi regiony, kraji, národy v oblasti územního rozvoje. Tato politika 

určuje obecné úkoly a podmínky pro územní plánování tak, aby se zvyšoval jejich přínos a 

minimalizoval se jejich negativní dopad. Tuto dokumentaci určuje zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [4].  

V současné době se Politika územního rozvoje ČR aktualizuje [4]. 

 

PÚR ČR 2008 obsahuje s ohledem na řešení odvádění srážkových vod: 

2. část – Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, 2.2 Republikové priority 

(25) – „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 

cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k 

umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006) 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní [4].“ 

Tento odstavec popisuje, že republikovou prioritou je vytváření podmínek jak pro 

ochranu území tak ochranu obyvatelstva před nepříznivými vlivy záplav, sesuvů půdy, erozí 

apod. Hlavním cílem je zmírnit či odstranit možné škody, které by tyto přírodní katastrofické 

jevy mohli způsobit. Jedná se převážně o zajištění územní ochrany plochy potřebné pro 

umístění protipovodňového opatření a také o vymezení oblastí, které jsou určeny 

k ovládaným rozlivům povodní. Prioritou je rovněž vytváření podmínek pro zvyšování 

přirozeného zadržování srážkových vod v území se zřetelem na strukturu osídlení a kulturní 

krajinu jako variantu pro umělou akumulaci vody.  
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2.3. Vodní zákon a jeho novela 

Vodní zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách a o změně některých zákonů je zákon, jehož 

úkolem je ochrana povrchové a podzemní vody. S tím souvisí stanovení podmínek pro 

nakládání s vodními zdroji a také stanovení podmínek pro zkvalitnění povrchových a 

podzemních vod. Jeho dalším úkolem je zmírnění následků záplav a suchých období a 

zabezpečení vodních děl podle práva Evropských společenství, které je doplněno například o 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES [5]. 

Zákon popisuje výhrady pro zacházení s povrchovými a podzemními vodami jak pro 

fyzické, tak pro právnické osoby. Vodní zákon uvádí, že pokud znečišťovatel poškodí vodní 

zdroj, musí zaplatit veškeré náklady na vodohospodářské služby, včetně nákladů na obnovení 

poškozeného vodního zdroje a následnou ochranu životního prostředí [5]. 

Tento vodní zákon ze dne 28. 6. 2001 byl pozměněn dne 23. 4. 2010 a obsahuje řadu 

novinek nejen v oblasti srážkových vod. Jedná se o zákon č. 150/2010 Sb. [6]. 

 

Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. obsahuje s ohledem na řešení odvádění 

srážkových vod: 

Hlava II – Nakládání s vodami, díl 1 

§ 5 (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. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby 

před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby 

nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby [5].“ 

Což tedy značí, že při budování nových staveb či jejich přestavbě mají stavebníci 

povinnost zajistit vsakování či zadržování srážkových vod a jejich odvádění. Srážkovými 

vodami jsou míněny vody, které dopadají na tyto stavby. Vše musí být v souladu se 

stavebním zákonem. Pokud tato povinnost není splněna, nesmí být změna stavby či stavba 

samotná povolena. 
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Hlava X – Ochrana před povodněmi, díl 2 

§ 102 (1) – „Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve 

veřejném zájmu, zejména pro vsakování, zadržování a odvádění srážkových vod [5].“ 

Tento paragraf popisuje, že stát není povinen, ale může přispět finančními prostředky 

k uhrazení výdajů, které jsou potřeba pro vsakování, zadržování a odvádění srážkových vod, 

co se týče státního zájmu.  

 

2.4. Stavební zákon a jeho novela 

Stavební zákon č. 50/1976 Sb. – o územním plánovaní a stavebním řádu je zákon, 

jehož cílem je využívat území k určitému účelu s ohledem na přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty daného území, především se přihlíží k ochraně životního prostředí a jeho základním 

složkám (půda, voda, ovzduší) [7]. 

Mezi činnosti územního plánování patří stanovení mezních hodnot při využívání území, 

určování nutných asanací, rekonstrukcí či rekultivací v určitém území a také jeho následné 

využití, vytyčování chráněných území a zajišťování jejich ochrany, rozhodování o umístění 

staveb, atd. [7].  

Tento stavební zákon byl dne 1. 1. 2007 zrušen. A téhož dne nabyl účinnosti novelizační 

zákon č. 183/2006 Sb., který obsahuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území, která řeší situaci odvádění srážkových vod [7, 8]. 

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území obsahuje 

s ohledem na řešení odvádění srážkových vod: 

Část 2 – Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, Hlava I 

§ 20 (5) c) – „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, 
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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 [8].“ 

Tato část vyhlášky se zabývá především vymezením stavebního pozemku, kdy pokaždé 

musí být vyřešena problematika vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných či 

zpevněných ploch. Pokud není v plánu nadále tuto vodu využívat, tak prioritním řešením je 

vsakování. Pokud se ovšem smísí srážková voda se závadnými látkami, musí se tyto látky 

odstranit pomocí zařízení, která slouží k jejich zachycení. Jestliže není možnost řešit 

problematiku srážkových vod na zastavěných popřípadě zpevněných plochách pomocí 

vsakování, využívá se zadržování srážkových vod a jejich regulované odvádění pomocí 

oddílné kanalizace do povrchových vod. V případě, že opět dojde k smísení se závadnými 

látkami, je nutné umístit zařízení k jejich zadržení. Za podmínky, že není možnost odvádět 

srážkovou vodu oddílnou kanalizací, je dalším přijatelným řešením vypouštět kontrované 

množství vody do jednotné kanalizace.  

 

2.5. Zákon o vodovodech a kanalizacích a jeho novela 

Předpis č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů je zákon, jehož cílem je stanovení podmínek při budování, 

rozšiřování a provozování vodovodů a kanalizací a přípojek na ně [9]. 

Tento zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. byl opět novelizován a dne 1. 

1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích [10]. 

 

Novela zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb. obsahuje s ohledem na 

odvádění srážkových vod: 

Hlava IV – Dodávky, měření a ceny 

§ 20 (6) – „Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou 

potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací 
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(ze zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) veřejně 

přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro 

přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo 

jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo 

drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a 

na domácnosti [9].“   

Podle tohoto odstavce mají povinnost platit za odvod srážkových vod do veřejné 

kanalizace majitelé nemovitostí, ve kterých se provádí podnikatelská činnost. Netýká se to 

ovšem odvádění srážkových vod z ploch dálnic, silnic, místních a účelových komunikací, 

které jsou veřejně přístupné. Dále se tato povinnost nevztahuje na plochy drah a na pevné 

zařízení, které je potřeba pro zajištění bezpečné a plynulé dopravy (neplatí to ovšem staveb a 

ploch, které jsou určeny pro služby a nemají souvislost s činností provozovatele dráhy). 

Výjimkami, které také nemají povinnost platit za odvádění srážkových vod do veřejné 

kanalizace, jsou zoologické zahrady a plochy, které jsou určeny k trvalému bydlení a pro 

domácnosti. 

 

2.6. Česká technická norma Vsakovací zařízení srážkových vod 

Česká technická norma ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod je norma 

z únoru roku 2012, která zahrnuje vše, co souvisí se vsakováním srážkových povrchových 

vod do půdy. Vsakování je prioritním způsobem odvádění srážkových vod z urbanizovaného 

území podle vodního a stavebního zákona, a proto bylo nutné přispět technickou pomůckou 

ke správnému navrhování, výstavbě a následnému provozu povrchových a podzemních 

vsakovacích zařízení. Tato norma dále uvádí rozsah a metody provádění geologického 

průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. Vymezuje podmínky pro jejich vsak.  

Dále obsahuje postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení a řeší jejich 

bezpečnost proti přeplnění a následnému přetékání srážkových vod na povrch [11]. 

 

2.7. Technická norma Hospodaření se srážkovými vodami 

Technická norma TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami je norma 

z března 2013, která vznikla na základě vodního a stavebního zákona. Do hloubky popisuje 
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způsoby odvádění srážkových vod z urbanizovaného území. Zabývá se především 

postupy snižování či předcházení vzniku odtoku srážkových vod. Tato norma také řeší 

znečištění srážkových vod, podle níž se dělí srážkové vody na mírně znečištěné a silně 

znečištěné. Dalším dělením znečištění srážkových vod je dělení s ohledem na plochu, po které 

je srážková voda odváděna. Podle typu znečištění se postupuje dále. Určuje se typ zařízení a 

dále také postup, kterým by se mělo dané znečištění odstranit. TNV 75 9011 obsahuje také 

výpočty, popis odvodňovacího zařízení a jeho údržby atd. [12].  



Kristýna Králová: Možnost řešení odvádění dešťových vod při nadměrných srážkách 
 
 

2015  10 
 

3. Srážkové vody 

Podle vodního zákona č. 150/2010 Sb. jsou srážkové vody definovány jako atmosférické 

srážky, které se při dopadu na stavby stávají vodami povrchovými. Srážkové vody se podle 

tohoto zákona nepovažují za vody odpadní [5]. 

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je tento pojem rozšířen a je 

doplněn nejen o atmosférické srážky ze staveb, ale také z pozemků mimo tyto stavby [9]. 

 

3.1. Atmosférické srážky a jejich vznik 

Atmosférické srážky jsou částice, které vznikly kondenzací vodní páry v ovzduší a které 

se v atmosféře nebo na povrchu země vyskytují v kapalném (např. déšť) nebo pevném (např. 

kroupy) skupenství [13]. Vznik atmosférických srážek je tedy závislý na nasycení vzduchu 

vodními parami, dále také teplotou, která má vliv na kondenzaci či mrznutí vodních par. 

Kondenzační jádra (prachové částice, kouř) jsou dalším spouštěčem vzniku atmosférických 

srážek, na jejichž povrchu ulpívají vodní kapky nebo ledové krystalky, které dále mrznou a 

rostou [14].  

 

Existují dvě základní teorie vysvětlující vznik atmosférických srážek [13]:  

a) Teorie existence ledových částic v oblaku  

V oblacích se nachází tzv. přechlazená voda, která nemrzne ani při teplotách - 40 ºC. 

Pokud se tyto kapičky přechlazené vody střetnou s ledovými částicemi při teplotě pod 0 ºC, 

okamžitě dojde k jejich zamrznutí. Tento proces se opakuje do té doby, dokud nedojde 

k dosažení kritické velikosti ledových částic, které díky své vyšší pádové rychlosti převyšují 

rychlost vzestupných pohybů proudů vzduchu a padají směrem dolů. Jestliže se při kritické 

velikosti ledové částice dostanou pod 0 ºC, začnou tát a měnit se na dešťové kapky [13]. 
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b) Koalescenční teorie 

Tato teorie se užívá v oblastech, kde se oblaka nachází pod hladinou izotermy, což je 

v teplotách vyšších než 0 ºC. Takové oblasti se vyskytují nad územími poblíž moří, oceánů. 

Kondenzačními jádry mohou být solné částečky. Za vhodných podmínek se na nich mohou 

tvořit drobné kapičky. Při nárazu a následnému splynutí kapek neboli koalescenci opět dojde 

ke kritickým velikostem kapek, které se při pádu a pod svou vlastní tíhou začnou rozpadat na 

drobné kapičky. Větší kapičky jsou poté vynášeny vzestupnými pohyby proudů vzduchu, kdy 

opět u nich nastává koalescence a celý proces se znovu opakuje. V oblacích se začne 

objevovat velké množství větších vodních kapek, které při oslabení vzestupných pohybů 

proudů vzduchu propadávají oblaky a padají směrem k zemskému povrchu [13]. 

 

3.1.1. Typy atmosférických srážek 

Srážky se dělí na horizontální a vertikální. Horizontální srážky vznikají přímo na povrchu 

země, předmětech, rostlinách. Do této skupiny se může zařadit rosa, jinovatka, ledovka atd. 

Vertikální srážky vznikají ve volné atmosféře za určitých hydrometeorologických podmínek. 

Řadí se zde déšť, sníh, kroupy apod. [15]. Existují i tzv. virga, což jsou vlastně atmosférické 

srážky, které vypadávají z oblaků, ale nedopadají na zemský povrch [13]. Horizontálních 

srážek je podstatně méně, pokud je srovnáváme se srážkami vertikálními. Ale dokáží být 

velmi užitečné, jestliže je období, kdy na povrch země spadne málo vertikálních srážek nebo 

je období sucha, kdy nespadne delší dobu žádné množství vertikálních srážek. Užitečností 

horizontálních srážek v těchto obdobích se míní pokrytí alespoň minimálního množství vody 

pro zachování života rostlin v zemědělství [15]. 

 

3.1.2. Měření srážek 

Srážky se měří pomocí srážkoměrů nebo také ombrografů a totalizátorů zapisující do 

grafu srážkové úhrny. Jednotkou pro měření množství srážek jsou milimetry, občas se uvádí i 

centimetry. Tyto jednotky ukazují výšku vodního sloupce [13]. Úhrn srážek lze vyjádřit 

číselně. 1 mm spadlých kapalných srážek o ploše 1 m
2
 vyjadřuje objem 1 litru. O 

srážkoměrné stanice, ve kterých jsou umístěny srážkoměry, popř. ombrografy a totalizátory, 

se stará ČHMÚ – Česky hydrometeorologický ústav [15]. 
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3.1.3. Déšť 

Déšť spadá do atmosférických srážek vertikálního typu a kapalného skupenství. Má 

podobu kapek o průměrné velikosti 0,5 mm [13]. 

 

Dělení dešťových srážek: 

 konvektivní – také se jim říká deště z tepla, projevují se velkou intenzitou, postihují 

menší plochy (několik km
2
) a trvají docela krátkou dobu (méně než 1 hodinu). Mohou 

přivodit rozvodnění menších toků či dokonce lokální záplavy [14, 15]. 

 orografické – projevují se menší intenzitou než deště konvektivní, postihují většinou 

horské a podhorské oblasti a jejich doba trvání je poměrně delší [14, 15]. 

 cyklonální – nazývané rovněž jako deště frontální, regionální nebo krajinné. Jsou známy 

2 typy cyklonálních srážek, které se vyznačují jinou intenzitou. Při studené frontě, kdy 

jsou malé hluboké tlakové níže doprovázeny průtržemi mračen, je intenzita deště vyšší. 

Tyto deště se nazývají lijáky. Při teplé frontě jsou zasahovány větší plochy (1·10
2
 km a 

více) s tím, že dešťová intenzita není tak velká, ale deště trvají poměrně dlouhou dobu. 

Dokáží rozvodnit celou říční síť na velkém území [14, 15]. 

 

Co se týče měření dešťů, tak se měří především jejich intenzita, doba trvání a periodicita, 

které se získávají z dlouhodobého pozorování [15]. 

Název 
Doba trvání deště v podobě 1 hodiny 

Množství srážek [mm] Průměrná intenzita [l/s·ha] Odhad periodicity [rok-1] 

Déšť slabý 1 méně než 3 - 

Déšť mírný 1,1 - 5 3 - 14 více než 5 

Déšť silný 5,1 - 10 14 - 28 5 - 2 

Déšť velmi silný 10,1 - 15 28 - 42 2 - 1 

Liják 15,1 - 23 42 - 64 1 - 0,3 

Příval 23,1 - 58 64 - 160 0,3 - 0,03 

Průtrž mračen 58,1 a více 160 a více méně než 0,03 

Obrázek 1 - Rozdělení dešťových srážek z hlediska jejich charakteru, které byly odvozeny z povodí Labe [14] 
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3.1.4. Srážkové poměry ve světě 

Roční chod srážek neboli průměrný úhrn srážek v jednotlivých měsících je závislý na 

zeměpisné poloze, ve které se oblast nachází [15]. 

Rozlišují se čtyři typy: 

 rovníkový – tento typ se vyskytuje v oblastech kolem rovníku a pásmu 0 - 10º zeměpisné 

šířky. Je charakteristický dvěma maximy – duben a listopad, dvěma minimy – leden a 

červenec [15]. 

 monzunový – do těchto typů se řadí také klima pevnin mírných šířek, kde se nejčastěji 

objevují velké srážky v letním období, zatímco malé v zimním [15]. 

 subtropický – typické pro tyto oblasti jsou velké úhrny srážek v zimě a suché léta [15]. 

 přímořské oblasti mírných zeměpisných šířek – jejich charakteristickým rysem je 

rovnoměrné rozdělení srážek [15]. 

 

Množství srážek je nejen ovlivňováno zeměpisnou polohou, ale také nadmořskou výškou 

a světovými stranami. V oblasti rovníku se roční úhrny pohybují okolo 2000 mm, na 

ostrovech Tichého oceánu je to asi 5000 – 6000 mm. Vysoké úhrny srážek se v těchto 

oblastech vysvětlují tím, že se vyskytují v blízkosti velkých vodních ploch s vysokou 

teplotou. Deště jsou způsobeny konvekčními stoupavými vzdušnými proudy, které jsou záhy 

rychle ochlazeny. Jižně a severně od rovníku v 15 – 30º zeměpisné šířky, kde se nachází 

většina pouští, úhrn srážek poměrně klesá a minimum, které zde spadne, je okolo 500 mm. 

Mírné pásmo je specifické průměrným úhrnem cca 500 – 1000 mm za rok. Zvýšení srážek je 

dáno vznikem a střetem studených a teplých front. Srážkové úhrny vyskytující se v polárních 

oblastech jsou opět velmi nízké, nižší než 300 mm za rok [15]. 

 

3.1.5. Srážkové poměry v České republice 

V České republice se roční úhrn srážek pohybuje okolo 410 – 1700 mm. ČR spadá do 

monzunového typu, jehož charakteristikou je vyšší množství srážek v letních měsících, kdy 
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spadne okolo 40% ročních srážek, na jaře okolo 25%, na podzim 20% a v zimě 15%. Nejvíce 

srážek spadne v období od dubna do září [15, 16]. 

Mezi nejsušší oblasti v České republice patří Kladenská a Řípská tabule, Žatecká pánev, 

Drnholecká a Jaroslavická pahorkatina. V těchto oblastech srážkové úhrny nepřevyšují 

hodnotu 500 mm. Co se týče pohraničních hor, jako jsou například Krušné hory, Jizerské 

hory, Krkonoše, Orlické hory, Moravskoslezské Beskydy apod., srážky převyšují hodnotu 

1400 mm [16]. 

 

Obrázek 2 - Procentuální zastoupení srážek během jednoho roku na území České republiky (Zdroj: Vlastní) 

 

3.1.6. Vodní bilance 

Vodní bilance pojednává o kvalitě a kvantitě povrchových a podzemních vod. Podle 

vodní bilance se rozhoduje, jak s vodou zacházet v budoucnosti. Je složena z bilance 

hydrologické a vodohospodářské. Hydrologická bilance zahrnuje přírůstky a úbytky vody a 

změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za určité časové období. Zatímco 

vodohospodářská bilance zahrnuje požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a 

vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hlediska množství a 

jakosti vody a jejich ekologického stavu. Obě tyto bilance jsou vyjádřeny rovnicemi [5]. 



Kristýna Králová: Možnost řešení odvádění dešťových vod při nadměrných srážkách 
 
 

2015  15 
 

3.2. Člověkem neovlivněná krajina 

 

Obrázek 3 - Člověkem neovlivněné krajiny (Zdroj: Evžen Takač; Martin Rak; Martin Mykiska) 

 

Přírodní krajina, kterou člověk stále ještě nepřetvořil k obrazu svému. Jejíž ekosystém je 

dosud zachován. Ačkoliv takových krajin není mnoho, několik málo jich stále existuje – 

Antarktida, velehory, tundry, tajgy, pouště, některé plochy deštného pralesa. 

„Zdravá krajina je krajina zavodněná. Kapka deště, která spadne v přírodě, se zachytí na 

listu nebo jehličí, klesá k zemi a přitom se jí velká část vypaří do vzduchu. Po dopadu na zem 

se velká část dešťové vody vsákne a jen zbytek, který země nepojala, odtéká po povrchu. 

Vsáklá voda pak pomalu a postupně napájí potůčky, přesouvá se podzemními prameny 

a vegetací je vytahována zpět, aby se vypařila do vzduchu. Voda se nejvíc vypařuje v době 

slunečního svitu a odebírá z krajiny teplo pro svoji skupenskou přeměnu. Odevzdává ho zpět 

v noci a v chladných místech, kde kondenzuje (padá rosa) a vyrovnává tak teploty v prosto-

rovém i časovém měřítku. Voda, která se vypařila, ale nespadne jen v podobě rosy, vytváří 

oblačnost a znovu zásobuje krajinu dešťovou vodou. Voda je stabilizátorem počasí [16].“ 

V každé přírodní krajině je jiné klima a tudíž i jiné podmínky pro vsakování a zadržování 

srážkové vody. Na území tajg ročně dopadne okolo 350 - 700 mm srážek. Vyskytuje se zde 

malá transpirace, což znamená výpar z vegetace, např. z listů rostlin. Proto je vodou prosákla 

země po celé léto. V tundrách se zas objevuje permafrost, což je trvale zamrzlá půda. 

Permafrost je pro vodu nepropustný. Při oteplování a snížení podílu srážek dochází k ústupu 

permafrostu a to má neblahý vliv na lesní společenstva (vývrat stromů) a na ztrátu C z půdy 

(dekompozice, vymývání). Vlivem sníženého podílu srážek se zde častěji vyskytují požáry. 

Ročně v této oblasti napadne okolo 15 – 25 cm sněhu. Zdravá krajina by měla být 

charakteristická častými srážkami menší vydatnosti [16, 18, 19]. 
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Krajina si zachovává rovnováhu mezi jednotlivými krajinnými prvky (lesy, řeky,…), má 

schopnost autoregulace. Tato vlastnost se nazývá dynamická rovnováha krajiny. Činitelé, 

kteří mohou narušovat tuto rovnováhu, jsou přírodní katastrofy a eroze. Jelikož jsou to 

člověkem neovlivněné krajiny, nelze zde zařadit lidské činnosti (odlesňování, těžba, 

budování staveb, atd.). Objevuje se zde vysoká biodiverzita neboli rozmanitost života 

v přírodě [20].  

Co se týče vodní bilance přírodní krajiny, převažuje zde odpařování nad odtokem. 

Odpařeno je zde 72% vody, 26% se vsákne do půdy a pouze 2% srážkové vody odteče pryč 

[21]. 

 

 

Obrázek 4 - Srážko-odtokový proces v přírodní krajině [14] 

 

Obrázek znázorňuje srážkový odtok v krajině, k jehož hlavním procesům patří vsakování, 

retence a výpar. 
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3.3. Kulturní krajiny 

 

Obrázek 5 - Kulturní krajiny (Zdroj: The Palouse Fields Wallpapers; Candee Fick; Gerry Linch) 

 

Kulturní krajinou je myšleno území, které je obděláváno člověkem. Které člověk využívá 

a které nelze zařadit do urbanizovaného území a také člověkem neovlivněné krajiny. Ke 

kulturní krajině se řadí pole, louky, zahrady, jež člověk uměle zavlažuje a odvodňuje. 

V České republice se za kulturní krajinu považují i národní parky, chráněné krajinné oblasti 

apod. Každopádně i zde se projevili důsledky lidské činnosti. V minulosti například byly 

národní parky využívány k těžbě dřeva, tím se narušila jejich vodní rovnováha a následovaly 

sesuvy půdy, povodně atd. V nynější době se vysazují nové stromy, ale funkci vypařování 

vody již neplní tak jako dřív.  

Degradační procesy vodního režimu kulturní krajiny jsou především způsobeny: 

urychlením odtoku vody z krajiny, meliorací neboli odvodňováním a zavlažováním, likvidací 

rozptýlené zeleně v krajině a následné snížení retence, splachy hnojiv a dalších látek z polí do 

vodních toků [22]. 

Kulturní krajiny již nemají tak velkou odpařovací schopnost. Odpařování se pohybuje 

okolo 51%, vsakování se na rozdíl od člověkem neovlivněné krajiny zvýšil na 37% skrz 

zhutněnou půdu a monokultury. Odtok stoupl na 12% [21]. 

Voda, která spadne na danou plochu, by měla na témže místě zasáknout. Pokud je 

strmější svah v lesích, voda teče směrem dolů a v nižších oblastech může způsobit potíže. 

Aby se voda nehrnula ze svahu dolů, je třeba použít rozsáhlejší technická opatření na 

zadržení vody – zasakovací příkop, protierozní cesta. Kromě svahu je důležité i horninové 

podloží, které může snižovat či zvyšovat retenci vody. A také se nesmí opomenout klimatické 

poměry, které ovšem nelze ovlivnit [23]. 
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Nejideálnějším řešením, jak vylepšit situaci v kulturních krajinách při nadměrných 

srážkách, je zajistit technické opatření například pomocí zatravněných průlehů, které mají 

funkci záchytnou, sběrnou a svodnou. Jedná se o mělký široký příkop s mírným sklonem o 

poměru 1:5 – 1:10. Tyto průlehy zpravidla kopírují vrstevnice a rozdělují dlouhý svah na 

řadu kratších. Zachycují odtok srážkových vod z pozemků a usnadňují jejich vsakování, 

popřípadě odvádění. Vsakování a odvádění se liší jejich podélným sklonem. Pro vsakování 

by podélný sklon neměl být větší než 1%. Průlehy s funkcí vsakování by měly zachytit celý 

objem odtoku z výše ležícího pozemku. Pro odvádění se jedná o podélný sklon do 3% a 

srážková voda je vedena do zatravněných údolnic či zpevněných příkopů, do kterých je 

zaústěn protierozní průleh [24].  

Dalšími technickými opatřeními jsou příkopy, suché nádrže a malé rybníky. Existují také 

biologická opatření, do kterých spadá zatravnění infiltračních oblastí [23]. 

 

3.4. Urbanizovaní území 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6 - Urbanizovaná území (Zdroj: Themes & Co; Free Desktop Wallpapers; TheHuffingtonPost) 

 

Osídlené oblasti se zpevněným povrchem, které nemají tak výraznou schopnost 

vsakování a existuje u nich velmi malá schopnost evapotranspirace. Kvůli převyšujícímu 

odtoku se při vyšších úhrnech srážek vyskytují povodně, které mají za následek újmy na 

životech a majetku.   

„Kanalizováním vody vytváříme celé rozsáhlé oblasti, z nichž vodu odvádíme, a tak je 

vysušujeme. Městská krajina je náchylná k přehřívání slunečním teplem, nemajíc vodu, která 

by ji svým vypařováním chladila. A protože jsme takto odvodnili obrovské množství 

ploch, voda v krajině již začíná chybět ve velkém. Tato skutečnost vede k dlouhým obdobím 

sucha, přehřívání kontinentu a následným přívalovým srážkám z oceánu, které vyplaví povodí 

řek a odtečou zpět do moře.  
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Přímé kanalizování dešťové vody přináší i další, zcela lokální problémy. Města se dnes 

rozvíjejí rychleji, než se dříve očekávalo, a v mnoha městech přestává stačit kapacita dešťové 

kanalizace. Mnohá města a obce vybudovala kanalizaci například před patnácti lety (je tedy 

relativně nová), ale stále se připojují nové pozemky na okrajích obce a přestává stačit kapa-

cita páteřních stok. Ty pak již nedokáží dost rychle odvést všechnu vodu. V důsledku přetížení 

dešťovou vodou z okraje města může za deště docházet k přehlcení kanalizace a vyplavení 

centra sídla [17].“  

V urbanizovaném území tedy převažuje odtok nad odpařováním. Odtok rapidně stoupl na 

54%. Odpařování se kvůli méně propustné ploše pohybuje okolo 32% a vsakování také kleslo 

na 14%. Díky odtoku vody z urbanizovaného území a ne jeho vsakování, dochází k poklesu 

hladiny podzemní vody. Dešťová voda na tomto území odtéká stokovou sítí do recipientu a 

smývá velké množství nečistot z již zmíněných zpevněných povrchů [21, 25].  

 

Látkové znečištění dešťového odtoku v urbanizovaném území se dělí na: 

 mokré depozice = rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách spadlé 

na urbanizovaný povrch [14]. 

 suché depozice = znečištění ukládající se během bezdeštného období na 

urbanizovanou plochu, které je následně během deště odplavováno srážkovou vodou. 

Jedná se převážně o tuhé látky a plyny, které se vyskytují v blízkosti emisních zdrojů 

(dopravní prostředky, továrny,…) [14, 26]. 

 znečištění vzniklé při styku atmosférických srážek s materiály na povrchu 

urbanizovaného území [14]. 

Na koncentraci znečištění má vliv délka bezdeštného období, intenzita atmosférických 

srážek a objem dešťového odtoku [14]. 

Znečištění také záleží na materiálu odvodňovaných ploch, ze kterých srážková voda 

odtéká. Z betonových ploch se do srážkového odtoku dostává hliník, vápník a křemík. 

Zatímco zinek, měď a kadmium se uvolňují z kovových povrchů. Asfaltové povrchy, umělé 

hmoty a barevné nátěry mají za následek vyplavení organických látek. Další látky, které se do 

dešťového odtoku mohou dostat, jsou například exkrementy, listí a jiná organická hmota, 

minerální oleje, ropné uhlovodíky, těžké kovy, detergenty aj. Některé z těchto látek jsou 
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považovány za velice nebezpečné. Seznam závadných látek je uveden ve vodním zákoně. [5, 

26].  

 

Dělení znečištění srážkového odtoku podle typu ploch: 

 Znečištění dešťového odtoku ze střech 

Kvalitu vody odtékající ze střech ovlivňuje typ střechy, její materiál a materiál 

střešních instalací [26]. 

U plochých střech s vrstvou štěrku se zadrží vyšší množství znečištění ze suchých 

a mokrých depozic než u střech šikmých. Je to dáno větší schopností filtrace, adsorpce 

a biologickému rozkladu skrz vrstvu štěrku. Nejlepší účinek má štěrk s obsahem 

vápníku (vápencový, dolomitový a mramorový štěrk), který zadržuje velké množství 

srážkové látek zvyšováním hodnoty pH vody a kyselinové neutralizační kapacity 

KNK4,5. Ovšem za největší zadržení znečištění je považována vegetační střecha. Pozor 

se u nich nicméně musí dát na dávkování hnojiv. V žádném případě nesmí být použity 

postřiky, aby odtok neobsahoval živiny či perzistentní organické látky, které mohou 

způsobit hormonální poruchy nebo dokonce mohou ohrozit reprodukci živočichů, 

popřípadě člověka [26]. 

Střechy ze skla, plexiskla, plasty potažené kovové střechy a střechy z tašek 

z pálené hlíny jsou považovány za neaktivní, což značí, že odtok většinou obsahuje 

pouze atmosférické depozice [26]. 

Betonové střechy už jsou na tom o něco hůře a odtok může obsahovat malé 

nerozpuštěné látky uvolněných částeček betonu [26]. 

Kovové střechy se nedoporučují skrz velké množství těžkých kovů v odtoku. Již 

při použití kovových okapů a svodů jsou průměrné koncentrace kovů (měď, chrom a 

zinek) v odtoku zvýšené [26]. 

Obecně odtok srážkových vod ze střechy budov obsahuje vysoký podíl 

rozpuštěného CO2 a SO2 a podíl organických a anorganických látek v podobě prachu, 

pylu, listí, ptačího trusu, těžkých kovů atd. Nejen že závisí na typu střechy a materiálu, 



Kristýna Králová: Možnost řešení odvádění dešťových vod při nadměrných srážkách 
 
 

2015  21 
 

z kterého je vyhotovena, ale také na jeho stavu opotřebení vlivem vody, slunce, 

mrazu, deště [25, 27]. 

 Znečištění dešťového odtoku z komunikací 

Srážkový odtok z komunikace pro pěší a cyklisty obsahuje ve většině případů 

hrubé a jemné nerozpuštěné látky (hlína, písek, štěrk). Dalšími znečištěními jsou listí, 

klacky, zbytky vegetace, zvířecí exkrementy a odpadky. Nesmí se opomenout také 

posypové materiály a soli, které se používají při zimní údržbě. Na rozdíl od znečištění 

dešťového odtoku ze střech jsou mírně zvýšeny koncentrace hrubých a jemných 

nerozpuštěných látek, organické znečištění, dusík, fosfor a patogenní mikroorganismy, 

které mohou vyvolat závažná onemocnění, pokud se nedodržují základní hygienické 

zásady [26]. 

Komunikace pro motorová vozidla jsou nejčastěji znečištěny vysokými 

koncentracemi nerozpuštěných látek, těžkých kovů (měď a zinek), uhlovodíků a 

chloridů. Znečištění vzniká při vypouštění emisí ze spalovacích pohonných hmot, 

opotřebením vozovky, pneumatik a brzd vozidel, korozí dopravních prostředků, 

únikem pohonných hmot a olejů. A opět jako u komunikací pro pěší a cyklisty se 

komunikace v zimním období udržují posypovými materiály, které se opět promítnou 

v znečištění srážkového odtoku [26]. 

Znečištění komunikací zemědělských areálů jsou specifické pro zvýšenou 

koncentraci pesticidů, nerozpuštěných látek, živin, rozložitelných organických látek, 

patogenních mikroorganismů, uhlovodíků a těžkých kovů. Znečištění je způsobeno 

manipulací a uskladňováním kejdy a močůvky, využíváním pesticidů a hnojiv 

v zemědělské výrobě [26]. 

Při znečištění komunikací průmyslových areálů se jedná především o znečištění 

chemikáliemi, pesticidy, olejovými látkami [25]. 
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Dělení míry znečištění srážkových vod [27]: 

 Nezávadná přípustná srážková voda (neznečištěná voda) 

- střechy s vegetačním pokryvem, zelené plochy, louky, kulturní krajina 

s možným odtokem do odvodňovacích systémů; 

- střechy z neaktivního materiálu bez použití pokovování a kovových instalací;  

- terasy v neznečištěných průmyslových a obchodních zónách; 

- komunikace pro pěší a cyklisty a málo frekventované komunikace. 

 Podmínečně přípustná srážková voda (mírně znečištěná voda) 

- střechy z neaktivního materiálu, bez pokovování ale s použitím kovových 

okapů a svodů; 

- frekventované parkoviště; 

- komunikace v sídlištích, vedlejší silnice, hlavní okresní silnice, dálnice; 

- letištní plochy pro startování a přistávání letadel. 

 Nepřípustná srážková voda (znečištěná, silně znečištěná a velmi silně znečištěná 

voda) 

- střechy z neošetřeného kovového materiálu; 

- komunikace a parkovací plochy v průmyslových oblastech s velkým 

znečištěním ovzduší; 

- letištní plochy, kde se provádí zimní údržba letadel pomocí chemických 

prostředků; 

- šrotiště, hospodaření s odpady a další významně znečištěné plochy. 

 

Pokud se dešťová voda vsákne či zadrží na místě dopadu, působí to pozitivně také na 

čistírny odpadních vod. U jednotného systému kanalizace se může stát, že se čistírna přetíží 

pod náporem vody jak odpadní tak dešťové. Proto je nutné odvádět dešťové vody zvlášť 

oddílnou kanalizací, díky níž se zmírní tento negativní dopad dešťové vody na ČOV. A 



Kristýna Králová: Možnost řešení odvádění dešťových vod při nadměrných srážkách 
 
 

2015  23 
 

vzhledem k odlišnému znečištění od vod odpadních je nutnost jinak postupovat při 

předčišťování dešťové vody, tudíž je opět vhodná oddílná kanalizace [8, 25]. 

 

Obrázek 7 - Srážko-odtokový proces v urbanizovaném území [14] 
 

Obrázek pojednává o tom, jakým způsobem probíhá srážkový odtok v zastavěném území 

přes kanalizaci a drenáže, které vlastně zamezují zvyšování hladiny podzemní vody.  

 

 

 

 

 

Přímý odtok je rozdělen do dvou kroků – tvorba dešťového odtoku a jeho koncentrace. 

Dešťový odtok je transformován do tzv. efektivního deště. Existuje i ztráta, která je vyjádřena 

zachycením dešťové vody omočením (plochy střech, silnic, vegetace), v prohlubních 

(vytváření louží), výparem a dále také infiltrací (park, zámková dlažba). Efektivní déšť a 

ztráta dohromady tvoří reálný déšť [14]. 

Obrázek 8 - Grafické znázornění přímého 
dešťového odtoku jeho tvorbě a 
koncentraci [14] 
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Odtok je závislý na způsobu zastavění a druhu pozemku a také na konfiguraci území. 

Jestli se jedná o rovinu (pod 1%), svah (1-5%) nebo prudký svah (nad 5%) [28]. 

Způsob zastavění a druh pozemku 
Konfigurace území 

rovina svah prudký svah 

Budovy 

- v zastavěných blocích (vydlážděné/zastavěné dvory) 70% 80% 90% 

- v uzavřených blocích (se zahradami uvnitř) 60% 70% 80% 

- v otevřených blocích 50% 60% 70% 

- volné zastavění  40% 50% 60% 

Rodinné 

domky 

- sdružené v zahrádkách 30% 40% 50% 

- jednotlivé v zahrádkách 20% 30% 40% 

Tovární 

objekty 

- starší typ (husté zastavění) 50% 60% - 

- moderní typ (volné a travnaté plochy) 40% 50% - 

Železniční pozemky 25% - - 

Hřbitovy, sady, hřiště 10% 15% 20% 

Zelené pásy, pole, louky 5% 10% 15% 

Lesy 0% 5% 10% 

Obrázek 9 - Závislost způsobu zastavění, druhu pozemku a konfiguraci území na součinitel odtoku [28] 

 

Z tabulky lze vyčíst, jaký vliv má urbanizovaná plocha s nepropustným či málo 

propustným povrchem, na rozdíl od kulturní krajiny, na součinitel odtoku. Jak již bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, odtok se zvyšuje s větší plochou zastavěného území a také 

větším svahem terénu. 
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4. Udržitelné způsoby hospodaření se srážkovou vodou 

Urbanizovaná území jsou specifická svou velkou nepropustnou plochou. Jak již bylo 

zmíněno v předchozí kapitole, urbanizovaná plocha zasahuje negativně do přirozené vodní 

bilance. Cílem odvodňování měst v nynější době je napodobit přirozený odtok v krajině před 

urbanizací. Jde tedy o návrat srážkové vody do malého koloběhu vody, nikoliv do řeky. Jedná 

se o princip přírodě blízkého hospodaření se srážkovými vodami neboli HDV. Úmyslem 

HDV je snížit objem dešťového odtoku, zredukovat četnost záplav nemovitostí, zmírnit 

celkové atmosférické znečištění a snížit tak jeho vliv na recipienty a vodní zdroje, u kterých 

by se měl zachovávat dobrý stav pro jejich budoucí využívání. Interakce mezi kanalizací, 

čistírnou odpadních vod a vodním tokem poskytují obraz o tom, jak koncept HDV účelně 

vylepšit. A to snížením přímého odtoku zasakováním dešťových vod, akumulováním odtoků 

neschopných přímého vsakování na jednotlivých nemovitostech a jejich zasakováním nebo 

jejich pomalým odváděním do vodního toku, využíváním dešťové vody, akumulováním a 

čištěním znečištěné vody [17, 25].  

Přínosem přírodě blízkého HDV by mělo být v důsledku snížení množství dešťových 

vod: navrhování menších profilů stok a objemů dešťových nádrží, menší zatěžování ČOV, 

což by mělo vést k zvýšené účinnosti čištění odpadních vod. Dalším ziskem vegetace ve 

městě neboli zelené infrastruktury je zvýšení vlhkosti vzduchu, což má při optimální vlhkosti 

vzduchu okolo 40 – 60 % blahodárný vliv na lidské zdraví. Pomocí infiltrace se obnovuje 

zásoba podzemní vody. Retencí dešťových vod se zvýší výpar a zlepší mikroklima. Zelená 

infrastruktura také tlumí vznik smogu, díky absorpci plynných polutantů (CO, NO2, SO2, O3) 

a zachycení jemných prachových částic z ovzduší. Skrz vegetaci také probíhá životně důležitá 

fotosyntéza, snižuje se hluk a klesá teplota [26]. 

Decentralizovaný způsob odvodnění neboli DSO je hlavní podstatou HDV. Zabývá se 

srážkovým odtokem na místě, kde vznikl a jeho návratem do přirozeného koloběhu vody. 

DSO podporuje zařízení a opatření, jež přispívají k výparu, vsakování a pomalému odtoku do 

stokové sítě. Mezi základní objekty pro hospodaření s vodou patří: vegetační a štěrkové 

střechy, propustné zpevněné povrchy, vsakovací průlehy, vsakovací průlehy kombinované 

rýhou, vsakovací rýhy, vsakovací nádrže, podzemní vsakovací bloky, vsakovací šachty, suché 

retenční nádrže, podzemní retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, umělé 

mokřady a objekty k předčištění dešťového odtoku. Princip DSO je běžně využíván ve 
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vyspělých zemích. V ČR tento přístup není příliš znám, ale postupem času by se měl i zde 

zavádět do praxe [26].  

U HDV je důležitá míra znečištění srážkových vod. Rozeznává se zde neznečištěná nebo 

mírně a silně znečištěná srážková voda. Znečištěné vody je nutno předčišťovat v zařízeních 

k tomu přímo určených nebo čistit na ČOV. Podrobné znečištění srážkových vod je popsáno 

v kapitole 3.4 [26]. 

Ze zákonů, které řeší otázku odvodňování srážkových vod, vyplývají pouze povinnosti 

v oblasti zástaveb. Tyto související zákony jsou shrnuty v 2. kapitole této bakalářské práce. 

 

4.1. Řešení srážkových vod na úrovni města/obce 

Územní plánování je nástroj státní správy, jehož funkcí je zpracování, schvalování i 

udržování územních plánů a územního řízení. Rozhoduje se v něm o metodě využití 

jednotlivých ploch, umístění a dále se rozhoduje o jednotlivých investicích a podmínkách, 

které zasahují do uspořádání území, staveb a zařízení a také do funkcí a vlastností hmotného 

životního prostředí [29].  

V oblasti řešení srážkových vod by se územní plánování mělo řídit Politikou územního 

rozvoje ČR (PÚR). Její požadavky však v nynější době nejsou podrobně rozpracovány [24]. 

Při návrhu nové zástavby musí být stanovena pravidla odvodnění a limitních hodnot 

klíčových ukazatelů podle vodního zákona a vyhlášky č. 501/2006 Sb. Musí se dodržovat 

odtokové podmínky z původně přirozeného povodí tak, aby byly po urbanizaci zachovány. 

Během stavby nesmí být podzemní a povrchová voda vystavena nebezpečí [26]. 

 

4.1.1. Začlenění HDV do územního plánování 

Začlenění HDV do územního plánování se děje ve dvou úrovních: 

První úroveň: je stanovení a vymezení lokalit, které nejsou vhodné pro zástavbu. Jsou to 

území z vodohospodářského hlediska nezastavitelné. Tyto oblasti jsou dominantní svým 

vodním režimem. Jedná se například o území přirozené retence vod, záplavová území a 

plochy pro rozliv. Vymezují se do územního plánu obce [26]. 



Kristýna Králová: Možnost řešení odvádění dešťových vod při nadměrných srážkách 
 
 

2015  27 
 

 Území přirozené retence vod jsou území, kde se vyskytuje hladina podzemní vody jeden 

metr pod terénem, někdy i méně než jeden metr. V těchto oblastech se objevuje dočasná 

akumulace srážkového odtoku. Což značí, že se jedná o oblasti, které při dešti zadržují vodu a 

nezvyšují tak odtok srážkových vod z pozemku. Naopak v období sucha nadlepšují průtok 

v tocích [26]. 

 Záplavová území jsou území, která jsou definována podle vodního zákona č. 254/2001 

Sb. jako území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Záplavová 

území jsou označována jako území stoleté vody. Podle ČHMÚ je stoletá voda povodeň, která 

je v dlouhodobém průměru dosažena nebo překročena jednou za sto let. Záplavová území jsou 

vymezena na stránkách příslušných vodoprávních úřadů. Vedením dokumentace o 

záplavových oblastech byl pověřen Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. Možnost 

urbanizace daného záplavového území se povoluje jen v určitých výjimečných situacích [26, 

30, 31]. 

 Plochy pro rozliv jsou plochy, které jsou při vysokých průtocích v korytě zaplavovány 

vodou. Stanovují se na základě vytížení vodních toků. Jsou nazvány jako územní rezervy, na 

kterých není povolena zástavba a fungují jako vodohospodářské opatření pro zmírnění účinků 

povodní [26].  

 

Druhá úroveň: je vymezování podmínek pro zástavbu na územích, které byly určeny 

z hlediska vodohospodářského jako zastavitelné. Jsou stanoveny v textové části územního 

plánu obce nebo v městských technických standardech. Zásadními ukazateli, které mají 

zabezpečit udržování přirozených odtokových podmínek ze zastavěného území, jsou [26]:  

a) Přípustný maximální odtok, který je možno odvodnit ze zastavěného území, vztažený 

na jednotku plochy pozemku v podobě 1 ha [26]. 

b) Bezpečnost retenčních a vsakovacích nádrží, které musí být opatřeny bezpečnostními 

přepady, pomocí níž odteče přebytečná voda při povodních do recipientu a nedojde 

tak k zaplavení stavby [26]. 

 

Pro odvodnění zastavěných území se využívají 3 recipienty: podzemní voda, povrchová 

voda (prostřednictvím svodnic nebo dešťové kanalizace) a jednotná kanalizace. Druh 
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odvodnění se volí podle místních podmínek a právních předpisů ČR. Zásadní je 

hydrogeologický průzkum a geodetické zaměření daného území. Závisí také na velikosti 

odvodňované plochy, množství srážkových vod, geologických podmínkách, na dostupnosti 

vodního toku nebo kanalizace, na stavebních a technologických možnostech [12, 26].  

Při výběru recipientu se postupuje podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Kdy hlavní prioritou je 

odvedení srážkové vody do podzemí vsakováním, pokud to nelze, pak do vodního toku a 

jestliže ani tento způsob není možný, tak do jednotné kanalizace [8]. 

Vsakování dešťových vod je zakázáno v případě, že znečištění odtoku je příliš vysoké. 

Tento problém lze řešit použitím zařízení pro předčištění srážkového odtoku. V některých 

případech je ovšem lepší od vsakování upustit a řešit odvádění srážkových vod jinou cestou 

v podobě retence a regulace odtoku. DSO nelze totiž zavádět při vysoké svažitosti nad 3% a 

při absenci přilehlých zelených ploch. [26, 32]. 

 

4.1.2. Úkoly města či obce ke stavebníkům 

Úkolem města a obce je vytvoření podmínek pro stavebníky. To značí zohlednění 

nakládání s dešťovou vodou ve strategickém plánu rozvoje územního celku, znalost geologie 

a vsakovacích poměrů v daném území a budování dešťových kanalizací tam, kde není vhodné 

srážkovou vodu vsakovat. Dále se od nich očekává stejný přístup v uplatňování principů 

hospodaření s dešťovou vodou na svých nemovitostech a ve veřejném prostoru. Což značí 

preferovat zeleň a propustné povrchy před betonem a dlažbou [17]. 

Strategický plán rozvoje územního celku by měl obsahovat vodohospodářskou přílohu, 

která by měla zahrnovat předpisy pro stavební činnost a zároveň by měla navíc předepisovat 

různá pravidla pro různé části města, u kterých by záleželo na tom, v jakých vodních a geolo-

gických poměrech se nacházejí. Dále by bylo vhodné, aby tento plán obsahoval metodickou 

příručku pro odvodňování, která by měla navazovat na vodohospodářskou přílohu. Byla by 

určena pro provozovatele, stavebníky, projektanty i zástupce města popřípadě obce. Obsaženo 

by v ní mělo být doporučení nebo možnost řešení konkrétních způsobů odvodnění, informace 

o provozu, kontrole a údržbě konkrétních objektů hospodaření s dešťovou vodou [33]. 
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4.1.3. Začlenění vody do městského prostoru 

Začlenění vody do městského prostoru není pouze vodohospodářská činnost. Při 

plánování nových urbanizovaných ploch či revitalizací těch starých, by mělo odvětví jako 

architektura, dopravní inženýrství a urbanistické projektování spolu s vodním hospodářstvím 

spolupracovat. Všechny tyto obory by se měly snažit o udržitelné způsoby přírodě blízkého 

hospodaření se srážkovými vodami [26]. 

 

Mezi prvky začlenění patří [26]: 

 Zachování přirozeného vedení vodních toků v městské krajině, nezatrubňování 

potoků, a pokud v minulosti tyto potoky byly zatrubňovány, pak úkolem je tyto 

potoky opět revitalizovat do přírodně blízké podoby. 

 Zachování přirozeného charakteru vodotečí v městské krajině, popřípadě provedení 

revitalizace v podobě vegetace, meandrování. 

 Zachování zeleného břehového pásma s nízkou a vyšší vegetací kolem vodních toků a 

dodržování kontinuity těchto břehových pásem. 

 Vyhrazování ploch pro rybníky, mokřady, poldry, určené pro transformaci povodňové 

vlny či retenci srážkových vod. 

 Přidání fontán, umělých jezírek, vodopádů do vysoce urbanizovaných ploch. 

 

 

Obrázek 10 - Dříve zatrubněný potok v Nizozemí nyní spoluvytváří nový městský prostor (Zdroj: Buro Sant en Co) 
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Obrázek 11 - Břehová zeleň řeky Sassagoula na Floridě (Zdroj: DeviantArt) 

 

 

Obrázek 12 - Fontána vybudována v centru města Houston (Zdroj: Tim Stanley Photography) 

 

4.2. Vsakování srážkových vod 

Vsakování neboli infiltrace je součást koloběhu vody, což je stálý oběh povrchové a 

podzemní vody na Zemi. Jedná se o vsakování vody do půdy a propustných hornin. 

Tím, že koloběh vody byl narušen zpevněnou nepropustnou plochou, která neustále 

přibývá, má člověk povinnost zajistit vsakování srážkové vody na pozemku pomocí 

decentralizovaného systému odvodnění.  

Je zakázáno vsakování srážkové vody do půdy, jestliže míra znečištění je nepřípustná. Při 

podmínečně přípustném znečištění srážkové vody je nutnost zavézt předčištění před vsakem 

[26]. 
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Obrázek 13 - Schéma postupu při odvádění srážkové vody z urbanizovaného území (Zdroj: Topinfo s.r.o.) 

 

Při navrhování, výstavbě a provozu je nutné respektovat ochranná opatření zákonu o 

ochraně vod a ochraně půdy [25]. 

 

4.2.1. Koeficient propustnosti 

Při vsakování je důležitá propustnost zasakovacího prostoru. Je dána koeficientem 

propustnosti. Jestliže je koeficient propustnosti příliš malý, je pro vsakování srážkových vod 

nevhodný. Protože pokud se voda ve vsakovacím zařízení zdržuje příliš dlouho, může 

v nenasycené oblasti docházet k anaerobním procesům, které znemožňují odstranění 

znečištění ze srážkových vod připravených k vsakování. Naopak pokud je koeficient 

propustnosti příliš vysoký nad 10
-4

 m/s, nelze dosáhnout dostatečného přečištění těchto vod 

vlivem velké rychlosti vsakování. Koeficient propustnosti vhodný pro vsakování se pohybuje 

od 10
-4

 – 10
-6 

m/s. Mezi druhy zeminy, které jsou vhodné k vsakování, patří písky a štěrky 

s příměsí jemnozrnné zeminy okolo 5 – 15% [25, 27]. 
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4.2.2. Technická řešení pro vsakování srážkové vody 

Mezi technická řešení přírodě blízkého odvodnění patří [25]:  

 plošné zasakování (travnaté plochy, zatravněné štěrkové plochy, zatravňovací 

tvárnice, propustné dláždění, propustný beton/asfalt), 

 zasakování s nadzemní retencí vody (vsakovací nádrže, vsakovací průlehy), 

 zasakování s podzemní retencí vody (vsakovací rýhy, potrubní vsakování, vsakovací 

šachty, plastové vsakovací bloky), 

 vícesložkové vsakování (kombinace vsakování v průlehu s potrubním/rýhovým 

vsakováním, kombinace vsakování v šachtě s potrubním/rýhovým vsakováním). 

 

4.2.2.1. Plošné vsakování 

Plošným vsakováním je míněno vsakování přes propustný, zpevněný nebo prorostlý 

povrch, při kterém nedochází k retenci dešťové vody. Při plošném zasakování je podmínka, že 

koeficient propustnosti je větší než očekávaný dešťový odtok. Čím menší je koeficient 

propustnosti, tím větší je potřeba zasakovací plochy. Tento typ vsakování má krátkodobou 

vsakovací schopnost. Doba zdržení vody ve vsakovacím zařízení by neměla přesáhnout 72 

hodin [25, 26].  

Výhodou plošného vsakování je čištění dešťového odtoku přes krycí vrstvu prorostlou 

vegetací a vysoký obsah humusu v půdě. Další předností je snadná údržba filtrační vrstvy. 

Pokud se naruší, je jednoduché ji vyměnit. A také se z ní snadno odstraňují splaveniny [25, 

27]. 

Prvky plošného vsakování jsou travnaté plochy, zatravněné štěrkové plochy, zatravňovací 

tvárnice, propustné dláždění, propustný beton/asfalt [25]. 
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4.2.2.1.1. Travnaté plochy 

Trávníky mají vysokou vsakovací schopnost. Dále u nich probíhá 

transpirace, což znamená vypařování vody povrchem rostlin, 

respektive listem. A jak již bylo zmíněno, jsou skvělým 

biologickým čistícím prvkem, takže redukují míru znečištění 

srážkového odtoku [25]. 

 

 

Obrázek 14 - Zatravněná plocha s vegetačním pokryvem zajišťující schopnost vsakování (Zdroj: City of Wilmington, 

Delaware) 

 

4.2.2.1.2. Zatravněné štěrkové plochy 

Zatravněné štěrkové vrstvy mají vysokou retenční a odpařovací 

schopnost. Jsou také biologickým čistícím prvkem díky krycí 

vrstvě vegetačního pokryvu. Mají velkou únosnost a jsou docela 

levné. Výstavba se provádí odstraněním horní vrstvy půdy (cca 25 

cm). Deseticentimetrová spodní nosná vrstva je tvořena štěrkem 

menší frakce. Horní vrstva je tvořena štěrkem a půdou a při osetí 

také travním porostem [25]. 

Obrázek 15 – Zatravněná štěrková plocha (Zdroj: flickr.com) 

 

4.2.2.1.3. Zatravňovací tvárnice 

Jedná se o dlažbu, jejíž spáry jsou zatravněné. Tento prvek 

vsakovacího zařízení dosahuje dobrého čistícího účinku. Tvárnice 

existují buď plastové, nebo betonové. Lze je využívat jako 

parkovací plochy osobních automobilů [25]. 

 

 

Obrázek 16 - Zatravňovací tvárnice (Zdroj: Petr Pojar; ceskestavby.cz) 
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4.2.2.1.4. Polopropustné dláždění 

Polopropustné dláždění je míněna dlažba s drenážními spárami, 

díky kterým srážkové vody se mohou vsakovat do podloží. Existují 

také dlažby z mezerovitého betonu, jež mohou vsakovat vodu 

pomocí dutinek v dlažebních prvcích. Využívají se jako chodníky, 

pěší zóny, cyklostezky [25]. 

 

 

Obrázek 17 - Propustné dláždění umožňující vsakování přes propustný povrch mezi dlaždicemi (Zdroj: Dlažba DRAINSTON 

protect; Ekologické dlažby/bydleni-iq.cz) 

 

4.2.2.1.5. Propustný beton/asfalt 

Jedná se o směs větší pórovitostí než u klasického betonu či 

asfaltu. Rozdíl je v dávkování méně jemných částic, kdy objem 

pórů tvoří 15 – 22% z celkového objemu místo klasických 3 - 5%. 

Propustný beton se podkládá pískem, aby se voda měla kde 

zadržet, než se vsákne do zeminy. Není ovšem tak pevný jako 

klasický beton [25]. 

 

 

4.2.2.2. Zasakování s nadzemní retencí vody 

Využívá se v místech, kde není dostatek prostoru pro plošné vsakování. Lze přihlédnout i 

k estetickému hledisku vsakovacího zařízení a doplnit jej o rostlinný porost či trvalou vodní 

plochou [25]. 

Mezi prvky zasakování s nadzemní retencí vody patří vsakovací průleh a vsakovací nádrž 

[25]. 

Obrázek 18 - Ukázka propustného asfaltu použitého jako parkovací plocha pro osobní automobily (Zdroj: Rutgers, 
The State University of New Jersey) 
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4.2.2.2.1. Vsakovací průleh 

Průlehy jsou mělké objekty, které většinou bývají 

zatravněné, prorostlé vhodnou vegetací nebo 

obsypané štěrkem. Jedná se o zařízení ke 

krátkodobé retenci vody. Nivelety dna průlehů by 

měly být navrhovány vodorovně kvůli 

rovnoměrnému rozdělení vody pro vsakování. U 

větších a delších průlehů se budují hrázky. 

Vegetační vrstva opět slouží k odstranění 

znečištění dešťových odtoků [25, 26]. 

Obrázek 19 - Vsakovací průleh s travnatým porostem (Zdroj: Draper Aden Associates) 

 

4.2.2.2.2. Vsakovací nádrž 

Jedná se o zařízení s výraznou funkcí infiltrace. 

Vsak probíhá přes oživenou vrstvu půdy zemní 

nádrže. Poměr mezi napojenou nepropustnou 

plochou a plochou vsakovací by měl být větší než 

1:15. Před zanášením celého dna splaveninami se 

zavádí spád v místě přítoku. Lepší variantou je 

zařazení usazovacího zařízení před vsakovací 

nádrž. Usazovací zařízení by zpravidla mělo být 

vybaveno objektem pro zachycení plovoucích 

nečistot [25, 26]. 

 

4.2.2.3. Zasakování s podzemní retencí vody 

Zavádí se na územích, která nemají dostatek plochy pro nadzemní vsakování. Tím, že je 

dešťový odtok zaústěn přímo do spodních půdních horizontů, které neobsahují humus, je 

zhoršena schopnost zachycení nečistot a podzemní vody by díky tomu mohly být 

kontaminovány. Proto je skoro nutností tuto srážkovou vodu před vsakem předčišťovat [25]. 

Obrázek 20 - Zasakovací nádrž (Zdroj: Projektová dokumentace společnosti K.H.P. inženýring) 
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Mezi prvky zasakování s podzemní retencí vody patří vsakovací rýhy, potrubní 

vsakování, vsakovací šachty a také plastové vsakovací bloky či plastové vsakovací tunely 

[25]. 

 

4.2.2.3.1. Vsakovací rýha 

Hloubený objekt, který je vyplněn propustným 

materiálem. Voda se vsakuje do spodní propustné 

zeminy. Přívod vody může být povrchový či 

podpovrchový. Je lepší vést přívod přes zatravněnou 

plochu kvůli čistící schopnosti. Pokud se ovšem jedná o 

podpovrchový přívod vody přes drenážní obsyp, mělo by 

se zavést předčištění pomocí kalové jímky nebo 

proplachovací šachty. Pro kontrolu zařízení je vhodné 

umístit každých 50 metrů revizní šachty [26]. 

Obrázek 21 - Vsakovací rýha (Zdroj: Reliable Basement Services) 

 

4.2.2.3.2. Potrubní vsakování 

Děrované potrubí je uloženo do hrubého štěrkového lože 

a zasypáno jemným štěrkem a zeminou. Dešťový odtok 

je do potrubí přiváděn nadzemně či podzemně. 

Pozitivum potrubního vsakování je rychlé rozdělení 

bodových vtoků. Nutností potrubního vsakování je 

předřazení čistícího zařízení (například usazovací 

prostor). Kontrolní zařízení v podobě šachet by mělo být 

umístěno cca 50 – 80 metrů od sebe. Potrubí by dále 

mělo být vybaveno větracími otvory [25]. 

 

 

 

Obrázek 22 - Budování potrubního vsakování (Zdroj: PP-MEGA Drain SN8; Bauernfeind GmbH) 
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4.2.2.3.3. Vsakovací šachta 

Jedná se o bodové podzemní vsakovací zařízení 

s propustným dnem, popřípadě i stěnami. Existují dva 

typy vsakovacích šachet. První typ má boční prostupy 

nad filtrační vrstvou nade dnem a filtračními vaky, 

zatímco druhý typ má boční prostupy pod filtrační 

vrstvou, pod úrovní dna a znečištění se zachytávají na 

povrchu filtračního lože. Filtrační zařízení ve vsakovací 

šachtě je nezbytné podle potřeby vyjmout a vyčistit nebo 

vyměnit za nové [25]. 

 

 

4.2.2.3.4. Plastové vsakovací bloky 

Plastové neboli voštinové bloky jsou dalším podzemním 

vsakovacím zařízením. Skládají se ze svisle umístěných 

prvků nebo trubek, do kterých se voda dostává přítokem 

ze vstupní šachty. Je zasypán vrstvou štěrku, která je od 

bloků izolována geotextilií. Skrz voštinové bloky je 

vhodné akumulovat vodu pro využití v budově. Hlavní 

výhodou těchto bloků je tedy velká akumulační kapacita. 

Další výhodou bloků je velmi dobrá únosnost. Na 

stejném principu fungují vsakovací tunely [27]. 

Obrázek 24 - Vsakovací plastový blok (Zdroj: GLYNWED s.r.o.) 

 

4.2.2.4. Vícesložkové vsakování 

Kombinovaná vsakování jsou tvořena několika vsakovacími objekty dohromady [25]. 

Prvky vícesložkového vsakování jsou například kombinace vsakování v průlehu 

s potrubním nebo rýhovým vsakováním, vsakovací galerie, atd. [25]. 

Obrázek 23 - Vsakovací šachta s filtračním košem (Zdroj: UNISORT s.r.o.) 
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4.2.2.4.1. Kombinace vsakování v průlehu s potrubním nebo rýhovým 

vsakováním 

Při malé propustnosti podloží lze využít dalšího 

vsakovacího zařízení, které napomáhá odtoku. Tyto 

kombinace vsakovacího zařízení jsou vcelku 

nákladné, přesto lze vsakování řešit tímto 

způsobem, který schopnost infiltrace plní velmi 

dobře [25]. 

 

Obrázek 25 - Kombinace vsakovacích zařízení (Zdroj: R. Pitt) 

 

4.3. Retence srážkových vod 

Retence znamená zadržování vody v krajině. Existuje retence přirozená a umělá. Stejně 

tak jako vsakování se i retence účastní koloběhu vody na Zemi. S retencí je spojena 

evaporace, což je výpar z volné hladiny. 

Pokud z určitých důvodů není možné vsakování srážkové vody, dalším řešením 

odvodnění urbanizovaného území je zadržování srážkových vod na pozemku a jeho 

regulované odvádění. 

„Zadržování (retence) je cílené sbírání a dávkované odpouštění srážkové vody. Sbírání 

srážkových odtoků je na místě i tehdy, pokud má následné zařízení na čištění nebo vsakování 

omezenou průtokovou kapacitu [21].“  

Retenční zařízení se mohou dělit na povrchové, podzemní a jejich kombinace [21]. 
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4.3.1. Technická řešení pro retenci srážkových vod 

Mezi technická řešení přírodě blízkého odvodnění patří [25]: 

 retence dešťových vod v urbanizovaném území (suché retenční nádrže – poldry, 

retenční nádrže s přesně vymezeným ochranným prostorem, protierozní nádrže, 

dešťové nádrže, infiltrační výtopové zdrže, nárazové nádrže, retenční kanál) [25], 

 decentralizovaná retence dešťových vod (retenční nádrž na dešťovou vodu, 

filtrační jímka, zelené střechy, rybník ke koupání s biotopem, retenční průmyslové 

plochy a parkoviště, voštinové bloky) [25], 

 zařízení k regulaci odtoku (vírový regulátor, plovákový regulátor, škrtící trať, 

filtrační lože) [25]. 

 

4.3.1.1. Retence dešťových vod v urbanizovaném území 

Retenční nádrže nahrazují přirozené zadržování vody v krajině. Zajišťují ochranu před 

povodněmi, dešťovými odtoky a také zachycují splachy půdy způsobené vodní erozí. Před 

návrhem a stavbou retenčních zařízení je nutnost zajištění podrobných průzkumných prací. 

Retenční nádrže mohou být dvojího typu: povrchové nebo podzemní. Zamezením 

přístupu slunečního svitu u podzemních retenčních nádrží vede k lepší kvalitě vody. Retenční 

nádrže mohou být také se stálou hladinou vody nebo bez stálé hladiny nadržení. Přednost 

povrchovým retenčním nádržím se stálou hladinou zdržení, které podporují výpar z vodní 

hladiny [26]. 

Mezi prvky retence v urbanizovaném území patří suché retenční nádrže – poldry, retenční 

nádrže s přesně vymezeným ochranným prostorem, protierozní nádrže, dešťové nádrže, 

infiltrační výtopové zdrže, nárazové nádrže, retenční kanál [25].  
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4.3.1.1.1. Suché retenční nádrže – poldry 

Poldry se využívají jako protipovodňová ochrana. 

Zachycují část nebo celý objem povodňového 

odtoku. Snižují vyvrcholení povodňového stavu, aby 

nedocházelo k vysokým škodám na majetku 

v zaplavených urbanizovaných územích. Jde o 

krátkodobé zadržování povrchové vody. Tyto poldry 

jsou používány k zemědělským účelům [25]. 

Obrázek 26 - Suchý poldr Čihadla (Zdroj: Seznam.cz, a.s.) 

 

4.3.1.1.2. Retenční nádrže s přesně vymezeným ochranným prostorem 

Tyto retenční nádrže patří do ochranných nádrží, 

které chrání obec/město před povodněmi. Jejich 

přesně vymezený ochranný prostor transformuje 

povodňovou vlnu a po jejím průchodu se řízeně 

vyprazdňuje až po hladinu, která je vymezena jako 

zásobní prostor využívaný k různým účelům [25].  

 

 

4.3.1.1.3. Protierozní nádrže 

Jak již název napovídá, jedná se převážně o nádrž, 

která chrání proti negativnímu působení půdní eroze. 

Protierozní nádrže také brání transportu splavenin 

do povodí a zamezují znečištění povrchových vod 

splachy z okolního území [25]. 

 

 

 

Obrázek 27 - Retenční nádrž Stodůlky - Asuán (Zdroj: Hlavní město Praha, 2013) 

Obrázek 28 - Protierozní nádrž, Hustopeče u Brna (Zdroj: VUMOP v.v.i., 2015) 
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4.3.1.1.4. Dešťové nádrže 

Tyto nádrže jsou určeny k zachycení, krátkodobé 

akumulaci, úpravě a následnému využití dešťové 

vody. Srážkové vody v nádržích, které nejsou určeny 

k využití, jsou buď vsakovány do podzemí, nebo 

odváděny do nejbližšího recipientu. To se děje pokud 

míra jejich znečištění je přípustná. Pokud není, 

odvádí se dešťové vody do stokové sítě a ČOV [25]. 

Obrázek 29 - Malá vodní nádrž v Jenišově (Zdroj: Regionální stavební sdružení Karlovy Vary) 

 

4.3.1.1.5. Nárazové zdrže 

Nárazové zdrže patří mezi ochranné nádrže. Slouží pro 

akumulaci vody jen na určitou dobu. Jejich úkolem je 

tlumit nárazové povodňové vlny. Obsahují přepad pro 

přebytečnou vodu [35]. 

 

 

4.3.1.1.6. Infiltrační výtopové zdrže 

Jsou krátkodobým zadržením přebytku přitékající vody. Tedy plní funkci ochrannou. 

Částečně se také využívají jako závlahy luk v údolních nivách řek a lužních podmáčených 

lesů. Zachycené jemně rozptýlené částice ve vodě přispívají k úrodnosti půdy [25]. 

 

4.3.1.1.7. Retenční kanál 

Potrubí o velkém objemu tvoří retenční objem retenčního kanálu. Jedná se o podzemní 

retenční zařízení. Na jeho začátku je umístěn lapač kalu, síto nebo filtr, na konci je zřízen 

regulátor odtoku. Jeho nevýhodou jsou vyšší investiční náklady [36]. 

Obrázek 30 - Nárazová nádrž (Zdroj: nirmaljoshi.wordpress.com) 
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4.3.1.2. Decentralizovaní retence dešťových vod 

Decentralizovaná retence dešťových vod je nejlevnější a nejméně náročný způsob, jak 

zadržet vodu před jejím odvedením, jestliže rychlost vsakování je menší než rychlost 

přitékajícího množství dešťové vody. Povrchem pro decentrální retenci dešťových vod může 

být dokonce i střecha či krátkodobě zatopené parkoviště. U decentrálního zařízení je důležité, 

aby obsahovalo bezpečnostní přepad pro případ přeplnění srážkovou vodou [14, 26, 27]. 

Mezi objekty decentralizované retence patří retenční nádrž na dešťovou vodu, filtrační 

jímka, zelené střechy, rybník ke koupání s biotopem, retenční průmyslové plochy a 

parkoviště, voštinové bloky [25]. 

 

4.3.1.2.1. Retenční nádrž na dešťovou vodu 

Pro retenční nádrž na dešťovou vodu je důležitá potřebná plocha k jejímu zřízení. Tyto plochy 

se poté mohou stát i estetickým prvkem veřejného 

prostoru či zahrady. Dešťová voda odvodněná ze 

střech může být dostatečným zdrojem pro jezírka 

s přelivem do vsaku nebo regulovaného odtoku. 

Vodu z akumulačních nádrží lze také znovu 

s pomocí filtračního a čerpacího zařízení použít 

například ke splachování záchodů v budovách. [14]. 

Obrázek 31 - Retenční nádrž v centru Berlína (Zdroj: Triada, spol. s r. o.) 

 

4.3.1.2.2. Filtrační jímka, filtrační žlab 

Filtrační jímka je založena na drenážním systému. Do kontrolní šachty se voda dostane přes 

půdní pasáž, díky níž se voda biologicky předčistí. 

Kontrolní šachta, do které je voda přiváděna obsahuje 

posuvné zařízení, které řídí odtok. Voda dále může být 

převedena do podzemního vsakovacího zařízení nebo 

recipientu. Na podobném principu funguje filtrační 

žlab, který se používá k odvodňování cest, parkovišť a 

který odstraňuje z dešťového odtoku oleje na bázi ropy 

a těžké kovy [25, 36].   
Obrázek 32 - Filtrační žlab (Zdroj: Topinfo s.r.o.) 
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4.3.1.2.3. Zelené střechy 

Zelená střecha je částečně nebo celá prorostlá rostlinným pokryvem a půdou. Dělí se na 

extenzivní a intenzivní. Extenzivní střechy jsou 

charakteristické menší nosností, a proto se na nich 

vysazují mechy, travní koberce. Jejich zadržení dešťové 

vody je okolo 30%. U intenzivních střech se budují 

zahrádky s vysázením keřů, menších stromků. U těchto 

typů je zadržení spadlých srážek 100%. Čištění se 

provádí proplachem dešťových rour [14, 37].  

 

 

4.3.1.2.4. Rybník ke koupání s biotopem 

Jedná se o kombinaci jezírka a biotopu. Toto retenční zařízení je složeno z mělké části, která 

je prorostlá rostlinami a hluboké části, určené ke 

koupání. Biotop má přírodní samočistící schopnost. I 

přesto je vhodné dočištění vody filtrací. Nemusí se 

dočišťovat chemikáliemi. Nevýhodou ovšem je, že při 

vyšších teplotách se mohou přemnožit mikroorganismy, 

které při vysoké koncentraci mohou být škodlivé pro 

člověka [14, 25]. 

Obrázek 34 - Jezírko ke koupání s biotopem (Zdroj: Biotop Landschaftsgestaltung Gesellschaft m.b.H.) 

 

4.3.1.2.5. Retenční průmyslové plochy a parkoviště 

Omezením odtoku srážkové vody z průmyslových ploch 

nebo parkovišť vzniká jejich krátkodobé zatopení. 

Hloubka vzdutí vody bývá okolo několika centimetrů. 

Jedná se o jednoduché zařízení, které má jedno 

negativum v podobě omezení užívání těchto ploch [14]. 

 

Obrázek 35 - Parkoviště s největší retenční nádrží v Nizozemsku (Zdroj: paulderuiter.nl) 

Obrázek 33 - Zelená střecha kostela, Island (Zdroj: globalpossibilities.org) 
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4.3.1.2.6. Voštinové bloky 

Jestliže se voštinové bloky zabalí do voděodolné fólie, lze tyto plastové bloky využívat 

jako retenční zařízení pro akumulaci vody. Akumulační prostor je až 95%. Jsou lehké a mají 

vysokou nosnost. Využívají se jako podzemní požární nádrže [38].  

 

4.3.1.3. Zařízení k regulaci odtoku 

Důležitým prvkem retenčních zařízení jsou regulátory odtoku. Regulátory odtoku se 

používají pro řízený odtok vody z nádrže nebo k jeho úplnému zamezení [25]. 

Odtok z retenčních zařízení by se měl navrhovat tak, aby při maximální provozní hladině 

v retenčním zařízení nebyl překročen povolený odtok [27]. 

K regulátorům odtoku se řadí vírový ventil, plovákový regulátor a škrtící trať [25].  

 

4.3.1.3.1. Vírový ventil 

Vírový regulátor pracuje bez pohyblivých částí a bez 

pomocné energie. Proudové efekty vody samočinně řídí 

regulaci odtoku. Hnací síla proudového jevu se zde 

uvažuje jako tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem 

ventilu. Průtok vody je plynulý nehledě na výšku hladiny 

v potrubí nad ventilem. Regulátor má samočistící 

schopnost, nedochází v něm k usazování splavenin [27, 

39].  

Obrázek 36 - Vírový ventil (Zdroj: PFT, s.r.o.) 
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4.3.1.3.2. Plovákový regulátor 

Princip plovákového regulátoru, v tomto případě 

regulační klapky, je mechanické propojení plováku 

přes páky na přítokové a odtokové šoupátko. 

Plovák je nadnášen vztlakem vody a posouvá 

šoupátko přes pákový mechanismus [25]. 

 

Obrázek 37 - Plovákový regulátor průtoku (Zdroj: BMTO GROUP a.s.) 

 

4.3.1.3.3. Škrtící trať 

Škrtící trať se využívá u potrubí se zmenšenou kapacitou, 

která zajišťuje požadovaný odtok. Díky závislosti na tření 

se škrtící tratě považují za nepřesná zařízení k regulaci 

odtoku. Potrubí by mělo být chráněno před ucpáním 

splaveninami pomocí česle, košů [39]. 

 

 

Obrázek 38 - Škrtící šoupě (Zdroj: PFT, s.r.o.) 

 

4.4. Využívání srážkových vod v budovách 

Cena pitné vody se rok od roku neustále zvyšuje. V nynější době se v domácnostech za 

odběr pitné vody platí okolo 43 Kč/m
3 

(cena vodného se liší dle regionu). V České republice 

na jednoho člověka připadne průměrně asi 90 litrů pitné vody za den. Z toho 48 % pitné vody 

lze nahradit vodou dešťovou. Vzhledem tedy k vysoké ceně pitné vody a velkým zásobám 

dešťové vody z retenčních nádrží a jímek, se začalo uvažovat o využívání těchto vod 

v domácnostech. Tím dochází k úspoře na vodném a stočném, dále také k využití dešťových 

vod z retenčních nádrží, které by jinak dále byly odvedeny do kanalizace či recipientu a 

nedochází k snižování podzemních vod skrz využívání menšího množství pitné vody 

získávané právě z těchto podzemních zdrojů [40, 41].  
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Jak hovoří zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: „Pitnou vodou je veškerá 

voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určená k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, 

voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které 

svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské 

spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání [42].“  

Mezi činnosti, u kterých nelze zaměnit pitnou vodu za dešťovou, se řadí pití, vaření, 

umývání nádobí a osobní hygiena. Ve všech ostatních případech je možné využít předčištěnou 

dešťovou vodu (splachování toalety, praní prádla, mytí aut, zavlažování zahrady) [25]. 

 

 

Obrázek 39 - Procentuální zastoupení činností, u kterých lze nahradit pitnou vodu za vodu dešťovou, vztahující se na 

množství spotřeby vody k jednotlivým činnostem (Zdroj: Vlastní) 

 

Splachování toalety dešťovou vodou je vhodné z hlediska tvrdosti vody. Dešťová voda 

není tak tvrdá jako pitná voda, tudíž nedochází k usazování vodního kamene. Používání pitné 

vody ke splachování se bere jako plýtvání, protože splachováním toalety se využívá 33% 

vody v domácnosti a především k tomuto účelu se nepotřebuje nijak zvlášť vysoká kvalita 

vody[25]. 
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U praní je opět výhodná měkkost srážkové vody, která nejen že nemá sklon k usazování 

vodního kamene, ale také dobře rozpouští prací prášky. Tím se zmenší i jejich spotřeba 

převážně o polovinu. Dokonce existují i pračky, které mají funkci samostatného přepínání 

dešťové (předpírka, hlavní praní, první máchání) a pitné vody (poslední fáze máchání) [25]. 

Při zavlažování dešťovou vodou nedochází k zasolování půdy, protože srážková voda je 

chudá na soli. A také neobsahuje chlor [25]. 

 

4.4.1. Čištění srážkových vod 

K tomu, aby se mohla dešťová voda využívat, je nutné ji nejdříve předčistit. 

Nejvhodnějším řešením je umístit před akumulační nádrž filtr pro hrubé předčištění. Tohle 

předčištění stačí pro zahradní činnost. Pro praní je nutné zajistit vyšší kvalitu filtrace 

například jemnými filtry pro montáž do tlakového potrubí. Využívá se dvou procesů čištění 

srážkových vod: filtrace a sedimentace.  

Proces sedimentace se uskutečňuje buď v retenční nádrži na dešťovou vodu, nebo 

v usazovací nádrži umístěné před nádrží akumulační. 

U filtrace existují 2 typy filtrů. Externí a interní. Externí filtry jsou filtry umístěné před 

akumulační nádrží a zachytávají se na nich hrubé nečistoty (listí, větvičky,…). Takže 

srážková voda teče z okapových svodů přes tento filtr, kde se předčistí a dále putuje do 

akumulačního objektu. Interními filtry se považují ty, které jsou umístěny přímo v retenčním 

zařízení [25]. 

 

4.4.1.1. Typy filtrů 

 okapové filtry (podokapový hrnec, svodový okapový filtr), 

 košíčkové filtry (filtrační koš v tělese filtru, filtrační koš v akumulační nádrži), 

 samočistící filtry (samočistící filtr v interním provedení, šachtový filtr), 

 filtry pro montáž do tlakového potrubí (jemný filtr se zpětným proplachem) [25]. 
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4.4.1.1.1. Filtrační podokapový hrnec 

Je umístěn pod okapovým svodem. Ukládá se do země 

na vrstvu betonu nebo štěrku. Filtraci zajišťuje sítko. Na 

filtrační sítko je položena filtrační vložka z netkané 

textilie a na ní asi několikacentimetrová vrstva 

filtračního materiálu – štěrku. Filtrována je zde voda 

především pro zavlažování zahrady, doplňování 

jezírek/rybníčků a vsakování. Filtr nemá samočistící 

schopnost. 

Obrázek 40 - Podokapový filtr (Zdroj: Garantia Australia) 

 

4.4.1.1.2. Svodový okapový filtr 

Tento filtr je umístěno přímo v okapovém svodu. A jako 

všechny okapové filtry zbavuje vodu přebytečných hrubých 

nečistot. Svodový okapový filtr má samočistící schopnost, 

proto není potřeba ho nijak udržovat [25].  

 

 

Obrázek 41 - Svodový okapový filtr (Zdroj: PARADISE STUDIO) 

 

4.4.1.1.3. Filtrační koš v tělese filtru 

Jedná se o plastové sítko s držátkem pro lepší 

manipulaci. Je umístěno ve filtračním zařízení a řadí se 

mezi technicky nejjednodušší možnost košíčkových 

filtrů. Tento typ filtračního zařízení má 3 předpřipravené 

otvory, dva nad sítem a jeden u dna. Otvory nad sítem 

slouží buď jako nátok a přepad do kanalizace nebo jako 

dva nátoky ze dvou okapových svodů [25]. 

Obrázek 42 - Filtrační koš v tělese filtru (Zdroj: Garantia Australia) 
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4.4.1.1.4. Filtrační koš v akumulační nádrži 

Sítko filtru je umístěno v akumulačním zařízení, kdy sifon retenční nádrže je umístěn 5 

cm pod filtračním košíčkem pro případ, aby voda při přeplnění nádrže odtékala spodem přes 

košíček ven z nádrže [25].  

 

4.4.1.1.5. Šachtový filtr 

Plastové tělo filtračního zařízení je tvořeno drátěným sítem, přes které protéká přečištěná 

voda do nádrže. Zatímco zbytková voda s nečistotami putuje do kanalizace. Plastové tělo 

šachtového filtru dohromady obsahuje 5 otvorů. Dva nátoky do filtračního zařízení, dva 

odtoky do kanalizace a jeden odtok do nádrže [25].  

 

4.4.1.1.6. Samočistící filtr 

Tento filtr je utvořen z plastového těla, které obsahuje dva nátoky, kdy jeden 

z nich je určen pro odtok do jímky a druhý pro odtok do kanalizace. Uvnitř 

těla je filtrační vložka, která slouží k odstranění nečistot. Některé vložky 

slouží i k odstranění chloru a zápachu (dechlorační vložky) [25]. 

 

 

Obrázek 43 - Samočistící filtr v interním provedení (Zdroj: Czechproduct.cz s.r.o.) 

 

4.4.1.1.7. Jemný filtr se zpětným proplachem 

Je založeno na bázi jemného filtračního sítka, které zachycuje nepatrné 

částečky rzi, kovové třísky, písek a usazeniny. Tento typ je samočistící. 

Čistí se zpětným proplachem, a proto není nutná údržba. Přečištěná voda 

se může využívat ke splachování, praní [25]. 

 

 

Obrázek 44 - Jemný filtr se zpětným proplachem (Zdroj: Bola s.r.o.) 
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4.4.2. Systém využívání dešťové vody v budovách 

 

Obrázek 45 - Schéma zařízení nutných pro využívání vody v nemovitostech (Zdroj: Topinfo s.r.o.) 

 

Srážková voda padá na střechu, z které je odvodňována přes okapové svody do zemního 

filtračního zařízení. Toto zařízení přečistí vodu od hrubých nečistot. Nečistoty společně se 

zbytkovou vodou se odvádí potrubím do kanalizace nebo do zasakovacího zařízení. Přečištěná 

voda putuje dál potrubím do retenční nádrže, kde vtéká přes jeho nátokové hrdlo. Potrubí je 

zakončeno uklidňujícím prvkem, který zajišťuje, aby se nevířily sedimenty usazené na dně 

nádrže. Pokud dojde k přeplnění akumulační nádrže vodou, přepadá nadbytečná voda přes 

sifonový přepad a odvádí se přes zpětnou klapku do potrubí, které je napojeno na kanalizaci 

nebo do vsakovacího zařízení. Čistá voda určená k využití v budově, se sací soupravou 

odebírá v části pod horní hladinou v nádrži. Pomocí čerpadla se čistá voda přečerpává ke 
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spotřebičům. Čerpadlo je součástí doplňovací jednotky s hladinovým spínačem a automaticky 

při nedostatku dešťové vody, přepne na odebírání pitné vody z vodovodního řádu. Rozvod 

vody musí být oddělený. Nesmí dojít k smísení vody pitné a dešťové [25, 43]. 
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5. Závěr a diskuze 

Princip přírodě blízkého HDV je velkým přínosem pro lidstvo a určitě by se měl co nejvíce 

zavádět do praxe.  

Za narušení přírodního ekosystému člověk nese následky v podobě zvýšeného nebezpečí 

bleskových povodní, změn klimatu, snížení zásob podzemních zdrojů pitné vody a zhoršení 

kvality ať už povrchové či podzemní vody. Možností, jak těmto negativním dopadům předejít 

nebo je omezit, je napodobení přirozeného odtoku vody přírodní krajiny před urbanizací. 

Přírodě blízké hospodaření s dešťovou vodou zlepšuje nejen hydrologickou bilanci 

urbanizovaných území, ale také omezuje množství vody odtékající a přetěžující kanalizace a 

ČOV. Poskytuje větší zadržení a větší schopnost vsakování dešťových vod při nadměrným 

srážkám v místě dopadu. Dále šetří zdroje pitné vody a také finance skrz využívání dešťové 

vody z akumulačních nádrží v domácnostech. Vybudování objektů přírodě blízkého 

hospodaření s dešťovými vodami může být také estetickým prvkem veřejných či soukromých 

prostorů.  

Tím, že byla zavedena určitá právní úprava, bylo lidstvo donuceno budovat tato 

vsakovací či retenční zařízení přírodě blízkého odvodňování na svých pozemcích.  

Nejdůležitějším parametrem pro výběr vhodného vsakovacího či akumulačního objektu 

jsou geologické podmínky daného území, velikost plochy určené pro výstavbu, finanční 

náklady a to, zda chceme dešťovou vodu dále využívat nebo ne. 

Přehled zařízení přírodě blízkého odvodňování je obsažen v této bakalářské práci. Jedná 

se především o zařízení podporující vsakování, vypařování a dále také retenci. Také obsahuje 

přehled zařízení důležitých pro jejich funkci a to regulátory odtoku a filtrační objekty, které 

jsou nezbytné pro odstranění znečištění ze srážkových vod, které dopadají na znečištěné 

plochy komunikací, střech apod. 
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