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Anotace  

WALCZYSKO,K. Nakládaní s odtokovými vodami z komunikací. Bakalářská práce. 

Ostrava VŠB- TU, 2016,  

Bakalářská práce se zabývá problematikou srážkové vody stékající z povrchu komunikací 

a zpevněných ploch. Problematika nakládání se srážkovými vodami řeší nově TNV 75 9011 

(2013), která decentralizovaně řeší odvod srážkových vod, jejich akumulaci, snížení, 

či prevenci vzniku srážkového odtoku přímo u zdroje. Stávající systémy se vyznačují 

značnou nehospodárností a negativním vlivem na hydrologický režim vod v urbanizovaném 

prostoru, a tím i na okolní životní prostředí.  V bakalářské práci se hodnotí vlivy znečištění 

těmito odtokovými vodami, a možné varianty řešení odtoku a zachycení, jak s nimi nakládat. 
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This thesis deals with the issue of rainwater running down the surface roads and paved areas. 

The issue of dealing with storm water resolves a newly TNV 75 9011 (2013), which resolves 

in a decentralized rainwater drainage, their accumulation, reduce or prevent rainfall runoff 
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1. Úvod 

Voda v krajině je základní podmínkou života a nezastupitelnou složkou životního prostředí. 

Je to jeden ze základních elementů. Význam vody v přírodě nespočívá jen v množství 

a jakosti, a proto nesmíme zapomenout, že je důležitým významným prvkem i pro přenos 

energie a látek v oběhovém cyklu. Voda již zdaleka není považována jen za surovinu, 

ale je chápána jako základní součást životního prostředí, kterou je nutno zachovat pro příští 

generace v co největším množství a nejlepší kvalitě.  

Za uvážlivé nakládání se srážkovou vodou, která odtéká i komunikací a jiných zpevněných 

ploch, neseme odpovědnost jen my lidé. Péči o nakládání se srážkovou vodou dlužíme 

především sami sobě, jak kvůli zajištění bezpečnosti dopravy, tak kvůli ochraně našeho 

životního prostředí nyní i v dalších letech. Příslušné technologie jsou již dnes dostupné 

i v jiných zemích a také čím dál častěji využívané v praxi. Důležitým aspektem k nakládání 

s odtokovými vodami je také nárůst frekvence provozu automobilové dopravy na území ČR. 

Podle výročních zpráv ŘDS bylo na území Česka evidováno v roku 2004 celkem 6741,9 km 

silnic a dálnic, v roku 2014 se tato hodnota zvedla o vybudovaných 253,5 km nových silnic 

a dálnic na našem území. To znamená, že za posledních 10 let se naše infrastruktura navýšila 

o 3,76% nových komunikací.  

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku srážek a odtoku srážkových vod, 

popis a charakteristiku možných zdrojů znečištění a zachycení z komunikací a zpevněných 

ploch. Práce je zaměřena především na problematiku smyvu vody z komunikací a úniku 

závadných látek do vod povrchových a podzemních. Důvodem je skutečnost, že problém 

srážkových odtoků ze silnic a dálnic, se doposud neřešilo decentralizovaně. Až nová 

TNV 75 9011, Hospodaření se srážkovou vodou, ukazuje na možnosti hospodárného 

využívání vyčištěných odtokových vod. [13] 

  

 



Kamil Walczysko: Nakládání s odtokovými vodami 

 
 

2016 2 

2. Voda jako srážky  

Na Zemském povrchu se vyskytuje hydrosféra – vodní obal Země. Představuje soubor všeho 

vodstva, tj. povrchové vody tekoucí a vázané v ledovcích, podpovrchové vody, vody 

obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Zemský povrch je ze 71 % tvořen 

oceány, zbytek připadá na pevninu. Asi 97 % vody na světě se nachází v oceánech. Slaná 

oceánská voda se však nehodí ani k pití, ani k hospodářským účelům. Sladká voda tvoří jen 

nepatrnou část hydrosféry – 3%, přičemž 69% této vody je obsaženo v ledovcích, které jsou 

v polárních oblastech. Dalších 30% tvoří voda podzemní a jen necelé procento připadá na 

vodu povrchovou a atmosférickou. Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů na naší 

planetě. Využitelné vodní zdroje však nejsou na Zemi rozloženy rovnoměrně. Je to dáno 

hlavně charakterem povrchu pevniny, podnebím a chováním jednotlivých částí klimatického 

systému. [34] 

Veškerá voda na Zemi a v atmosféře a to bez rozdílu skupenství, se nazývá hydrosféra. 

Vlivem Slunce, které je iniciátorem a regulátorem oběhu vody v přírodě, dochází k výparu 

vody z vodní hladiny, z půdy, povrchu rostlin, předmětů, apod. Voda se tak dostává 

do atmosféry, ve které je prouděním vzdušných hmot přenesena nad jiné, mnohdy velmi 

vzdálené místo, a tam, za příznivých podmínek, může po kondenzaci vypadnout v podobě 

srážek na povrch zemský. Část vody se zachytí na povrchu rostlin a těles, doplňuje objemy 

v prohlubních terénu, v jezerech, nádržích a rybnících. V případě deště s intenzitou 

převyšující intenzitu infiltrace voda odtéká povrchově po terénu tak může zásobovat toky 

přímo. Část spadlé vody obohacuje půdní profil a rozhojňuje zásoby podzemních vod. Tyto 

zásoby dotují řeky, jezera, nádrže atd. z nich se opět voda vypařuje do atmosféry. Tomuto 

jevu říkáme oběh vody na zemi. Viz Obrázek 1. [7] 
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Obrázek 1 Srážko-odtokový proces v krajině 

 

Česká republika jako vnitrozemský stát situovaný na rozvodnici tří moří nemá žádný jiný 

zdroj vody než srážky. Ročně dopadá na její povrch v dlouhodobém průměru zhruba 

54 miliard m3 vody. Udávané průměrné roční srážky za rok 2014 na území České republiky 

657 mm, přinášejí na 1 m2 průměrně 657 litrů vody ročně, tedy asi tolik co denně spotřebuje 

asi 6 lidí v průměrné české domácnosti.  

Většinu srážek vypaří rostlinstvo, půda a vodní plochy, velká část se dostává do říční sítě 

a odtéká poměrně rychle na území sousedních států. Navíc srážky se nevyskytují pravidelně 

a nejsou rozloženy rovnoměrně na ploše státu.  

U nás vydává krajina mnohem více vody výparem než odtokem. Z ČR odteče v průměrném 

roce 28,8 % spadlých srážek vody. [31] 
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Obrázek 2 Průměrný roční úhrn srážek 

 

Atmosférické srážky jsou produkty kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, 

dopadající na zemský povrch nebo na něm vznikající. Jde tedy o všechnu vodu v kapalném 

nebo tuhém skupenství, vypadávající z různých druhů oblaků (popř. z mlhy), 

nebo se usazující na zemském povrchu. 

Atmosférické srážky vznikají tak, že vodné kapky a ledové krystaly se spájejí, zvětšují svůj 

objem a výstupné proudy v atmosféře je již nedokážou udržet a vypadávají na zemský 

povrch. Hovoříme tehdy o tzv. vertikálních srážkách. [7] 

V mnoha krajinách světa je citelný nedostatek vody využitelné pro lidskou potřebu, tímto 

nedostatkem trpí stovky miliónů lidí. Voda se v prostředí tolik diskutované klimatické 

změny stává strategickou surovinou stále víc. Její cena stoupá. Proto si vody važme, učme 

se s ní uvážlivě nakládat a odpovědně ji využívat. [34] 
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2.1 Monitoring srážek 

Jelikož dešťové mraky vznikají odpařováním, mohla by být dešťová voda vlastně vodou 

destilovanou, tedy čistou bez rozpuštěných látek. Už v atmosféře však dochází ke kontaktu 

této vody s různými chemickými látkami. Její kvalita v tomto prostředí je zřetelně ovlivněna 

znečištěním vzduchu. Dešťová voda po průchodu zemskou atmosférou vykazuje hodnotu 

asi 5,6 pH, protože se váže a jinými plyny (Nox, SOx atd.), obsaženým ve vzduchu. [18] 

 

 

 

Obrázek 3 Průměrné měsíční územní srážky a odchylky od dlouhodobého normálu v r. 2014 

 

 



Kamil Walczysko: Nakládání s odtokovými vodami 

 
 

2016 6 

 

Obrázek 4 Měsíční srážkové úhrny (územní srážky) ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–1990 v r. 2014 

 

 

 

Obrázek 5 Úhrn srážek v procentech normálu 1961–1990 v r. 2014 
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Dešťoměrné pozorování je pro potřeby hydrologie v České republice zaznamenáváno 

a získáváno z údajů sítě cca 600 srážkoměrných stanic, které jsou ve správě ČHMÚ. 

Údaje o měřeních jsou pravidelně publikovány v „Hydrologické ročence ČR“, data ze stanic 

lze získat na internetové adrese www.chmi.cz . Vhodnost a využitelnost měřených údajů 

ve zmíněných stanicích však závisí od přístrojového vybavení hydrometeorologické stanice. 

V ČR jsou v převážné míře využívány klasické klimatologické stanice, které jsou většinou 

osazeny objemovými srážkoměry s pouhým vyhodnocením denního úhrnu. Pro potřeby 

metodiky jsou však využitelné jen stanice s ombrografy, (viz obr. 5) nebo člunkovými 

srážkoměry (viz obr. 6). [18] 

 

Obrázek 6 Ombrograf 

 

Obrázek 7 Člunkový srážkoměr 
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V posledních letech stále širší uplatnění získávají překlopné srážkoměry, které poskytují 

naměřená data v digitální formě. Srážkoměr se skládá z čidla a vyhodnocovací jednotky. 

Přístroje podobné konstrukce vykazují 3 - 5 % objemovou chybu, která je způsobena 

výparem vody přímo ze člunku, popřípadě relativně malou sběrnou plochou. Větší hodnoty 

objemové chyby vykazuje srážkoměr zejména v období s dešti malé vydatnosti a s malým 

celkovým úhrnem, který se stačí z člunku odpařit bez překlopení. [18] 

Denní úhrny je možné vyhodnotit z primárních záznamů srážkoměrů velmi snadno. Poměrně 

složitější je vyhodnocení naměřených srážkových dat do formy hyetogramu deště. 

Tato autorizace dat je nutná pro potřeby vyhodnocení součinitele odtoku. 

 Nejistoty výsledků měření jsou dány dvěma faktory. Jedním z nich je citlivost přístroje 

odvozená ze závislosti sběrné kruhové plochy a objemu člunku potřeného k jeho překlopení. 

Tento objem může vnášet do záznamu nepřesnosti způsobené výparem zbytkové vody 

v člunku na konci srážky. V intervalu kratším dvou dnů mezi následnými srážkami 

může tento objem (jedná se o 0,1 - 0,25 mm srážkového úhrnu) vylepšit srážkový úhrn 

následného deště. Tyto ztráty nehrají úlohu při návrhu dimenzí trubní sítě, jsou však důležité 

pro kalibraci dlouhodobé simulace zejména pro bilance látkového toku znečištění. Druhým 

závažnějším problémem u těchto přístrojů je jejich neschopnost zachytit skutečný počátek 

a konec deště. Tyto prodlevy je nutno odvozovat z předpokládané doby plnění člunku. [18] 

 Z obdobného důvodu jsou většině dodávaného software nečitelné deště velmi nízké 

intenzity, které jsou bez hlubšího rozboru vyhodnocovány jako pravidelně se opakující 

minutové srážky s vydatností 33,4 l.s-1.ha-1 (pro srážkoměr s citlivostí. 0,2 mm.min-1). Tato 

hodnota se tak stává minimálně měřitelným údajem vydatnosti srážky s významným 

dopadem chyby při vyhodnocování celkové doby trvání srážek ve sledovaném roce či 

automatickém stanovování počtu srážkových epizod. [18] 
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2.2 Autorizace srážkoměrných pozorování 

Při zdokonalení časového rozložení původního dešťoměrného záznamu (tvorby hyetogramů 

deště), je nutno respektovat dvě základní podmínky, ze kterých výpočet vychází – trvání 

bezdeštného období a nejnižší extrapolovanou intenzitu. Technická literatura uvádí 

v souladu s provedeným měřením, že je-li délka „bezdeštného období“ mezi dvěma 

sousedními impulzy v záznamu kratší než dva dny, je možné předpokládat jejich vzájemné 

ovlivnění. To znamená, že první překlopení zaznamenané před uplynutím této doby ještě 

může obsahovat zbytkovou vodu z předchozího deště, která zůstala ve člunku srážkoměru, 

ale nestačila se odpařit. Je tedy nutné toto množství přerozdělit mezi obě srážky. V opačném 

případě (bezdeštné období je delší) se předpokládá, že se voda, která případně ve člunku 

zbyla, odpařila. Oproti skutečné srážce tak mohla v záznamu vzniknout ztráta, jejíž velikost 

je odhadována na 5 % z celkového ročního úhrnu. Druhá podmínka stanovuje maximální 

míru, na kterou je možné extrapolovat nejnižší hodnoty intenzity deště. Nejčastěji používané 

srážkoměry mají citlivost kolem 0,2 mm srážky, což při časovém kroku ΔT = 1 min 

odpovídá vydatnosti deště 33,3 l.s-1.ha-1. Při řešení odtoku z území je nutno pracovat 

s menšími hodnotami intenzity – až 3 l.s-1.ha-1, což představuje z matematického hlediska 

ještě přijatelnou, zhruba desetinásobnou extrapolaci. Pro výpočet to znamená, že maximální 

počet hodnot dopočítávaných mezi dvěma sousedními impulzy je jedenáct – a to i v případě, 

že doba mezi těmito impulzy je delší než 11 minut. [18] 

Jinak by došlo k extrapolaci nad stanovenou mez (na hodnoty menší než námi uvažované 

3 l.s-1.ha-1). Lze popsat tři základní varianty, jak se mohou střídat hodnoty po sobě jdoucích 

intenzit: 

o varianta „A“- interval v rozmezí do 11 minut 

o varianta „B“ - interval v rozmezí 12 minut až 2 dny 

o varianta „C“ - interval delší než 2 dny 

Některá z uvedených výpočtových schémat jde podrobněji popsat podle podmínky nejnižší 

extrapolované intenzity. [18] 
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2.3 Odtokové poměry 

Odtok je známý hydrologický pojem, vyjadřuje se tím objem vody, který odteče za určitý 

časový úsek z povodí. Zde však jakákoliv podobnost končí. Zatímco je odtok vody v období 

sucha tvořen základním odtokem, který je dotován především zásobami podzemních vod, 

při extrémních srážkoodtokových událostech je dominujícím procesem rychlý odtok 

povrchový (srážky převažují nad ztrátami) a mělkým podpovrchovým prouděním 

(tzv. hypodemickým odtokem). [12]  

Odtok je tvořen několika složkami, jejichž součet se označuje jako celkový odtok. Odtok 

se zahrnuje do hydrologické bilance. Poznávání odtokových vlastností povodí začíná 

zjištěním nárůstu průtoku v toku v závislosti na srážce. Na počátku deště se srážka vsakuje 

do půdy a průtok v toku se nezvětšuje. Zvětšení průtoku v toku se dostavuje po určité době, 

která je závislá na vlastnostech půdy a zastavěnosti povodí. Komunikace, stavení, objekty 

a zpevněné plochy brání pronikání srážky do půdy a vyvolávají povrchový odtok, 

který způsobuje v toku brzký nárůst průtoku ze srážky. [12] 

Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z plochy propustné 

čí nepropustné, udává se v l.s-1km-2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční). [11]  

Specifický odtok je průtokem vztažený na jednotku plochy Sp k zájmovému profilu. Zjistíme 

ho, jestliže průtok vydělíme plochou povodí nad měrným profilem. Podobný význam 

má i tzv. výška odtoku. Tento údaj představuje průměrnou vrstvu vody rovnoměrně 

rozloženou na ploše povodí, která odtekla za určité období. Protože se obvykle vyjadřuje 

v mm/rok, umožňuje srovnávat odtok s množstvím srážek spadlých na povodí za stejné 

období. Vyjádříme-li odtok v % srážek, získáme součinitel odtoku (koeficient odtoku). 

I tento údaj nám pomůže určit, kolik vody z celkového množství, spadlé v podobě srážek, 

odtéká z povodí říční sítí bez rozlišení činitelů geografického prostředí. Zájmový profil 

v případě mé práce je nepropustný. [8] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrologick%C3%A1_bilance
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Celkový odtok lze rozdělit na přímý odtok, který zahrnuje povrchový i hypodermický odtok, 

a na základní odtok, který má pro řešení hydrologických úloh rozhodující význam, protože 

pochází ze zásob podzemní vody. [6] 

S nárůstem podílu nepropustných ploch se zvyšuje také povrchový odtok a dochází 

k ovlivnění hydrosférických poměrů v povodí. V návrhu odvodnění je nutné vyřešit 

bezpečné zachycení a odvedení srážkových vod do vhodného recipientu. Při návrhu 

odvádění vody je třeba brát ohled na zásady ochrany přírody a péče o okolní krajinu. 

Při deštích s velkou intenzitou může způsobit nárazový přítok povrchové vody z pozemních 

komunikací do recipientu podstatné škody. 

Pro výstavbu nových pozemních komunikací a jejím pozdějším provozu nesmí odváděná 

povrchová voda nepříznivě ovlivňovat kvalitu povrchových a podzemních vod. Voda 

z komunikací je nejčastěji sváděna přímo do vodoteče, čímž je zásadně ovlivněna kvalita 

vody v recipientu. Při výstavbě nových pozemních komunikací je nutné již v základním 
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návrhu (studie) zohlednit případný výskyt důležitých vodních zdrojů či obdobných, 

z hlediska ovlivnění srážkovými vodami citlivých lokalit a navrhnout opatření 

pro vyloučení, snížení nebo kompenzování nepříznivých vlivů. Tento návrh se pak realizuje 

při dalším zpracování projektu, zejména při technickém návrhu a přizpůsobení pozemní 

komunikace. Tyto uvedené podmínky obsahují zásady pro návrh odvedení srážkové vody 

z pozemních komunikací a případné úpravy kvality odváděných vod před jejím vsakováním 

či odváděním do povrchových vod či jiného recipientu a pro případné další využití 

s těmito vodami. Obsahují soubor požadavků na způsob navrhování, posuzování 

a provádění objektů k odvodnění pozemních komunikací (dále PK). Srážková voda, 

která odtéká z povrchu silnic a ze zpevněných ploch obsahuje nebezpečné látky rozpuštěné 

ve vodě, a také nebezpečné látky vázané na suspendované částice. Za účelem zabránění 

vnosu znečištění z dopravy do vodního toku, jsou v okolí komunikací budovány nádrže, 

příkopy, rigoly, atd., které tyto nečistoty zadržují. Viz obr 8. [17] 

 

 

Obrázek 8 Nedostačující poměry při přívalových deštích 
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Obrázek 9 Zpevněný příkop podél komunikace 

Při stanovení velikosti znečištění v dešťovém odtoku je významná délka bezdeštného 

období, intenzita atmosférických srážek a objem dešťového odtoku. Téměř veškeré látkové 

znečištění, které se vyskytuje v dešťovém odtoku, vykazuje na začátku odtoku vyšší 

koncentrace než v jeho dalším průběhu (tzv. efekt "prvního splachu"). Je to důsledkem 

jednak toho, že na začátku deště jsou vyplavována atmosférická znečištění, 

dále je mobilizována suchá depozice a také od posledního deště vytvořené produkty koroze. 

Oddělení prvního splachu (přibližně první 1-3 mm deště) vede zpravidla k podstatnému 

snížení látkového zatížení v zachycené dešťové vodě. [30] 

Dešťová voda při průchodu zemskou atmosférou vykazuje hodnotu přibližně 5,6 pH. 

Zachycovaná dešťová voda je znečišťována trojím způsobem: 

o Rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách. 

o Znečištění, které se během bezdeštného období nahromadí na povrchu území 

a je za deště odváděno s dešťovou vodou. 

o Znečištění, vzniklé při kontaktu dešťové vody s materiály na povrchu území. 

Kvalita vody též závisí na tom, z jakého povrchu voda stéká, či jakým povrchem voda 

protéká (střešní krytiny, asfalt, odpadní potrubí). Vlivem slunce, mrazu, deště dochází 

k uvolňování částeček materiálů. Rozsah znečištění závisí na stavu staveb, komunikací 
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a použitém materiálu. Může se jednat o pesticidy ze zachycených náletových rostlin, trus 

ptáků, uvolňování nežádoucích látek ze střech a komunikací. [35] 
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3 Vlivy automobilové dopravy 

Rozvoj měst a obcí, zejména bytová a občanská výstavba, ale i intenzivní výstavba dopravní 

infrastruktury způsobují významné zvyšování podílu nepropustných ploch, 

které znemožňují infiltraci srážkových vod. Odvodněním zpevněných ploch vznikal 

v minulosti požadavek na odvedení velkého množství srážkových vod kanalizací se všemi 

s tím spojenými negativními dopady. V případě jednotných kanalizačních systémů srážkové 

vody navíc zřeďují a ochlazují odpadní vody, což snižuje efektivnost čištění odpadních vod. 

[33] 

Na základě očekávaného vývoje, zejména růstu automobilové dopravy, je nutné čelit 

dalšímu růstu jejích negativních vlivů, zejména ve velkých městech a podél silnic s vysokou 

dopravní intenzitou i vzrůstu negativních účinků infrastruktury (zábor ploch, bariérový 

efekt, fragmentace krajiny). V krátkodobém až střednědobém horizontu bude nárůst emisí 

z automobilové dopravy částečně tlumen obměnou vozového parku. Vnitřní části měst a 

další citlivé oblasti bude nutno chránit také před ostatními účinky automobilové dopravy 

(hluk, prach, zábor ploch) jejím omezováním a uspokojováním přepravních potřeb 

environmentálně šetrnými druhy dopravy (železniční, veřejnou osobní a cyklistickou 

dopravou). Prvořadým cílem bude zabezpečení stabilizace a postupného snižování vlivů 

dopravy na životní prostředí. Systém hodnocení těchto vlivů bude dále prohlubován (EIA, 

SEA) a doplněn posuzováním vlivů přesahujících státní hranice (konvence Espoo). [37] 
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Obrázek 10 Dopravní situace velkoměst 

 

Mezi hlavní negativní vlivy dopravy patří: znečištění ovzduší (emise), hluk a vibrace, 

znečištění vody a půdy, nehody, zábor půdy a destrukce osídlení. Kromě těchto negativních 

účinků doprava vyžaduje velké množství energie, téměř 30 % její celkové spotřeby. V rámci 

jednotlivých druhů dopravy nejvíce energie spotřebovává silniční doprava (84,4 %), 

po ní následuje letecká (11,1 %), železniční (2,6 %) a říční (2,0 %). [19] 

S nárůstem silniční dopravy narůstá i počet havárií, které jsou způsobeny provozem 

dopravních prostředků a při kterých dochází k úniku především látek ropného původu., 

z toho 73,5% byly zapříčiněny provozem na pozemních komunikacích a závadná látka 

byla zlikvidována přímo na komunikaci. Dalších 26,5% havárií byly způsobené důsledkem 

havárie na pozemních komunikacích (např. únik závadné látky z komunikace do vodního 

toku do půdy), nebo příčina havárie neměla spojitost s provozem na pozemních 

komunikacích. [20] 
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Obrázek 11 Počet havárií s únikem závadné látky a místem jejího úniku v Moravskoslezském kraji za rok 2013 

Pro zajištění bezpečnosti dopravy musí být v zastavěných oblastech v každém případě 

zajištěno kvalitní a dostatečné odvodnění pozemních komunikací. Jednou z možností 

je budovat podzemní kanalizační stoky a retenční nádrže, kterými dešťová voda odtéká 

do potoků a řek. Zejména v centrech měst se silnou dopravou je dešťová voda zatížena 

již při dopadu na zemský povrch znečišťujícími látkami z atmosféry, k nim se poté přidávají 

další znečišťující látky, především otěry pneumatik, zbytky spalin pohonných hmot a úkapy. 

Vzhledem k těmto skutečnostem se proto těžko můžeme divit, že se doposud považovalo 

za dobré řešení odvádět spadlé dešťové srážky kanalizací a čistit je v dešťových usazovacích 

nebo retenčních nádržích či přímo v čistírnách odpadních vod. [36] 

3.1 Znečišťující látky 

Znečišťující látky v ovzduší jsou příčinou znečištění srážkových vod. Znečištění ovzduší 

a také srážek představuje vážný mezinárodní problém, protože ohrožuje životní prostředí 

a z vodohospodářského hlediska ovlivňuje čistotu povrchových a podzemních vod. [15] 
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Řada látek obsažených ve srážkovém odtoku z urbanizovaných území patří k zvlášť 

nebezpečným závadným látkám (např. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky 

ropného původu, kadmium) či k nebezpečným látkám (např. zinek, měď, olovo a další 

toxické i těžké kovy, biocidy, nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky 

ropného původu, sedimentovatelné tuhé látky), (viz příloha vodního zákona č.254/2001). 

[29] 

Sledování je nutné provádět na místech vymezených jako nejkritičtější, z pohledu možného 

potenciálního dopadu na vodní útvary, které jsou všeobecně ohroženy. Rozhodujícími 

parametry pro výběr jsou zejména intenzita dopravy, srážky a existence ochranných 

vodárenských pásem i chráněných krajinných oblastí. [18] 

Znečištění na komunikacích pro motorová vozidla je způsobeno emisemi ze spalování 

pohonných hmot, opotřebením vozovky, pneumatik a brzd vozidel, korozí vozidel, únikem 

pohonných hmot, olejů, brzdové kapaliny, rozmrazovacích prostředků atd., materiály 

používanými na údržbu a opravy silnic včetně zimní údržby i ztrátami přepravovaného 

materiálu. 

 Nejzávažnějšími znečišťujícími látkami srážkového odtoku ze silnic jsou vzhledem 

k vysokým koncentracím nerozpuštěné látky, NOx
1, SO2, CO/CO2, těžké kovy zinek a měď 

a uhlovodíky. [29] 

Ostatní těžké kovy (Cr, Cd, Ni, Pb) se vyskytují v nižších koncentracích, a jsou proto 

ekologicky méně významné. Značný podíl znečištění (např. PAU 2 , těžké kovy) 

je adsorbovaný na jemných částicích (<20 μm), a to zejména organického původu. 

 Míra znečištění srážkového odtoku závisí na hustotě dopravy, podílu nákladní dopravy 

a frekvenci čištění ulic a silnic. Její předpověditelnost však ztěžuje řada dalších faktorů, 

např. vliv znečištění ovzduší, odnos větrem, ztráty rozstřikem či výška obrubníku.  

Graf ukazuje zdroje emisí okyselujících látek. Jsou to látky, které okyselují povrchové vody 

a půdu. Patří mezi ně emise NOX a SO2 z dopravy. Zatímco na zdroji NOx se doprava podílí 

                                            
1 Oxidy dusíku – oxid dusnatý, oxid dusičitý 
2 Polycyklické aromatické uhlovodíky 
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takřka 30 % celkového množství, zdroje SO2 jsou v porovnání s ostatními průmyslovými 

sektory zanedbatelné. V celkovém součtu se doprava podílí na emisích okyselujících látek 

10 %. [29] 

 

Obrázek 12 Zdroje emisí okyselujících látek v ČR [%], www.mzp.cz 2013. 

3.1.1 Monitoring znečišťujících látek 

Kromě měření koncentrací je třeba pro bilanční propočty a kontrolu funkčnosti 

odvodňovacích zařízení znát i odtokové poměry. Jejich kontrola spočívá zejména 

v zaznamenávání dešťových srážek a měření odtékajícího množství vody v místě odběru. 

V dešťových usazovacích jímkách situovaných u některých dálničních úseků dochází 

k sedimentaci nerozpuštěných látek, které na sebe váží řadu škodlivin.  

Účelem těchto sledování jakosti (kvality) a množství vody odtékající z komunikací je zjistit 

míru zátěže a znečištění, která vzniká v důsledku intenzivního provozu na komunikacích. 

Výsledky monitoringu povrchového splachu budou porovnány s limitními hodnotami 

ve vybraných ukazatelích, z nichž některé jsou zařazeny do skupiny prioritních 

nebezpečných látek uváděných v seznamu směrnice 2000/60/ES. Získávání informací o míře 

znečištění, které se v odvodňovacích úsecích komunikace nachází, se řeší návrhy možných 
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opatření. Tímto způsobem je možné provozovatelem provádět kontroly a omezit dopad 

(přísun) znečištění související s dopravou na vodní toky a okolní prostředí. [18] 

3.1.2 Vliv působení NOX 

Tyto látky jsou produkovány při hoření za vysokých teplot či tlaků, kdy probíhá oxidace 

vzdušného dusíku. Zdroj znečištění emituje NO, který se rychle mění v NO2. Vysoké 

koncentrace NOX jsou způsobeny hlavně koncentrací NO2 v ovzduší a korelují s intenzitou 

silniční dopravy. Zatímco emise NOX vznikající při spalování fosilních paliv, je možné 

vhodným způsobem ovlivnit jejich regulaci.  

Ovšem emise automobilové dopravy se snižovat stále nedaří. Zvýšené koncentrace NOX 

dráždí sliznice dýchacího ústrojí. Při dlouhodobé expozici zvýšeným hodnotám NOX 

v ovzduší dochází k ovlivnění dýchacích funkcí a významnému snížení odolnosti, 

k onemocnění dýchacích cest a plic a ke zvýšenému riziku astmatických záchvatů. [4], [24] 

NOX jsou důležitými plyny, patří mezi skleníkové plyny a z ovzduší mohou tyto látky 

přecházet do půdy a vody. Jsou také známí jako hlavní zdroj fotochemické tvorby ozónu. 

Vznikající ozón může dále zhoršit chronické onemocnění dýchacích cest a způsobovat 

snížení funkce plic. [4], [24] 

Negativní vlivy NOX na rostliny závisí na koncentraci látky v ovzduší. Nižší koncentrace 

působí na růst rostlin většinou pozitivně, při vyšších koncentracích se začnou projevovat 

toxické účinky, které jsou pravděpodobně vyvolány nahromaděním dusitanů působících 

jako metabolický jed. Toxické účinky se u rostlin často začínají projevovat ve chvíli, 

kdy koncentrace NOX přesáhne množství využitelné pro výživu rostliny, jelikož potřeby 

jednotlivých druhů rostlin jsou značně rozdílné. Také negativní účinky se mohou projevovat 

různě. Nejvíce ohroženy jsou rostliny a rostlinná společenstva s nízkými nároky na výživu 

dusíkem (horské jehličnaté lesy, vrchoviště), avšak společenstva přirozeně zásobovaná 

dusíkem (lužní lesy) jsou k navýšeným koncentracím NOX poměrně tolerantní. Riziko 

poškození vegetace emisemi NOX je největší ve městech, kde jsou koncentrace nejvyšší. 

Ve volné krajině koncentrace NOX obvykle nedosahují hodnot, které by mohly způsobit 

přímé poškození. Oxidy dusíku jsou z ovzduší vymývány deštěm, který dopadá 

na komunikaci, poté jsou deponovány v okolních půdách. [24] 
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Emise oxidů dusíku jsou dnes velmi závažným problémem hlavně díky tomu, 

že jsou spojeny se spalováním i ušlechtilých paliv (plyn, nafta a biomasa). Emise oxidů 

dusíku mají navíc v dnešní době rostoucí trend. Primárním zdrojem jsou i přes využívání 

katalyzátorů motorová vozidla. Při spalování ušlechtilých paliv v motorových vozidlech 

je dosahováno vysoké teploty hoření, a proto zde dochází k oxidaci vzdušného dusíku 

na takzvané vysokoteplotní NOX. [23] 

3.1.3 Vliv působení SO2 

Oxid siřičitý reprezentuje jen menší část automobilových emisí, nicméně může mít výrazný 

synergický vliv ve spojení s dalšími emitovanými látkami. Příspěvek automobilismu 

k celkovým emisím SO2 je menší než 1%. [5] 

Během posledních tří desetiletí byla přijata opatření na národní i mezinárodní úrovni vedoucí 

ke snížení emisí, která znečišťují ovzduší. Od roku 1980 je v České republice a v Evropě 

trend snižování emisí SO2. [5] 

Vdechovaný SO2 je vysoce rozpustný ve vodním povrchu dýchacího systému, a proto 

se vstřebává v nose a v horních cestách dýchacích, kde se projevuje jeho dráždivý vliv. Malé 

% se dostává až do plic. Z dýchacího ústrojí vstupuje SO2 do krve a vylučuje se převážně 

močí. Vysoké koncentrace mohou společně s drážděním horních cest dýchacích způsobovat 

i otok hrtanu a plic. Koncentrace oxidu siřičitého v rozsahu 2600-2700 μg∙m-3 způsobují 

klinické změny spojené s bronchospasmy u astmatiků. Opakované krátkodobé expozice 

vysokým koncentracím oxidu siřičitého kombinované s dlouhodobými expozicemi nižších 

koncentrací mohou vést k výskytu chronické bronchitidy. [26], [27] 

Oxid siřičitý je z ovzduší vymýván srážkami, spolu s mraky mohou být oxidy síry 

transportovány do vzdálenosti stovek kilometrů. Po dopadu kyselých srážek (pH<4) 

na zemský povrch nastává odplavování bazických iontů (vápník, sodík, draslík, hořčík) 

z půdy, po odplavení značné části bazických iontů dochází k prudké změně půdní reakce 

a k celkové degradaci půdního ekosystému (symbiotické houby, půdní organismy). 

Nejméně odolné jsou horské půdy, které se vyznačují malou mocností a přirozeně nízkým 

množstvím bazických kationtů. [24] 
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To je spolu s drsným klimatem a vysokým přísunem kyselin důvod, proč se devastující 

dopad kyselých dešťů objevuje hlavně v horských oblastech. Vegetace strádá nedostatkem 

základních živin a stopových prvků, navíc při okyselení zeminy dochází k mobilizaci 

toxického hliníku a dochází k celkovému oslabení rostliny, která je poté náchylnější 

k napadení přirozenými nepřáteli. Kromě nepřímého působení dochází rovněž ke vstupu 

SO2 do rostliny přes listy, díky velkému povrchu listů jsou ohroženy zejména jehličnaté 

dřeviny. V zimním období působí nepříznivě námrazy, kde dochází ke koncentraci SO2. [24] 

3.1.4 Okyselování 

Jev zvaný okyselování vzniká převážně chemickými reakcemi NOX, HC a SO2. Automobily 

nejsou hlavním přispěvatelem k emisím SO2, avšak na druhé straně se značně podílejí 

na emisích NOX a HC. Vidíme tedy, že dochází k chemickým reakcím škodlivin 

emitovaných z různých zdrojů, což problém znečištění ještě více komplikuje. SOX a NOX 

ve vzájemných reakcích v atmosféře vytvářejí kyseliny a soli, které se na povrch Země 

dostávají dvojím způsobem. Buď formou kyselých dešťů (wet deposition), jejichž účinek 

se může projevit až do vzdálenosti 1000 km, nebo spadem solí (dry deposition) projevujících 

se spíše v lokálním měřítku. To vše vede k nadměrnému okyselování půdy a vodních toků, 

což silně ovlivňuje zejména vodní ekosystémy, kde způsobuje úhyn ryb a úbytek vodních 

živočichů a vyvolává poškozování stromů a postupné odumírání lesů. Okyselování 

poškozuje stavby a památky a způsobuje korozi materiálů vč. automobilů. [16] 

3.1.5 Lehké kapaliny 

Lehké kapaliny jsou definovány v ČSN EN 858-1 „Odlučovače lehkých kapalin“ 

jako kapaliny s hustotou do 0,95 g.cm3, které jsou nerozpustné a nezmýdelnitelné, např. 

motorový benzín, motorová nafta, topný olej a jiné oleje minerálního původu, avšak 

s vyloučením (mazacího) tuku a olejů rostlinného a živočišného původu. Protože uhlovodíky 

ve vodách nemusí být vždy ropného původu, ale mohou být i původu přírodního (mohou 

vznikat biologickými pochody), upustilo se od pojmu „stanovení ropných látek“ a hovoří 

se o stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL). [10] 
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Hlavním zdrojem uhlovodíků jsou produkty získané z ropy: benzíny, petrolej, motorová 

nafta, topné mazací oleje, mazut a asfalt. Směsi uhlovodíků jsou asi od C4-C12 benziny, 

asi od C12-C18 petroleje, asi od C16-C24 topné oleje a od C24-C40 mazací oleje. Samostatnou 

skupinu tvoří polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). [10] 

Uhlovodíky se vyskytují především: 

o v odtocích srážkových vod z otevřených ploch zařízení a provozů, které mají 

spojitost s automobily (např. z velkých parkovišť, umývacích míst, dílen, šrotišť 

a podobně) 

o v odpadních vodách z čištění, údržby a oprav automobilů a jiných strojů 

o v odpadních vodách z obrábění a zpracování kovů (například řezací olejové emulze 

a odmašťovací roztoky). [25] 

3.1.6 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

Původ PAU je především ze spalování fosilních paliv. Typicky se tyto látky uvolňují 

při nedokonalém spalovacím procesu. Do prostředí se tedy dostávají zejména při výrobě 

energie, spalování odpadů, ze silniční dopravy např. motorová nafta, opotřebování 

asfaltových vozovek a pneumatik, výrobky z černouhelného dehtu, asfalt a materiály 

používané při pokrývání střech a při stavbě silnic. Pro svou schopnost dlouhodobě přetrvávat 

v životním prostředí a zdravotní závažnost (projevují toxické, karcinogenní a mutagenní 

vlastnosti) jsou považovány za typické představitele perzistentních organických polutantů 

(POPs – jsou to látky, které se do životního prostředí dostávají pouze vlivem lidské činnosti, 

a to buď úmyslně, nebo jako únik z antropogenních aktivit (výroba, transport, doprava, 

chemické havárie)). [2] 

3.1.7 Těžké kovy 

Znečištění způsobené provozem dopravních prostředků zahrnuje i některé těžké kovy. 

Opotřebováním pneumatik se uvolňuje zinek a uhlovodíky. Při korozi vozidel se uvolňuje 

železo, chrom, olovo a zinek. Další znečištění zahrnuje částečky kovu, zejména měď a nikl, 

vznikající opotřebováním spojky a brzdového obložení. [1] 
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Kovy jsou zpravidla prvky, a proto se nemohou rozložit nebo zmizet. Mohou se však 

slučovat s jinými látkami, a tak získávat jiné vlastnosti a mít různý vliv na životní prostředí. 

Těžké kovy jako např. Cd, Zn, Pb, Cu a Fe se nacházejí jak v rozpuštěných, tak 

i v nerozpuštěných formách, což je ovlivněno různými fyzikálními, chemickými 

a  biologickými interakcemi. [10] 

Koncentrace partikulárně vázaných kovů jsou významnější oproti rozpuštěné fázi. Hlavními 

složkami z komunikací splachovaných pevných částic jsou železo a hliník. [3] Např. olovo, 

jeho stále významným antropogenním zdrojem jsou výfukové plyny motorových vozidel. 

Olovo se hromadí na vegetaci v okolí komunikací a dostává se do atmosférických vod 

a odtud i do vod povrchových a podzemních. [10] 

3.1.8 Chloridy 

Při zajišťování sjízdnosti komunikace během zimního období se používají obecně dva 

základní druhy posypových materiálů: 

o chemické rozmrazovací materiály – to jsou látky, které svými vlastnostmi způsobují 

fyzikálně chemickou změnu sněhu a ledu přítomného na povrchu vozovky, 

přičemž dochází k jejich tání.  

o zdrsňující (inertní) posypové materiály – to jsou látky, které mechanickým způsobem 

zvyšují součinitel tření zledovatělé, nebo ujeté sněhové vrstvy na povrchu vozovky. 

[22] 

Na komunikace v horských oblastech a CHKO se využívá posypových (inertních) materiálů. 

Posypy dálnic a rychlostních komunikací se provádí zásadně chemickými materiály. 

K nejvíce používaným patří soli. Při teplotách mezi 0 a -8°C se v ČR používá chlorid sodný 

(NaCl, technická sůl). Při nižších teplotách se solný roztok míchá s chloridem vápenatým 

nebo hořečnatým, protože při teplotách pod -20°C není již účinek posypových solí 

dostatečný. Jiné rozmrazovací látky jako alkoholy, glykoly, močovina, CMA (Kalcium 

Magnesium Acetate), KA (Kalium Acetáte) apod. nejsou tak často používané. [9] 
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4 Způsoby nakládání s odtokovými vodami 

Hospodaření s dešťovou vodou zahrnuje široké spektrum technologií. V důsledku je řešení 

každé lokality individuální, co nejlépe přizpůsobené místně specifickým podmínkám. 

Při plánování odvodňovacích zařízení je třeba brát ohled na místní podmínky stavby 

(staveniště a jeho okolí, které může být stavebními pracemi ovlivněno). K tomu jsou 

nepostradatelné průzkumy původu, množství a druhu vody v jejích různých projevech.[17] 

Při plánování odvodňovacích zařízení je třeba, pokud možno, použít údaje dlouhodobého 

srážkového režimu. Tyto údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav, podniky 

Povodí, správci menších vodních toků, provozovatelé vodovodů a kanalizací a odborné 

organizace zabývající se hydrogeologickým průzkumem. Topografické mapy, včetně 

pro daný účel nejvhodnější základní vodohospodářské mapy, poskytují celkový přehled 

tvaru krajiny a rozvodí. Je však třeba mít na paměti, že geografická rozvodí se mohou lišit 

od rozvodí stanovení hydrogeologických rozvodnic. Před vypracováním návrhu odvodnění 

je třeba zjistit všechny přírodní vodní toky a umělá vodní díla, jakož i otevřené a uzavřené 

odvodňovací systémy (příkopy, propustky, odvodňovací kanály, potrubí, meliorace) - z map 

či dokumentací staveb, pomocí obhlídky terénu a dotazů. Dále je třeba zjistit stávající 

i plánované zdroje vody a příslušná ochranná pásma. Důležitou pozornost je třeba věnovat 

přípravě návrhu odvodnění ve zvláště chráněných územích. (CHKO, NP) [17] 

Z tohoto důvodu je zapotřebí klást důraz na volbu vhodného typu vsakovacího zařízení 

s případným předčištěním, je-li recipientem podzemní voda, i možnosti ošetření srážkového 

odtoku pří zaústění do povrchových vod. Volba odpovídající technického opatření závisí na 

úrovni znečištění a na citlivosti toku nebo území. [29] 

Pro získání potřebných poznatků o inženýrskogeologických, hydrogeologických 

a hydrologických poměrech a o geotechnických podmínkách horninového prostředí včetně 

fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu je třeba provést geotechnický 

průzkum (GTP). Tento průzkum je pro pozemní komunikace podrobně popsán 

v technologickém postupu (TP 76). GTP musí být navržen a proveden tak, aby zajistil 

všechny nezbytné poznatky a podklady pro příslušnou etapu přípravy i výstavby pozemní 

komunikace včetně poznatků o historické báňské činnosti. GTP musí poskytnout i údaje 

nezbytné k řešení geotechnických rizik a jiných rizik spojených se stavbou pozemní 
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komunikace. Obsah, rozsah a metodiku průzkumu pro návrh vsakovacích objektů vymezuje 

ČSN 75 9010.  

Podmínkou pro návrh odvádění srážkových vod je znalost geologických 

a také hydrogeologických poměrů. Přírodní poměry se dělí na jednoduché a složité 

a samotná stavba podle velikosti odvodňované plochy na nenáročnou a náročnou. [17] 

 Podle uvedených kritérií se určuje náročnost geologického průzkumu a ostatních podkladů, 

proto je třeba zajistit zadržení nebo vsáknutí povrchové vody pomocí různých zadržovacích 

jímek. Při plánování odvodňovacích zařízení uvnitř obcí je třeba respektovat i další 

urbanistické požadavky. V případě vodních toků mají jako recipienty sloužit především 

stávající vodoteče. Je tedy nutné se co nejvíce vyhnout výstavbě nových toků 

a to i podobných přírodním. Absence starých zrušených vodotečí se často projevuje 

erozními rýhami v polích. Pro náhled mohou velmi dobře posloužit historické mapy, 

kde jsou tyto zrušené vodoteče zobrazeny. [17] 

Dešťová voda při stékání z povrchu silnic více či méně silně znečišťována škodlivými 

látkami. Proto se při odvodňování silnic, které nepodléhá povolovacímu řízení, vyžaduje 

v první řadě čištění porostlou svrchní vrstvou půdy. Půda dosahuje díky své struktuře 

vysokého stupně filtrace jak při zadržování pevných, tak při odbourávání rozpuštěných látek. 

Plochy pro čištění, které jsou k dispozici, jsou často příliš malé, aby dokázaly pojímat 

v místě běžné srážky, aniž by se v nich voda hromadila. V těchto případech se zařízení 

na čištění kombinují s retenčními zařízeními. Volba typu zařízení a způsob umístění 

je závislá na disponibilním prostoru. Pokud je dostačující, je třeba dát přednost 

bezprostřednímu vsakování porostlou svrchní vrstvou půdy, například při okraji 

komunikace, v zatravněných příkopech a mělkých korytech.  

Aby bylo možné ošetřit odtékající vodu centrálně, doporučuje se použití zatravněného 

půdního filtru. Ten umožňuje vysoký čisticí výkon a dobrou možnost kontroly. Kromě 

toho pomáhá zlepšovat místní vodní bilanci, rozmanitost biotopů a druhovou pestrost 

na plochách a v blízkém okolí. Takto pojaté a využité vedlejší dopravní plochy 

mohou kromě toho fungovat jako ekologická kompenzace. [32] 
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4.1 Legislativní nástroje 

VODNÍ ZÁKON Č. 254/2001 SB. - Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní 

vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování 

i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem 

Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů.  

V souvislosti s požadavky Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES 

na dosažení dobrého chemického a ekologického stavu vodního prostředí je kladen velký 

důraz na omezení odtoku znečištění do recipientů. [17] 

Směrnice zavádí pravidla, která zamezí zhoršování stavu útvarů povrchové vody v EU a 

pomohou dosáhnout dobrého stavu evropských řek, jezer a podzemních vod do roku 2015. 

Zejména to zahrnuje: 

o ochranu všech vod (vnitrozemské*, povrchové*, brakické*, pobřežní a podzemní*),  

o obnovu ekosystémů v těchto vodních útvarech a v jejich okolí,  

o snížení znečištění vodních útvarů,  

o zaručení udržitelného způsobu užívání vody ze strany občanů a podniků.  

V ČR zatím předpis jednoznačně řešící problematiku odtokových vod z komunikací, 

tak nezbývá než se inspirovat v zahraničí (částečně norma TNV 75 9011). Zejména 

v Německu je propracovaný systém, který je zakotvený ve směrnicích DWA. [29] 

TNV 75 9011- HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI - Tato norma reaguje 

na současné trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva a zabývá se způsoby 

nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Jedná 

se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území způsobem blízkým přírodě. 

[39] 
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Norma řeší opatření pro ochranu objektu nebo příjemce srážkových vod s důrazem 

na zadržení hrubých nečistot (splavenin) a nerozpuštěných látek, snížení koncentrace 

těžkých kovů, zadržení ropných látek, rozklad organických látek spotřebovávajících kyslík, 

snížení koncentrace živin a snížení koncentrace patogenních organizmů; může probíhat 

v přírodě blízkých nebo v technických zařízeních. 

Obsah, rozsah a metodiku průzkumu pro návrh vsakovacích objektů vymezuje ČSN 75 9010. 

- Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů upřednostňují řešit 

odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení 

však v České republice dosud chyběl a vsakovací zařízení nejsou navrhována vždy správně. 

Proto ČKAIT vydala v roce 2010 technickou pomůcku TP 1.20 Hospodaření se srážkovou 

vodou v nemovitostech a v současné době vrcholí příprava nové ČSN 75 9010 Návrh, 

výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. Po vydání ČSN 75 9010 bude 

technická pomůcka TP 1.20 novelizována, aby byla s touto normou v souladu. [39] 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích - Tento zákon upravuje některé vztahy 

vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě 

(dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. Kanalizace je provozně samostatný 

soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 

a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, 

kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod 

před jejich vypouštěním do kanalizace. 

 

Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci 

a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními 

vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná 

se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. [39] 
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4.2 Cílené vsakování 

Cílené vsakování dešťové vody slouží ke kompenzaci zpevňování ploch a zmenšování 

tvorby podzemní vody. Vsakování je však na místě pouze tam, kde to umožňují přirozené 

terénní a půdní poměry. Musí být přitom zaručena ochrana podzemní vody a blízké zástavby. 

Pokud vsakovací kapacita podloží je malá a vsakovací plochy, které jsou k dispozici, 

nedostačují k infiltraci v místě běžných dešťových srážek, aniž by se v nich voda hromadila, 

kombinuje se vsakování s retenčními zařízeními. Výběr vsakovacího zařízení závisí 

na volném místě, vsakovací schopnosti půdního podkladu a na kvalitě vsakované vody. 

Čištění musí probíhat v zásadě plošně nebo liniově přes zatravněnou svrchní vrstvu půdy. 

Od tohoto postupu je možné se v případě vsakování bez povolení odchýlit pouze z nutných 

důvodů. V mnoha oblastech se soudržnou zeminou nebo půdou, která nedokáže vodu 

vsáknout, je jedinou možností decentralizovaného odvádění dešťové vody její svádění 

do povrchových vod. V Bavorsku se zatím dostává do povrchových vod přes jednotnou 

kanalizaci a čistírny zhruba 70 procent vody ze silnic v sídlech. Podle kvality vody odtékající 

ze silnic a druhu vod je v případě svodu bez povolení zapotřebí naplánovat její čištění. 

Odvádění může probíhat jako velkoplošné nebo bodové, otevřené nebo uzavřené. 

Při plánování místa zaústění je třeba zabránit vzniku eroze a vzdutí vodního toku. Z pohledu 

přírodě blízkého odvodnění je třeba dávat přednost viditelným a decentralizovaným svodům, 

tedy rozložit přitékající množství do několika zaústění. [32] 
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Obrázek 13 Princip čištění v zatravněné svrchní vrstvě půdy 

 

Obrázek 14 Princip vsakování v mělkém korytě 

 

Obrázek 15 Princip otevřeného svodu 
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4.3 Odvodnění komunikace 

K důležitým předpokladům pro využitelnost a životnost komunikací patří jejich spolehlivé 

odvodnění. Zde se podrobněji zabývá pouze odvodněním jednotlivých částí konstrukce 

pozemní komunikace. Pro vlastní odvodnění komunikace jako celku tj. včetně 

silničního tělesa platí ČSN 736101, VL 2 a VL 2.2. Odvodnění mostních objektů je podrobně 

uvedeno v ČSN 73 6201. Kromě zařízení uvedených v ČSN 736101 je možno používat 

i vsakovacích drenáží, jejichž podrobnější užití a návrh je uveden ve VL 2.2. Pro návrh 

vsakování slouží ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod. Při návrhu Konstrukce 

vozovky a tělesa pozemní komunikace je z hlediska jejich odvodnění nutno Přihlédnout 

k charakteristice prostředí, ve kterém se má komunikace nacházet a k účelu, kterému 

bude sloužit.  

Povrchové odvodnění silniční a dálniční komunikace musí zajišťovat především rychlé 

a plynulé odvedení odtokového množství srážkové vody z povrchu silničního a dálničního 

tělesa, zejména z vlastního pojížděného dopravního pásu. Tato voda je zároveň zachycována 

a odvedena s cílem zabezpečit silniční komunikace proti nadměrnému zvyšování vlhkosti 

(následné rozmáčení, bobtnání vlivem mrazu a tání). To zároveň přispívá k úpravě vodního 

režimu podloží komunikace a v celé aktivní zóně.  

První stupeň povrchového odvodnění, tj. odvodnění plošné, je zajištěn především vhodně 

voleným příčným sklonem ploch a rovinným povrchem. 

Druhý stupeň povrchového odvodnění, tj. zachycení, soustředění a neškodné odvedení vody 

do vodotečí, terénu apod. zajišťuje odvodňovací zařízení. [32] 

Prostředí se rozlišuje podle klimatických podmínek, průběhu hladiny podzemních vod 

a v závislosti na ekologických požadavcích na ochranu okolního terénu nebo ochranu 

povrchových či podzemních vod. Zvláštní ochranu pak vyžadují stanovená ochranná pásma 

vodních zdrojů. Na základě vyhodnocení výše uvedených charakteristik prostředí a podle 

účelu komunikace se navrhují kryty a podkladní vrstvy propustné, (nestmelené vrstvy 

a dlažby) nebo nepropustné (stmelené vrstvy). Zvláštní kapitolu tvoří dlažby pokládané 

do izolovaných van se zvláštním odvodněním, které se převážně používají u čerpacích stanic 

pohonných hmot. [17] 
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4.3.1 Odvodnění vlastního tělesa komunikace 

Odvodnění krytu vozovky se zajišťuje podélným a příčným sklonem komunikace. Voda 

z povrchu vozovky se může zachytit na okraji zpevněné plochy do rigolů nebo přetéká 

přes nezpevněnou krajnici do příkopů (zpevněných nebo nezpevněných). U komunikací 

nižších tříd může odtékat srážková voda přímo do okolí, zejména pokud se terén 

snižuje směrem od komunikace. Z rigolů jsou vody obvykle odváděny pomocí dešťových 

vpustí do kanalizace nebo vyústěny jednotlivě do svahu tělesa pozemní komunikace 

a pomocí skluzů do podélných příkopů. Obdobnou funkci plní přejezdný obrubník, osazený 

za zpevněnou částí krajnice, ve kterém jsou vynechány mezery ve vzdálenostech podle 

výpočtu odtokového množství, tak aby voda nezasahovala do pojížděné části vozovky. 

V těchto mezerách navazují na obrubník skluzy, kterými je voda odváděna do zpevněných 

podélných příkopů. Tento způsob odvodnění se používá tam, kde se má zabránit vsakování 

znečistěných vod do okolního terénu. Je vhodný především z ekonomického hlediska 

(úspora kanalizace i dešťových vpustí a tam kde je nutno zabránit erozi svahu) a použije 

se tam, kde je dostatek prostoru pro kapacitní podélný příkop pod svahem tělesa pozemní 

komunikace. Úsporu počtu dešťových vpustí a tím i překopů vozovky lze dosáhnout užitím 

štěrbinových trub místo rigolů. Tyto trouby mají větší kapacitu pro odvod vody, a proto 

vzdálenost osazovaných vpustí může být větší. Nevýhodou těchto trub je náročnější údržba 

a nedoporučuje se je osazovat tam, kde je větší výskyt hrubých nečistot např. listí, úlomků 

větví, splavenin atp. Obdobnou funkci plní liniové odvodňovače s rošty, které se používají 

na odstavných plochách, parkovištích a zvláště na plochách u čerpacích stanic. Dešťové 

vpusti jsou součástí komunikace a jsou zpravidla provozované správcem pozemní 

komunikace. Dešťové vpusti se zřizují k odvodnění vozovek, zpevněných ploch a popř. 

chodníků. Při optimálním návrhu odvodňování vozovek se vpusti rozmísťují tak, 

aby byla využita jejich hltnost, která při dostatečné kapacitě odtokového potrubí závisí 

především na velikosti a hydraulické účinnosti vtokové mříže, sklonu a způsobu osazení. 

Bereme-li doloženou hltnost mříže (s např. 20% rezervou) z hlediska ekonomické 

optimalizace návrhu odvodnění za hodnotu limitní, je nutno ještě prověřit dostatečnou, 

tedy vyšší kapacitu rigolu, případně odvodňovacího proužku. Zcela zásadní je dodržení 

požadavku bezpečnosti provozu na komunikacích. Na dálnicích a rychlostních 

komunikacích nesmí být dešťové vpusti a poklopy vstupních šachet umístěny v jízdních 
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pruzích. Vzájemná vzdálenost dešťových vpustí závisí na podélném sklonu komunikace, 

chodníku nebo jiných zpevněných ploch, na návrhovém přítoku srážkových vod, na hltnosti 

vpustí a nemá být větší než 50 m. Při návrhu rozmístění dešťových vpustí se postupuje 

podle ČSN 73 6005, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. V místech, kde se požaduje mimořádná 

bezpečnost odvedení přitékajících srážkových vod v celé šířce komunikace nebo na jiných 

exponovaných místech (vjezd do podzemí, autobusové zastávky, železniční přejezdy apod.) 

se navrhují přednostně odvodňovací žlábky (liniové vpusti). Tam, kde k dešťové vpusti 

přitékají srážkové vody z odvodňované plochy ve sklonu větším než 8 %, se z důvodu 

přetoku přes mříž navrhují dešťové vpusti zdvojené (možno na jednu kapacitní přípojku) 

nebo se užijí horské vpusti.  

V místech, kde se očekává přítok srážkových vod z nezpevněných ploch nebo v silničních 

a jiných otevřených příkopech se použijí lapače splavenin a horské vpusti. [17] 

4.3.2 Lapač splavenin 

Lapač splavenin musí být vybaven česlemi, sedimentačním prostorem a prohlubní 

na zachycení těžkých unášených látek (splavenin). Druh vtokové mříže dešťové vpusti 

se volí podle místa jejího osazení, velikosti očekávaného přítoku srážkových vod, množství 

přinášených splavenin a podélného sklonu komunikace, chodníku či jiných odvodňovaných 

ploch. Vlastní srážkové stoky jsou u směrově dělených komunikací vedeny ve středním 

dělícím pásu (SDP), v některých případech je však výhodné užít systému dvou stok paralelně 

vedených při okrajích komunikace. Výhodou tohoto řešení je mimo jiné snazší (bezpečnější) 

údržba a možnost rozšíření systému o drenážní funkci. [17] 

4.3.3 Podkladní a ochranné vrstvy 

Odvodnění podkladních a ochranných vrstev se rovněž zajišťuje podélným a příčným 

sklonem. Pro návrh podkladních vrstev platí ustanovení ČSN 73 6114. U násypů, 

nebo u příkopů v zářezech se ochranná vrstva vyvede přímo do svahu zemního tělesa min. 

200 mm nad dno příkopu. Pokud není dno příkopu min. 200 mm pod úrovní zemní pláně, 

je nutné odvést vody do drenáže. [17] 
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4.3.4 Zemní pláň 

Odvodnění zemní pláně se zajišťuje příčným sklonem, který se navrhuje v základním sklonu 

3 %. U některých konstrukcí (např. směrově rozdělené komunikace) se upravuje sklon zemní 

pláně, před zaústěním ochranné vrstvy do drenáže, do sklonu 6 %. Touto úpravou 

je zajištěno též odvodnění středního dělicího pásu, jehož povrch je upraven do tvaru "V". 

Vsakováním se povrchová voda dostává do podélné drenáže, která se zaústí do kanalizačních 

šachet, nebo je (přes revizní šachtu) vyvedena samostatně drenážní vyústí do svahu zemního 

tělesa a skluzem svedena do podélných příkopů. V případě, že vrchní vrstva podloží vozovky 

(aktivní zóna) je navržena z propustné zeminy, pod kterou je nepropustná zemina, je potřeba 

povrch tohoto nepropustného podloží upravit spádováním k podélné drenáži, 

která je umístěna min. 200 mm pod spodní částí vrstvy z propustné zeminy (viz. vzorové 

listy staveb pozemních komunikací VL 2). U skalních zářezů je nutno pláň upravit 

do nezamrzlé hloubky, nebo vyrovnat skalní nerovnosti hubeným betonem tak, aby voda, 

která by případně pronikla na tuto pláň, nezůstávala ve skalních prohlubních, kde by 

v mrazovém období vytvářela případné zdroje ledových čoček. [17] 

4.3.5 Odvádění vod do recipientu 

Odvedením již soustředěné vody z odvodnění pozemní komunikace do vhodného recipientu. 

Nejjednodušší možností odstranění povrchové vody z pozemních komunikací je její 

přirozený odtok bez předchozího zadržování. Voda si vyhledává cestu nejmenšího odporu, 

odtéká po povrchu a vsakuje se. Pokud však není možno  

s dostatečnou spolehlivostí předpokládat plné a bezproblémové vsáknutí, musí být vyhledán 

další vhodný recipient a v případě nutnosti na jeho ochranu navrhnout dostatečnou retenci 

vod před jejich zaústěním. [17] 

 

 

 

 



Kamil Walczysko: Nakládání s odtokovými vodami 

 
 

2016 35 

Pro volbu vhodných odvodňovacích zařízení existuje mnoho směrodatných kritérií. 

Takovými kritérii mohou být: 

o množství shromážděné povrchové vody 

o znečištění odpovídající dopravnímu zatížení pozemní komunikace 

o množství odváděné vody do vodního toku (stoky) v poměru k základnímu průtoku 

v recipientu 

o kvalita biotopu povodí 

o charakter povodí 

o úroveň hladiny podzemních vod 

o propustnost hornin a způsob obdělávání pozemků [17] 

Mimoto je třeba mít na zřeteli tyto zásady: 

o Retenční objem vlastních stok, příkopů, nádrží na zadržování srážkové vody atd. 

je třeba dimenzovat tak, aby nevznikalo možné přetížení jak vlastního 

odvodňovacího zařízení, tak recipientů. 

o Přítok z ploch mimo pozemní komunikaci je třeba, pokud je to možné, vyloučit. 

o Dbát o citlivé začlenění zařízení do krajiny. 

o Při budování je třeba současně zajistit funkce biotopu. [17] 

Při návrhu způsobu odvodnění je třeba brát v úvahu i znečištění povrchové vody z pozemní 

komunikace, které sestává z: 

o stálého podílu (silniční doprava) 

o dočasného podílu (používání rozmrazovacích prostředků) 

o mimořádného podílu (dopravní nehody) [17] 
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4.3.6 Odvodňovací zařízení 

Pro zachycení a neškodné odvedení srážkových vod slouží odvodňovací zařízení. 

Tato zařízení se dle ČSN 73 6101 dělíme dle způsobu založení na otevřená, krytá a vhodné 

kombinace. [17] 

Otevřená: 

o rigoly 

o příkopy 

o odvodňovací proužky 

o otevřené žlaby, odvodňovací žlábky a štěrbinové žlaby 

o skluzy, kaskády, stupně, prahy a vývary 

o uliční vpusti a horské vpusti 

o vsakovací jámy a vsakovací prostory [17] 

Krytá: 

o odvodňovací potrubí, kryté žlaby a stoky 

o drenáže, trativody [17] 

dále dle směru vedení: 

o odvodňovací zařízení podélné (vedení ve směru komunikace)  

o odvodňovací zařízení příčné (vedení napříč silniční komunikace) 

o odvodňovací zařízení plošné [17] 

Během posledních let významně vzrostlo zatížení dopravních cest vlivem stále intenzivnější 

silniční těžkotonážní přepravy. Důležitým hlediskem dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti 

silnic a dálnic je volba vhodného, správně dimenzovaného a hospodárného odvodňovacího 

systému. Efektivní monolitický systém odvodňování dopravních cest Meadrain DM 

od společnosti MEA, který dodává společnost RONN Water Management s.r.o, spolehlivě 

přenáší dynamické zatěžování od rychle jedoucích vozidel těžké přepravy. Provozní 

bezpečnost je zajištěna spolehlivým, plynulým a rychlým odtokem vody i při velkém 

množství srážek. [38] 
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Obrázek 16 Odvodňovací zařízení 

 

Všechna odvodňovací zařízení je třeba volit a budovat tak, aby je bylo možno snadno 

kontrolovat a provádět jejich údržbu. Je nutné používat otevřené povrchové odvodnění 

před zařízeními podzemními, pokud tomu nebrání stavebně technické, krajinářské, 

ekologické nebo jiné důvody.  

Při budování odvodňovacích zařízení v profilu pozemní komunikace je třeba brát ohled 

na to, aby tato zařízení byla dobře přístupná a aby při jejich údržbě a opravách nedocházelo 

ani k výraznému omezování provozu ani k poškozování jiných zařízení pozemní 

komunikace.  

Odvodňovací zařízení, jako jsou zařízení pro podchycení, zadržování a čištění vody, 

jakož i opatření v povodí musí být prováděna v souladu s místními přírodními podmínkami. 

Přednostně je třeba používat přírodní stavební materiál, aby bylo dosaženo vhodného 

začlenění zařízení do krajiny. Vně tělesa pozemní komunikace má tento požadavek obzvlášť 

velký význam. [17] 
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Při volbě materiálu pro stavbu odvodňovacího zařízení se přihlíží k chemickým vlastnostem 

odváděné vody (především s ohledem na látky používané k zimní údržbě komunikací) 

a případné podzemní vody (agresivní voda). Odvodňovací zařízení musí být plánována 

ve shodě s koncepcí péče o krajinu a územním plánem. U odvodňovacích zařízení se musí 

ověřovat jejich přístupnost pro údržbu a pro případný havarijní zásah. Při správné ekologické 

a technické koncepci odvodňovacího zařízení se mohou snížit záporné vlivy na přírodu 

a krajinu. Spojováním a kombinací různých funkcí (zadržování, oddělování pevných látek, 

oddělování lehkých kapalin, čištění filtrací či vsakem) lze snižovat potřebu prostoru a zvýšit 

účinnost, hospodárnost a bezpečnost zařízení. [17] 
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5 Závěr: 

 

Pro bakalářskou práci jsem si vybral problematiku nakládání s odtokovými vodami 

z komunikací. Nakládání s dešťovými vodami je dnes jedním z palčivých témat urbanizmu 

a územního plánováni a dalších odvětví, která se zabývají výstavbou komunikací 

a zpevněných ploch. Výzkum povrchových odtoků je dlouhodobě sledovaným problémem 

a každý z nás přistupuje k této problematice specifickým způsobem. Stejně tak tato 

problematika ovlivňuje i okolí urbanizovaných území skrze svůj vliv na hydrologické 

podmínky v okolí toků po proudu od těchto komunikací. Zhoršenou kvalitu vod v našich 

tocích a zvýšené nebezpečí bleskových povodní má na svědomí neustálý narůst zpevněných 

ploch, ze kterých je voda různými způsoby odváděna rovnou do recipientů. Tím je nejen 

narušen malý vodní cyklus povodí, ale jsou bezprostředně ohrožovány lidské životy 

a majetek. Jedním z možných opaření proti negativním dopadům postupující urbanizace 

na životni prostředí je tedy volit takové způsoby nakládaní s dešťovými vodami, které jsou 

co nejpodobnější přirozeným procesům v povodí. Vždy zaleží na konkrétních podmínkách 

dané lokality. Zároveň také zaleží na daném prostředí, finanční náročnosti a jednoznačná 

prospěšnost pro životní prostředí. Zároveň se zaváděním těchto nových technologii, 

které zlepšují hydrologickou bilanci urbanizovaných území, je třeba podívat se i na příčinu 

celého problému. Tu je možné vidět především v narůstajícím podílu zpevněných 

a nepropustných ploch. Tyto plochy v podobě chodníků, parkovišť, komunikací 

a rozsáhlých zpevněných ploch, což jsou povrchy, jejichž vliv na hydrologii krajiny 

rozhodně kladné nejsou. 

Ve své bakalářské práci jsem se snažil nastínit problém odtoku dešťové vody z komunikací. 

V první části jsem chtěl poukázat na vznik a vývoj dešťových srážek. Dále jak srážky 

monitorujeme, v jakém množství dopadají na zem, a za pomocí kterých přístrojů 

se tyto srážky zaznamenávají. V práci uvádím druhy odtokových poměrů, kterými 

lze počítat množství odtečené vody z propustných i nepropustných ploch. Následující část 

uvádí vliv automobilové dopravy na životní prostření, které znečišťující látky vznikají 

a jaký mají vliv na okolní prostředí a lidský život. V závěru své práce jsem uvedl způsoby 

nakládání a zachycení odtokové vody z komunikací a zpevněných ploch. 
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Závěrem je nutno říci, že mnoho odborníků, znalců a projektantů je bohužel nuceno 

projektovat své stavby tak, aby náklady na realizaci byly minimální. To ovšem brzdí rozvoj 

šetrných metod nakládání s dešťovou vodou. Zároveň je třeba přiznat, že nic není nemožné. 

Výsledkem tedy je, že již studie musí vytvářet chytré a bezpečné návrhy s ohledem 

na finanční stránku věci a hlavně kvalitu životního prostředí. 
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