
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut enviromentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ A ZNE ČIŠTĚNÍ 

ODVÁDĚNÝCH SRÁŽKOVÝCH VOD 

V URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍCH 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor:       Michal Zelenka 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Hana Škrobánková, Ph.D. 

 
 
 

Ostrava 2009



 

 

 

 

 

Prohlášení 
 

- Celou bakalářskou práci, včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady i literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. (autorský zákon), zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen       

VŠB - TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou prácí užít           

(§ 35 odst. 3)    

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v ústřední knihovně  

VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu    

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB - TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo (bakalářskou práci) nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě      

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO    

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

         _________________________                   

V Ostravě dne 16.4. 2009                                                    Michal Zelenka



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucí bakalářské práce, Ing. Haně Škrobánkové, Ph.D., za poskytnutí pomoci, 

materiálů a cenných rad v průběhu zpracování bakalářské práce.   



 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá srážkovou vodou, možnostmi jejího využití              

v domácnosti, případně infiltrace do podzemní vody. Na začátku se práce zabývá 

vymezením pojmu srážkové vody, její charakteristikou a legislativou, která upravuje 

podmínky pro nakládání s ní. Dále jsou popsány stokové sítě, kterými je běžně odváděna 

z urbanizovaných území. V další části jsou představeny způsoby hospodaření se srážkovou 

vodou a možnosti využití této vody v běžném každodenním životě člověka. Na závěr je 

zařazeno shrnutí, zhodnocení možností a podmínek pro hospodaření se srážkovou vodou, 

doporučení a vyhlídky do budoucnosti.  

KLÍČOVÁ SLOVA   

srážková voda, zákon o vodách, potřeba vody, jímání a akumulace vody, umělá infiltrace, 

zelené střechy, vsakovací systémy 

 

 

SUMMARY 

This thesis treats of the rain water, ways of its utilization in a household, eventually 

infiltration into the underground water. At the beginning the thesis acts about qualifying 

concept of the rain water, its characterization and legislation, which governs conditions    

for treating with that water. Then there are described sewerage networks, trough which      

is the rain water commonly escorting from an urbanized areas. Next part presents the ways 

of rain water management and the possibilities of using this water in daily life. In the end 

of thesis is stated summation, evaluation of potential in the rain water management         

and conditions for it, references and future prospects.  

KEYWORDS 

rain water, water act, water requirement, water abstraction and storage, artificial 

infiltration, green terraces, drain systems 
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1. ÚVOD 

Přes 97% z veškerého množství 1,4 miliardy km3 vody, kterým disponuje naše 

planeta, tvoří pro lidstvo nepoužitelná slaná voda. Ze zbylých 3% sladké vody je většina 

vázána v ledu na pólech a ledovcích na horách. Volně použitelný díl veškeré vodní zásoby 

je tedy pouze 0,3%. [10] 

Největší problém spojený s využitím vody v životě člověka tvoří její kvalita               

a dostupnost. Příprava pitné vody bude stále složitější a dražší. 

Odedávna je známo, že působením slunce se z ploch oceánů vypařuje voda, která     

se následně pomocí větru přemisťuje nad kontinenty, kde působením chladu kondenzuje        

a padá na zem ve formě srážek. Původně čistá, destilovaná voda průchodem atmosférou 

přibere jemné prachové částice a aerosoly. Nasytí se vzdušným CO2, čímž získá mírně 

kyselý charakter. [9] 

Další osud srážkové vody se odvíjí od místa jejího dopadu na zemský povrch. 

V případě, že se jedná o zemědělsky obdělávanou půdu, vzniká při styku dešťových kapek 

se znečištěním na povrchu půdy tzv. přírodní odpadní voda, která poté vsákne do půdy      

a infiltruje do podzemních vod. [11]   

Pokud srážky dopadají na zastavěnou plochu (urbanizované území), vzniklá voda                  

je odváděna do jednotných nebo oddílných stokových sítí a odnáší s sebou povrchové 

nečistoty z této plochy, čímž se zpočátku zhorší její jakost, ta se v průběhu padání srážek 

stabilizuje na hodnotách stejných jako má voda před dopadem na zem. Velkým negativem 

urbanizovaných území je to, že současně s postupující novou výstavbou ubývá ploch, kde 

by se voda mohla samovolně vsakovat do podloží, srážky rychle odtékají a v oblasti klesá 

hladina podpovrchové vody. Navíc kmenové stoky většiny sídelních útvarů jsou dnes již 

přetížené a rekonstrukce je investičně nákladná. Proto vzniká silný tlak, ze strany správců 

kanalizace, na omezení nebo zamezení odtoku srážkové vody z nově budovaných objektů.  

Podle současné legislativy lze zohlednit kapacitu a stav místní kanalizace při stavebním 

řízení a stavební úřad pak může investorovi určit, aby likvidoval srážkovou vodu               

na vlastním pozemku. Pro stavebníka nebo majitele nemovitosti je výhodné, dobrovolně 

uvažovat o jiném způsobu odvádění nebo využití srážkové vody. [10]   
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Voda, která dopadne na povrch v okolí jeho nemovitosti, se může mimo přímého 

napojení na kanalizační soustavu zachytit na povrchu nebo dopravit do podpovrchového 

systému mělkého nebo hlubinného vsakování, případně zachytit a upravit pro využití         

v nemovitosti. [10]   

Je mnoho důvodů, proč akumulovat a využívat srážkovou vodu nebo ji odvádět 

z pozemku zasakováním do půdy. Tyto důvody mohou být čistě racionální, v případě její 

akumulace v nádržích a využití například pro závlahu zejména vzhledem své kvalitě, nebo 

ekonomické, z hlediska úspor pitné vody. Pravdou totiž je, že podle statistiky dnes 

průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele činí přes 100 litrů denně. A přitom 

okolo 50% z tohoto množství vody nemusí tvořit, s ohledem na účel jejího použití, nutně 

kvalitní pitná voda, která je čím dál dražší. Srážková voda je tedy při porovnání velmi 

levným zdrojem vody provozní. Po úpravě a případné desinfekci ji lze dále využívat 

v domácnosti nejen k zálivce a zavlažování vegetace, ale také ke splachování, praní            

a kropení, úklidu, plnění okrasných nádrží nebo bazénů ke koupání apod. Ekonomickými 

důvody mohou být motivovány také firmy, jenž jsou povinny za odvod srážkové vody                   

do kanalizace platit. Stále aktuálnější je samozřejmě i ekologické hledisko. [10] 

Použití vody vzniklé ze srážek má na podkladě jejích dobrých vlastností další 

pozitivní vedlejší efekty: 

- jedná se o velice vhodnou vodu pro zálivku rostlin 

- má lepší účinnost při mytí, čímž se ušetří až 50% prostředků 

- nezpůsobuje usazování vodního kamene v pračce 

- zabraňuje vzniku močového kamene ve WC 

- pozitivem jsou i poměrně malé rozměry nádrží pro její akumulaci [10] 

Při odborné instalaci zařízení na srážkovou vodu se u ní neprojevují žádné 

hygienické závady, které by bránily využití v domácnosti. To nám potvrzují zkušenosti       

a vědecké poznatky, jako například dlouhodobá studie Státního hygienického ústavu 

v Brémách zabývající se užíváním srážkové vody při praní prádla. Podle výsledků nebyly 

zjištěny rozdíly, v negativním smyslu, mezi praním prádla ve vodě pitné a srážkové. [10] 

Cílem této bakalářské práce je upozornit na výhody používání srážkových vod 

v domácnostech jako vody užitkové, přiblížit možnosti jejich využití, metody úpravy          

a odvádění ze soukromých pozemků za účelem zmenšení specifického odtoku. 
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2. LEGISLATIVA V OBLASTI SRÁŽKOVÝCH VOD 

Problematika srážkové vody v současné době není v legislativě jednoznačně 

vyřešena. Srážkové vody komplexně podléhají ochraně dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. 

a při jejich odtoku zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Nakládání s nimi 

se dále upravuje vyhláškami jako např. vyhláškou č. 428/2001 Sb. [8] 

2.1. Vymezení pojmu srážkových vod 

Jak již bylo řečeno, srážkové vody jako běžně užívaný i technický termín konkrétně 

nedefinuje žádný právní předpis. Obecně můžeme říci, že se jedná o vodu v různém 

skupenství pokud je ve vznosu a tím pádem se nedotýká žádným kouskem svého 

momentálního objemu zemského povrchu ani staveb na něm umístěných. [8] 

Podle právně nezávazné normy ČSN EN 1085 (750160) – Čištění odpadních vod      

se jedná o vody z atmosférických srážek, které dosud neobsahují látky z povrchu. [8] 

Legislativu týkající se problematiky vody a nakládání s ní představuje hlavně zákon            

o vodách č. 254/2001 Sb., který uvádí v § 2 odst. 1 vymezení povrchových vod takto: 

„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami        

pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. Důsledek - Srážková voda                

se po dopadu na zemský povrch nebo stavby na něm umístěné stává vodou povrchovou         

a pokud dále zasákne pod zemský povrch stane se vodou podzemní.“ [7] 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vzhledem k nutnosti 

jednodušeji vymezit povrchové vody vzniklé ze srážek v urbanizovaném území uvedl        

v § 1 odst. 3 text: “kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 

srážkových vod (dále jen “srážková voda“).“ [7] 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v § 103 odst. 1    

písm. b) používá termín “dešťové vody“. Z kontextu je zřejmé, že byly myšleny srážkové 

vody a vzhledem k tomu, že se jedná o jejich odvádění tak jistě o vody povrchové vzniklé          

ze srážkových vod. [7] 
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Stejně tak i novelizované nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení                 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech v § 2 

písm. b) používá termín “dešťovými vodami“ přičemž z kontextu je opět zřejmé,               

že se jedná o povrchové vody vzniklé z vod srážkových. [7] 

Pro potřeby vyjádření srážkových vod je tedy nejvhodnější používat termín 

povrchové vody vzniklé odtokem vod srážkových. [7] 

2.2. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

V § 1 odst. 3 je zmíněno, že se uvedený zákon nevztahuje na vodovody a kanalizace, 

u nichž je průměrná denní produkce menší než 10 m3 nebo je-li počet fyzických osob 

trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší než padesát, na vodovody sloužící        

k trvalému rozvodu jiné než pitné vody a na oddílné kanalizace sloužící k odvádění 

povrchových vod vzniklých odtokem vod srážkových (dále jen "voda srážková"). Tím         

se vyjímá odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací z pravomoci tohoto zákona. [2] 

V případech, kdy je oddílná kanalizace odvádějící srážkové vody opatřena 

technickými prvky, jejichž cílem je odsadit splachované znečištění z úvodu deště, nebo       

v případech nutné akumulace a tím i odsazení z kapacitních důvodů kanalizačního potrubí, 

je však možné, aby vodoprávní úřad využil ustanovení § 1 odst. 4 zmiňovaného zákona     

a prohlásil takovou kanalizaci za kanalizaci pro veřejnou potřebu. Je to dáno potřebou 

odborných zásahů vodohospodáře s ekologickým cílem, tedy z důvodu ochrany životního 

prostředí. [7] 

Další zmínku o srážkových vodách nalezneme v tomto zákoně v § 2 odst. 2 a 7, kde 

je ve vztahu k nim definována jednotná, oddílná a vnitřní kanalizace, dále v § 19 odst. 6, 

který uvádí: „Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo 

přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví 

prováděcí právní předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné 

kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.“ Zmocnění                 

ke stanovení způsobu výpočtu množství srážkových vod odváděných do jednotné 

kanalizace prováděcím předpisem nalezneme v odst. 10. [7] 
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Poslední ustanovení týkající se srážkových vod jsou zahrnuta v § 20.  Ze zákona        

o vodovodech a kanalizacích vyplývá právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen 

“stočné“), pokud ze smlouvy uzavřené mezi vlastníkem kanalizace a jejím provozovatelem 

nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace. Ve zmiňovaném § 20 odst. 1          

je uvedeno, že stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. Ustanovení v odst. 2    

a 3 pak uvádí, že jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů              

a množství vypouštěných odpadních a srážkových vod. Za odvádění srážkových vod 

jednotnou kanalizací je tedy možné požadovat úplatu. V odst. 6 je však uvedeno: 

„Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu             

se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací 

veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení 

potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické 

zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.“ [2] 

2.3. Vyhláška č. 428/2001 Sb. 

Jedná se o vyhlášku, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích             

pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. V § 31 se uvádí, že množství 

srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného 

v příloze č. 16 této vyhlášky na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou 

srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého 

hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných 

odtokových součinitelů uvedených ve zmiňované příloze. Postup při výpočtu je maximálně 

zjednodušen, výsledné množství je mírně vyšší než skutečnost. Důvodem mimo 

jednoduchosti je i snaha přimět subjekty vypouštějící srážkové vody do kanalizace k vyšší 

snaze srážkové vody vsakovat, omezit nepropustné povrchy apod. [8] 

V § 19 odst. 10 se hovoří o podmínkách umožnění nebo odmítnutí napojení nové 

kanalizace odvádějící srážkovou vodu do stávající stokové sítě: „V případě,                       

že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod 

napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných 

plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost 

kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro vlastníka 
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kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění 

nebo odmítnutí uvedeného napojení.“ [3] 

2.4. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Výkladová komise k zákonu o vodách říká, že při likvidaci srážkových vod ze střech 

a zpevněných ploch jednotlivých rodinných domků v jednoduchých zařízeních sloužících     

k ochraně těchto pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových vod se jedná      

o obecné nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o vodách.  

To znamená, že k takovému nakládání není třeba povolení vodoprávního úřadu. [8] 

V odůvodnění uvedeného výkladu se uvádí, že srážkové vody ze střech a povrchu 

zpevněných ploch u individuálních rodinných domů jsou povrchovými vodami podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona o vodách. V pochybnostech o tom, zda se v konkrétním 

případě jedná nebo nejedná o povrchové vody, rozhoduje podle ustanovení § 3 odst. 3 

zákona o vodách příslušný vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 55 odst. 2 zákona              

o vodách „se za vodní díla nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků       

na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků 

a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá 

zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a 

kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.“ Ustanovení však 

platí jen v případě, pokud srážkové vody likvidované tímto způsobem nejsou odpadními 

vodami. K instalaci nádrže pro akumulaci a využití srážkové vody v individuální výstavbě 

tedy také není potřeba povolení vodoprávního úřadu. [8] 

V případě vsakování srážkové vody již není výklad zákona tak jednoznačný. Výše 

uvedený § 6 zmiňuje obecné nakládání pouze s povrchovými vodami. Podle § 8 odst. 1 

písm. b) bod 4. vodního zákona se při vsakování jedná o nakládání s podzemními vodami, 

tedy umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, pro které je nutné 

povolení vodoprávního úřadu. [1] 

V případě jednotlivých rodinných domů ale existuje výjimka, kterou však necituje 

samotný zákon, ale Výkladová komise k zákonu č. 254/2001 Sb.: „Zasakování srážkových 

vod ze střech a zpevněných ploch u jednotlivých rodinných domů je nakládáním s vodami 

podle vodního zákona (§ 2 odst. 9 vodního zákona). Jde o obecné nakládání s povrchovými 



Michal Zelenka: Snížení množství a znečištění odváděných  

srážkových vod v urbanizovaných oblastech 

 

2008/2009 7 

vodami, změnu jejich přirozeného odtoku za účelem ochrany nemovitosti před škodlivými 

účinky těchto vod jednoduchými zařízeními (§ 6 odst. 2 vodního zákona). K takovému 

nakládání s povrchovými vodami není třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 

písm. a) vodního zákona. Jednoduchá zařízení nejsou vodními díly podle § 55 vodního 

zákona. V pochybnostech rozhodne vodoprávní úřad (§ 55 odst. 3 vodního zákona).         

To neplatí, jde-li o jiné vody odtékající z obytných, zemědělských a jiných staveb, které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod - vody odpadní (§ 38 odst. 1 

vodního zákona). V pochybnostech, zda se jedná o povrchové srážkové vody, rozhodne 

vodoprávní úřad - krajský úřad (§ 3 odst. 3 vodního zákona).“ [8] 

Zasakovat ani vypouštět bez povolení nelze vody odpadní z provozu domácnosti, 

průmyslové nebo zemědělské činnosti či jinak znečištěné. To se týká i předčištěných vod    

z ČOV. V těchto případech je nutné vždy povolení příslušného vodoprávního úřadu. [8] 

Pozn.: Vsakování srážkových vod není řešeno v žádné normě ani předpisu. 

Dochází tudíž k tomu, že různí projektanti ho navrhují zcela odlišnými způsoby, které 

udávají různá množství vody, jenž se musí vsakovat. Proto je navrhováno vytvoření nové 

ČSN, která by určité postupy přebrala z německé normy, případně z dalších evropských 

národních předpisů. [8] 

2.5. Postoj Evropské Unie 

Evropská Unie hospodaření se srážkovými vodami plně podporuje, z její iniciativy 

vzešel v roce 2007 projekt RainDROP (Development of stoRmwater Operational Practices 

Guideline - Manuál dešťové vody). Jeho hlavním cílem je vytvořit metodický pokyn          

o hospodaření se srážkovou vodou pro západní a střední Evropu a Balkán. Metodika         

by měla poskytnout informace o praktikách hospodaření s těmito vodami, možnostmi 

jejich využití a údaje o tom, jak začlenit jejich plánování do celkového procesu územního 

plánování. [12] 

Projekt probíhá za účasti pěti partnerských měst, která se při odvodňování svých 

území potýkají s problémy, jako je nedostatečná kapacita stok nebo znečišťování potoků,    

a všechna našla řešení v systémech hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se o města  

Karviná (ČR), Trenčín (SR), Aharnai (Řecko), Kupferzell (Německo) a Mikroregion 

Vsetínsko (ČR). [12] 



Michal Zelenka: Snížení množství a znečištění odváděných  

srážkových vod v urbanizovaných oblastech 

 

2008/2009 8 

3. PARAMETRY TÝKAJÍCÍ SE MNOŽSTVÍ                 

A KVALITY VOD 

3.1. Potřeba vody – možnost nahrazení pitné vody 

srážkovou 

Potřeba vody je množství vody, udávané za časovou jednotku, potřebné ve zdroji   

pro zajištění dodávky vody pro odběratele. Často se používá také termín specifická potřeba 

vody, což je množství vody, udávané za jednotku času, připadající na jednoho obyvatele. 

Směrná čísla roční potřeby vody se stanovují podle přílohy č. 12 vyhlášky                

č. 428/2001 Sb. Liší se podle toho, o jakou kategorii se jedná. Může jít o bytový fond, 

veřejné budovy, hotely a ubytovny, zdravotnická zařízení, kulturní a osvětové podniky, 

provozovny, prodejny, pohostinství, budovy s hospodářskými zvířaty, s drůbeží a různé. 

Potřeba vody na jednoho obyvatele v domácnosti (tedy kategorie bytový fond) se liší podle 

vybavení bytu. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. [4]   

 

Tabulka 1:  Roční potřeba vody v domácnosti [4] 

 
 

V těchto hodnotách však není zahrnuta potřeba vody na případné mytí chodníků       

a vnitřních komunikací, na úklid, závlahu vegetace na zahradě, provoz bazénu atd.          

Typ domácnosti Potřeba vody pro 1 obyvatele 
[m 3/rok] 

Dům s výtoky 16 

Dům s výtoky, společným WC 25 

Byt s výtokem a WC 31 

Byt s výtokem, WC, koupelnou a kamny na pevná paliva 41 

Byt s výtokem, WC, koupelnou a průtokovým ohřívačem 46 

Byt s výtokem, WC, koupelnou a centrální přípravou teplé vody 56 
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Pro tento účel je vhodné využít právě srážkovou vodu, ta se hodí také na splachování WC  

a koupání. [4]   

Při rozdělení přímé potřeby vody na jednotlivé účely, pro které je použita, jak uvádí 

tabulka 2, je patrné, že právě pro koupání a splachování WC je v domácnosti potřeba 

nejvíce vody. V tabulce jsou uvedeny průměrné údaje v litrech na osobu a den a vyplývá 

z ní, že průměrná potřeba vody na den se pohybuje mezi 104 a 185 litry pro osobu. [4]   

 

Tabulka 2:  Orientační údaje přímé potřeby vody  pro jednu osobu [4] 
  
  
  
  
       
           

3.2. Množství srážkových vod 

Srážkové vody jsou důležitou součástí vodního hospodářství drobných objektů           

a zároveň významným zdrojem vody pro účely, ke kterým není zapotřebí  jakosti pitné 

vody. [4]   

Vyhodnocování jejich množství provádí Český hydrometeorologický ústav, který 

poskytuje údaje, získané na základě srážkoměrných pozorování z nejbližších 

srážkoměrných stanic. [4]   

  Vlastní výpočet odtoku spočívá jednak ve stanovení odtoku z přívalových srážek      

a dále ve stanovení ročních srážkových odtoků, nejjednodušeji bilančními metodami. [4]   

Použití Potřeba vody za den 
[l/osoba] 

Pití a vaření 4 - 8 

Úklid  4 - 8 

Mytí osob 8 - 12 

Mytí nádobí 8 - 20 

Praní 14 – 20 

Splachování WC 30 – 45 

Koupání 30 - 60 

Různé, ostatní 6 - 12 
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Přítok srážkových vod Q se stanovuje z obecného vztahu: 

 Q = φ . Ss .qs [10-3 m3/s] 

 

 kde: φ je součinitel odtoku 

  Ss  je plocha jímacího území 

  qs je intenzita směrodatné srážky uvažované periodicity p [l/s z 1 ha] 

   

V tabulce 3, uvedené níže, jsou zobrazeny hodnoty vybraných součinitelů odtoku      

φ podle normy ČSN 75 6101 v závislosti na druhu zástavby, druhu pozemku a konfiguraci 

území. [4]   

 

Tabulka 3:  Součinitele odtoku φ podle ČSN 756101 [4] 
                        

 

U individuálních staveb se využívají především srážkové vody ze střech. Hodnoty 

součinitele odtoku φ se u šikmých střech pohybují podle druhu krytiny, sklonu a expozice 

mezi 0,75 a 0,85, kde nižší hodnoty platí pro střechy z neglazurovaných tašek a vyšší 

hlavně pro střechy s krytinou z kovů. U plochých kvalitně těsněných střech se odtokový 

součinitel pohybuje mezi 0,65 a 0,75, to neplatí pro zelené střechy, kde se součinitel φ 

stanovuje individuálně podle uspořádání střechy, vlastností a mocnosti půdního substrátu, 

druhu vegetace aj. [4]   

Součinitel odtoku  φ při konfiguraci území Způsob 
zástavby Druh pozemku 

rovinné svažité prudce svažité  

V uzavřených blocích       
(uvnitř zahrady) 

0,70 0,80 0,90 

V uzavřených blocích 
(zastavěné dvory) 

0,60 0,70 0,80 

V otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 

Budovy 

Při volné zástavbě 0,40 0,50 0,60 

Sdružené v zahradách 0,30 0,40 0,50 Rodinné 
domky Izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 
 

Lesy 0,00 0,05 0,10 
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Specifický roční odtok ze zpevněných ploch V se podle Mičína et. al. (2004) vypočte takto:   

 V = 10-3 . φr . Hr [m
3/(r.m2)] 

 

   kde: φr  je redukovaný odtokový součinitel, pro nedostatek přesných měření  

   se používá hodnota neredukovaného odt. součinitele φ 

  Hr  je redukovaný roční srážkový úhrn [mm], který je možné zjednodu- 

šeně stanovit odečtením všech srážek menších jak 1 mm za den        

od ročního srážkového úhrnu  

V urbanizovaných oblastech je specifický odtok vysoký. Důvodem je hustá 

zastavěnost a minimum zelených ploch, kde by se mohla voda ze srážek samovolně 

vsáknout do podloží. Prakticky veškerá srážková voda tedy odtéká do kanalizace a odnáší  

s sebou hrubé i jemné nečistoty z povrchu zastavěných ploch, zbytky olejů, pohonných 

hmot a jiných nebezpečných látek ze silnic a parkovišť. 

U individuálně stojících objektů závisí odtok z nezastavěných ploch, kterými jsou 

zahradní a parkové plochy, na retenční schopnosti pedosféry, kterou je možné vyjádřit 

rovnicí odvozenou Kasprzakem (1982) z přímých šetření: 

  

 HR(c) = Pef(1) . (ho – HR(3)) + HR(3) . (Pef(2) + 1) [m] 

  

kde: HR(c) je celková povrchová a podpovrchová retenční výška pedosféry 

  HR(3) je retenční výška půdního mikroreliéfu  

Pef(1) je efektivní pórovitost propustné půdní vrstvy, která je schopna 

nasycení na Qs (bod vadnutí); hodnota se pohybuje mezi 0,241         

a 0,431 u lehkých půd a 0,136 – 0,339 u středních půd  

Pef(2) je efektivní pórovitost svrchní nakypřené půdní vrstvy, která je 

schopna nasycení na QPK (polní vodní kapacita); u lehké půdy činí 

0,12, u střední 0,16 a u těžké 0,08 

ho je mocnost vegetačně aktivní zóny půdního profilu [4]   
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3.3. Složení srážkových vod 

Složení srážkových vod sleduje Český hydrometeorologický ústav (dále                  

jen “ČHMÚ”), také pracovníci jednotlivých Správ povodí, Výzkumného ústavu 

vodohospodářského aj. [4]   

Chemické složení vody zjišťujeme chemickým rozborem vzorku. Dá se říci,             

že prakticky každý zdroj vody má jinou kvalitu. Parametry, které se ve vodách stanovují 

nejčastěji, jsou pH, tvrdost, obsah organických látek (například pomocí CHSK∗)                  

a koncentrace rozpuštěných a veškerých látek (kationty – zinek, mangan, olovo atd., nebo 

anionty – sírany, chloridy atd.). Srážková voda je měkká a její pH se v neznečištěných 

oblastech pohybuje mezi 5 a 6. Ve střední Evropě, vlivem znečištění atmosféry oxidy 

dusíku a síry, je hodnota pH 4 - 5, výjimečně bylo naměřeno pH dokonce menší než 4. [14] 

Srážkové mraky vznikají odpařováním, srážková voda by tedy mohla být prakticky 

vodou destilovanou, bez rozpuštěných látek. Není tomu tak. Už atmosféře totiž přichází    

do kontaktu s rozličnými chemickými látkami, na její kvalitu má tedy významný vliv 

znečištění vzduchu., které je významné především v průmyslových oblastech a velkých 

městech. Při průchodu atmosférou se také voda váže s CO2 obsaženým ve vzduchu, což 

ovlivňuje její pH [16].  

Z předcházejícího odstavce tedy vyplývá, že srážková voda není čistý kondenzát, ale 

odráží přirozené pozadí zemského povrchu (mořská sůl, eroze půdy) a antropogenní 

znečištění způsobené hlavně dopravou a kouřovými plyny. Vzhledem k tomu,                   

že se v atmosféře obsažené látky přenáší na velké vzdálenosti, odráží se ve srážkové vodě 

jak lokální znečištění, tak i vlivy ze vzdálených oblastí [16]. 

Obsah kyselin (dusičná, chlorovodíková), pocházejících především z antropogenních 

zdrojů, převažuje nad obsahem zásaditých látek (uhličitany, amoniakální dusík) 

pocházejících z přirozeného prostředí. Z výfukových plynů, spalováním fosilních paliv      

a mikrobiální denitrifikací v půdě a vodě pocházejí sloučeniny síry a sloučeniny dusíku, 

spalováním hmot s obsahem PVC se vznikají sloučeniny chloru. Zásadité látky, jako 

uhličitany, mají původ v přírodě a zemědělství. Srážkové vody mohou obsahovat i další 

                                                 
∗ CHSK (chemická spotřeba kyslíku) je definována jako množství kyslíku, které se za přesně vymezených 
podmínek spotřebuje na oxidaci organických látek ve vodě silným oxidačním činidlem. 
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látky, např. těžké kovy pocházející z průmyslových emisí, organické látky jako 

uhlovodíky, vzniklé z výfukových plynů, a rostlinné živiny jako je fosfor. [16] 

Následující tabulka zobrazuje průměrné hodnoty obsahu vybraných látek ve srážkové 

vodě na území ČR podle měření ČHMÚ v roce 2004: 

 

Tabulka 4:  Obsah vybraných látek ve srážkové vodě v ČR podle ČHMÚ 2004 [16] 

 

Orientační údaje o složení odtoku srážkových vod z komunikací s automobilovým 

provozem uvádí v tabulka 5. Pro porovnání je zde uvedena tabulka 6, která zobrazuje 

hodnoty obsahu stejných látek jako tabulka 5, avšak naměřené ve srážkové vodě Českým 

hydrometeorologickým ústavem během roku 2005 v lokalitě Praha 4 – Libuš. [4]   

 

Tabulka 5:   Složení srážkových vod z komunikací podle Gretzschela et. al. (2003) [4] 

 
 

Tabulka 6:   Kvalita srážkových vod měřená ČHMÚ, v lokalitě Praha 4, 2005 [13] 

 Ca Na K NH4
+ SO4

2- Cl- 

mg/l 0,37 0,25 0,19 0,9 1,7 0,31 

 NO3- Fe Mn Pb Zn F 

mg/l 2,4 0,017 0,007 0,002 0,007 0,012 

Složka Pb   
[µg/l] 

Cd   
[µg/l] 

Cr    
[µg/l] 

Cu    
[µg/l] 

Zn   
[µg/l] 

Ni    
[µg/l] 

Minimum  80 1,4 5,2 40 160 8 

Maximum  340 6,4 24,2 140 620 57 

Průměr 180 3,1 11,0 100 300 20 

Složka Pb   
[µg/l] 

Cd   
[µg/l] 

Cr    
[µg/l] 

Cu    
[µg/l] 

Zn   
[µg/l] 

Ni    
[µg/l] 

Minimum  1,360 0,040 0,500 2,840 19,630 0,300 

Maximum  7,680 0,260 2,200 21,500 132,730 15,070 

Průměr 2,471 0.095 0,645 7,091 34,356 6,749 
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Srovnání obou těchto souborů hodnot jednoznačně vypovídá o tom, že případné 

využití odtoku srážkových vod z komunikací s automobilovým provozem je nevhodné        

s ohledem na obsah znečišťujících látek. Taková voda by vyžadovala náročnější úpravu      

a čištění. Výjimkou jsou chodníky a zpevněné plochy kolem domů a rekreačních objektů, 

kde nedochází k tak výraznému znečištění. [4]   
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4. SOUČASNÝ ZPŮSOB ODVODŇOVÁNÍ 

URBANIZOVANÝCH OBLASTÍ 

Cílem klasické koncepce odvodnění je úplné napojení a co nejrychlejší odvedení 

veškerých odpadních vod ze zájmového území gravitační trubní sítí. Mezi odpadní vody 

zde patří nejen splaškové vody z domácností, odpadní vody z průmyslu, ale též drenážní 

voda, přepady z vodojemů do kanalizace a srážkový odtok. [6]  

Stavby určené k odvodnění urbanizovaných území plní, v závislosti na místních 

podmínkách, několik základních požadavků. Mezi nimi i požadavek bezpečného odvádění 

srážkových vod, které by v zastavěném území vytvářely povrchový odtok nebo mokřiny. 

Takovýmto stavbám se říká kanalizace. Je to stoková síť včetně objektů vybudovaných       

na ní (retenční a dešťové nádrže, odlehčovací komory atd.) společně s jednou nebo více 

čistírnami odpadních vod pro jednu aglomeraci. [6] 

Existují tři základní typy stokových soustav pro odvodnění zájmového území 

- jednotná stoková soustava 

- oddílná stoková soustava 

- modifikovaná stoková soustava [6] 

4.1. Jednotná stoková soustava 

Odvodňovací systémy většiny velkých sídel na území ČR jsou koncipovány jako 

jednotná stoková soustava. V rámci takové soustavy je dopravována odpadní i srážková 

voda společnou trubní sítí na čistírnu odpadních vod. Tento princip byl dlouhou dobu 

upřednostňován, protože je technicky a ekonomicky výhodný, na druhou stranu však 

zároveň představuje ekologická i hygienická rizika, ovlivňující životní prostředí a provoz 

ČOV za dešťových průtoků. [6] 

Za účelem odlehčení odváděných odpadních vod během srážkového odtoku, musely 

být proto na stokové síti hustě osazovány odlehčovací komory. Za určitých podmínek        

se může stát, že koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách jsou během 

dešťových událostí shodné s průměrnou koncentrací v bezdeštném období, přičemž 

průtočné množství několikanásobně převyšuje maximální hodinový průtok odpadních vod 
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v bezdeštném období. Aby v takovém případě nedošlo k úniku takto znečištěných vod      

do recipientu, je nejefektivnějším řešením využití přirozeně nebo uměle vytvořené 

akumulace na stokové síti, kam se za dešťových průtoků odvádí voda, ta je pak postupně 

vypouštěna na ČOV. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:  Schéma jednotné stokové soustavy [6] 

4.2. Oddílná stoková soustava 

Oddílná stoková soustava má pro každý druh odpadních vod navrženu samostatnou 

trubní síť a tím zajišťuje, že se různé druhy odváděných vod vzájemně nemísí. Nejčastěji 

se jedná o dvě sítě, z nichž jedna odvádí vody splaškové do čistírny odpadních vod            

a druhá slouží pro srážkové vody, které odvádí přímo do recipientu. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2:  Schéma oddílné stokové soustavy [6] 
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Tato soustava se uplatňuje při odvodnění spíše menších obcí nebo obcí ležících 

v okolí málo vodných toků. Jsou to oblasti kde by nebylo možné zaručit odpovídající 

kvalitu vody s ohledem na činnost odlehčovacích komor. [6] 

Použití oddílné stokové soustavy si vyžádá vyšší investiční náklady a zároveň vyšší 

prostorové nároky pro umístění dvou, často souběžných, trubních vedení. U malých obcí   

je možné zvolit takové řešení, kdy je zbudována jen splašková větev soustavy s tím,         

že srážkové vody mohou být odváděny po terénu (tzv. polooddílná soustava). [6] 

Hlavní nevýhodou použití této soustavy je hlavně fakt, že při její aplikaci 

v osídlených oblastech s rozšířenou dopravní sítí, není možné považovat odváděné 

srážkové vody za hygienicky nezávadné povrchové vody. Mohou být značně znečištěny 

splachy minerální i organické povahy, úkapy pohonných hmot a jiných látek a není možné 

vyloučit ani fekální znečištění. Obecně lze konstatovat, že i malý déšť, který by byl 

zachycen jednotnou stokovou soustavou a čištěn na ČOV, způsobí při aplikaci oddílné 

soustavy značné znečištění recipientu, neboť s sebou unáší nečistoty spláchnuté z povrchu 

zastavěného území. [6] 

4.3. Modifikované stokové soustavy 

S ohledem na to, že ani jedna ze základních stokových soustav není z hlediska 

současných potřeb ideálním řešením, začínají se uplatňovat různé kombinace soustav,                 

tzv. „modifikované stokové soustavy“. Tyto soustavy vznikají vzájemnou kombinací výhod 

jednotné a oddílné stokové soustavy, v rámci soustavného odvodnění, koncipovaných 

podle místních možností a výhledových požadavků pro odvodňovanou aglomeraci. [6] 

 

 

 

Obrázek 3:  Blokové schéma modifikované jednotné kanalizace [6] 
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Obrázek 4:  Blokové schéma modifikované oddílné kanalizace [6] 

 

Obrázky 3 a 4 zobrazují příklady modifikovaných stokových sítí, založených buď    

na jednotné nebo na oddílné soustavě. Z obrázků je zřejmé, že při aplikaci modifikovaných 

soustav je snaha srážkové vody, které nevyžadují předčištění, odvádět retencí                      

a vsakováním, případně je užívat. Srážková voda vyžadující předčištění, je vedena 

kanalizací na ČOV. 

Modifikované stokové soustavy mohou vznikat úpravou již existující stokové sítě 

nebo výběrem vhodnějšího koncepčního základu pro nově budovanou síť. Jak již bylo 

řečeno, projevuje se zde snaha o co největší procentuální odklonění neznečištěných 

povrchových a srážkových vod ze systému a v případě koncepcí vycházejících z jednotné 

kanalizace je důraz kladen také na hydroseparaci unášeného znečištění z dešťových vod. 

[6] 
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5. ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU 

VODOU V MÍSTĚ JEJÍHO VZNIKU 

Základem pro hospodaření se srážkovou vodou je její akumulace v nádržích               

a úprava jakosti, po které je voda připravena k použití.  

V případě, že odebíráme srážkové vody z relativně čistých ploch, jakými jsou 

například střechy, většinou nevyžadují výraznou úpravu. Při odběru z mírně znečištěných 

ploch (přístupových chodníků, zpevněných dvorů atd.) je nutná úprava fyzikálních a někdy          

i chemických vlastností vody. Po takové úpravě jsou možnosti jejich využití podobné 

vodám nevyžadujícím úpravu. [4]   

Pokud se však jedná o silně znečištěné srážkové vody, např. z komunikací nebo 

parkovišť u domů, ty vyžadují před dalším využitím, resp. vypouštěním, minimálně 

odstranění tuků a olejů a někdy i náročné čištění. [4] 

Je zde také možnost vodu nijak neupravovat a nevyužívat pro žádné účely,             

ale v zájmu ulehčení stokové síti ji ani neodvádět do kanalizace. Můžeme ji odstranit 

přímo v místě spadu použitím zasakovacích systémů.   

5.1. Úprava a čištění 

Před dalším využitím vyžaduje zachycená srážková voda úpravu spočívající 

nejčastěji v těchto opatřeních: 

- zařazení samočisticího sítového spádového filtru na oddělení hrubších nečistot 

- zachycení usaditelných látek ve vertikální nebo lamelové usazovací nádrži 

- poutání jemných částic nečistot filtrací dešťové vody přes filtry s jemným 

kamenivem z křemičitého nebo vodárenského písku či krystalického vápence 

- úprava povrchového srážkového odtoku na upraveném půdním (zemním) filtru 

[4]   

Rozsah úpravy srážkových vod závisí na velikosti znečištění a způsobu využití vody. 

Většinou se vystačí s jemným spádovým filtrem. Na obrázku 5 je znázorněno blokové 

schéma úpravy srážkových vod, kde alternativu A tvoří hrubá úprava na spádových sítech 

a na ni navazující alternativa B používá usazovací nádrž a pískový filtr. [4]   
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Obrázek 5:  Blokové schéma dvoustupňové úpravy srážkových vod [4] 
 

Obrázek 6 znázorňuje podélný řez zařízením na úpravu srážkových vod na spádovém 

sítu, usazovací nádrži a půdním filtru. Spádové síto umožňuje zachytit a oddělit hrubé 

nečistoty a odvést je do kontejneru. V usazovací nádrži se zachytí jemné suspendované 

látky a proces úpravy se ukončí na pískovém filtru. Vhodnou volbou filtrační náplně, 

například použitím drceného krystalického vápence, se částečně upraví i pH vody. [4]   

 

Obrázek 6:  Podélný řez zařízením na úpravu srážkových vod [4] 
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Usazovací nádrž a pískový filtr můžeme v řadě případů nahradit jednoduchým 

půdním filtrem znázorněným na obrázku 7. Ten je vhodný zejména na úpravu znečištěného 

povrchového srážkového odtoku ze zpevněných ploch (chodníky, dvorky). Může být 

umístěn v bezprostřední blízkosti objektu. Alternativním řešením je podzemní uspořádání 

s přívodním a odvodním perforovaným potrubím. [4]   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7:  Uspořádání jednoduchého půdního filtru [4] 

 

Před úpravárenskou jednotku je vhodné umístit vyrovnávací nádrž, která umožní 

krátkodobou akumulaci vody, např. při odtoku vody z přívalové srážky, a zabezpečí 

rovnoměrné zatížení úpravárenského zařízení v procesu čištění. Vyrovnávací nádrž 

s kalovým prostorem může rovněž sloužit k zachycení usaditelných látek. [4]   

K desinfekci srážkové vody při jejím využití k praní, splachování, koupání apod.     

je nejlépe použít v odůvodněných případech cenově přijatelné UV záření, ostatní způsoby 

desinfekce jsou náročnější. UV záření působí toxicky na bakterie, viry, kvasinky, spory 

plísní, jednobuněčné organismy apod., velmi dobrý baktericidní účinek má při vlnové 

délce 253,7 nm. Důležité je správné stanovení letální dávky záření. Zařízení je tvořeno UV 

zářičem umístěným v křemíkové trubici vložené do trubního pouzdra.Trubice je obtékána 

tenkou vrstvou vody. Průtočná rychlost závisí na požadované dávce záření nezbytné        

ke zničení škodlivých organismů. U kyselých srážek je nezbytná jejich neutralizace, 

k čemuž je vhodné např. vápenné mléko. [4] 
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5.2. Jímání a akumulace srážkových vod 

U individuálních staveb se nejčastěji setkáme s jímáním odtoku ze střech, méně pak 

ze zpevněných ploch, jako jsou chodníky, dvorky nebo verandy. Způsob jímání srážkových 

vod úzce souvisí se způsobem celkového nakládání a jejich využívání. Srážkový odtok      

ze střech se zachycuje v okapních žlabech a svody jsou přivedeny buď do dešťové 

kanalizace nebo do akumulačních a infiltračních zařízení, na úpravárenskou jednotku         

a do akumulačních nádrží, z nichž se dále využívá. K jímání vody ze zpevněných ploch 

slouží jímací žlábky a trubní odvody a je nezbytné zde zařadit alespoň síťový filtr            

pro zachycení hrubých nečistot z povrchových smyvů. [4]   

Akumulace vody a její následné využití je asi nejperspektivnějším řešením             

při hospodaření se srážkovou vodou. Upravené srážkové vody se akumulují v nadzemních 

a podzemních akumulačních nádržích různého uspořádání. [4] 

Akumulační nádrže můžeme rozdělit na tyto typy: nadzemní, podzemní, uzavřené, 

kryté a otevřené; podle materiálu z jakého jsou vyrobeny na: plastové, sklolaminátové, 

železobetonové. [4]  

 
Obrázek 8:  Uspořádání podzemní železobetonové nádrže [4] 
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Malé akumulační nádrže (cisterny) se u rodinných domů využívají především: 

- k akumulaci srážkových vod přímo na zelené střeše v půdních prostorách domů 

před jejich dalším využitím k závlaze vegetace zelené střechy v době sucha 

- ke krátkodobé akumulaci srážkových vod, po jejich úpravě, před jejich 

následným využitím 

- k zajištění rovnoměrného odtoku srážkové vody do půdy vsakovacími 

(infiltračními) zařízeními, zaměřenými na zvyšování zásob podzemní vody [4]   

5.2.1. Obecný popis akumula čního systému 

Srážková voda odvedená okapem ze střechy, případně žlábkem ze zpevněné plochy, 

prochází nejdříve přes filtr, který ji zbaví mechanických nečistot (např. listí) a poté 

případně dalším zařízením, upravujícím jakost vody. Část vody je vždy s odfiltrovanými 

nečistotami zavedena do kanalizace (samočisticí systém) [16]. 

Zbylá voda je přefiltrována a vedena potrubím k nadzemní nebo podzemní nádrži, 

kde se akumuluje. Kvůli zamezení množení bakterií se zde udržuje teplota pod 16°C, nátok 

je uzpůsoben tak, aby přitékající voda nezviřovala případné nečistoty usazené na dně. 

Nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem, ten je napojen na stokovou síť a v případě 

přeplnění nádrže odvede přebytečnou vodu do kanalizace [16].  

Voda z akumulační nádrže putuje dále přes doplňovací jednotku, do níž je zaveden     

i přívod pitné vody, která je do systému dodána v suchých obdobích, kdy není v nádrži 

akumulováno dostatečné množství vody srážkové. Pak už je voda odvedena                       

ke spotřebičům rozvodem, odděleným od rozvodu pitné vody. Tlak v rozvodech                 

je udržován čerpadlem s tlakovým spínačem [16]. 

5.2.2. Zelené st řechy a terasy 

Srážkovou vodu je také možné jímat prostřednictvím zelených střech. V oblasti 

vodního hospodářství rodinných domů jsou poměrně novinkou, budují se na plochých, 

případně mírně skloněných střechách. Přispívají k dokonalejšímu začlenění stavby            

do přírodního prostředí a plní řadu důležitých funkcí: 

- poutají značnou část srážek a tím zpomalují odtok dešťové vody 

- zároveň srážkovou vodu filtrují od nečistot a tím umožňují její využívání 
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- využívají dešťovou vodu pro vegetaci, která ji evapotranspirací∗ vrací zpět       

do ovzduší [4]   

Na povrchu zelené střechy je položena krycí vrstva s vegetací, tvořená rostlinami           

na půdním substrátu, pod ní se nachází drenážní vrstva z filtračního materiálu, která          

je  umístěna nad prostorově tvarovanou plastovou fólií s vylisovanými komůrkami 

schopnými akumulovat 4 – 10 litrů vody na 1 m2 upravené střechy, následuje separační       

a dilatační vrstva, jenž odděluje vegetační vrstvu od hydroizolace, dále je tepelná izolace    

a to vše je umístěno na nosné konstrukci. Namísto půdního substrátu vegetační vrstvy 

můžeme také použít např. desky z upravené minerální plsti, jejichž výhodou je vysoká 

nasákavost a schopnost poutat dešťovou vodu. Rostliny jsou pak vkládány s kořenovým 

balem do zářezů desek. Příklad uspořádání takové zelené střechy znázorňuje obrázek 9. [4]   

 

Obrázek 9:  Příklad uspořádání zelené střechy v místě vpusti [4] 

 

Během deště se zachytí část vody v půdním prostředí. V našich klimatických 

podmínkách se při předpokládané výšce filtračního materiálu 0,3 – 0,5 m může zachytit    

až 45 % z celkového ročního úhrnu srážek. Toto množství je následně převedeno 

evapotranspirací zpět do ovzduší. Zbytek vody, který prosákne filtračním materiálem,       

se odvede do akumulační nádrže a je využíván v suchých obdobích k závlaze. Dalším 

kladným efektem zelených střech je jejich klimatizační účinek v zimě i v létě                       
                                                 
∗ Evapotranspirace je celkový výpar, který se vztahuje k určitému území. Skládá se z fyzikálního výparu 
(evaporace) a fyziologického (transpirace - výdej vody vegetací zejména listy). Velikost evapotranspirace     
se určuje experimentálně lyzimetry (ve kterých se váhově sleduje vodní bilance) nebo výpočtem na základě 
hodnoty výparu a druhu vegetačního pokryvu. 
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a samozřejmě estetický účinek. Jako nevýhodu je možné uvést poměrně vysoké pořizovací 

náklady. [4]   

5.3. Vsakovací systémy, um ělá infiltrace 

V poslední době je velmi často řešena problematika okamžitého přebytku srážkových 

vod v průběhu přívalových dešťů, kvůli nedostatečné kapacity kanalizace nebo místních 

recipientů. Jelikož rekonstrukce kanalizační sítě i meliorace koryt recipientů je velmi 

nákladná a někdy i technicky nemožná, je nutné volit jiná řešení, a to vybudování 

zasakovacích systémů či zpomalovacích retenčních prostorů. [5] 

Srážkové vody je možné také infiltrovat do půdního podloží, záleží však na druhu 

podloží a jeho propustnosti. Pro návrh jednotlivých způsobů infiltrace tak musí být 

proveden hydropedologický a hydrogeologický průzkum. K infiltraci srážkových vod       

do zemního podloží používáme zařízení, která mohou být uspořádána do těchto skupin: 

- upravené vsakovací pásy a plochy, vsakovací průlehy, příkopy, kanály a zdrže 

- vsakovací drény a studny, umělé infiltrační pásy pod chodníky nebo dvorky 

- infiltrační nádrže [4]   

5.3.1. Vsakovací pr ůlehy 

Na obrázku 10 je zobrazen příklad vsakovacího průlehu, který se umisťuje 

v blízkosti budovy a tvoří ho umělá terénní deprese s travním porostem a propustnými 

půdami. Travní povrch průlehu je nutné pravidelně ošetřovat, doba vsaku při vegetačním 

období je 18 -24 hodin. [4]   

 

Obrázek 10:  Uspořádání vsakovacího průlehu [4] 
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Vsakovací rychlost vfn se stanovuje ze vztahu: 

 [m/s]    
z)  (2d

z)  (d
 .K  v  fnfn +

+=   

  

kde: vfn je filtrační rychlost v nenasyceném půdním prostředí [m/s] 

Kfn je  hydraulická vodivost v nenasyceném půdním prostředí, kterou je 

možné přibližně určit jako Kfn = 0,5 . Kf [m/s], kde Kf je hydraulická 

vodivost v nasyceném prostředí  

  d je výška vody v infiltrační nádrži [m] 

  z  je vzdálenost mezi dnem a nepropustným podložím [m] 

5.3.2. Vsakovací pásy 

Dalším ze skupiny zařízení k infiltraci vod do půdního podloží jsou vsakovací pásy, 

zobrazené níže. Používají se k odvodnění chodníků a vnitřních komunikací. Vsakovací 

pásy se skládají z akumulačního prostoru, tvořeného hrubším kamenivem, a přechodového 

filtru, který je umístěn přímo pod chodníkem. [4]   

 

 

Obrázek 11:  Uspořádání vsakovacích pásů pod chodníky [4] 

 

5.3.3. Vsakovací studny 

Používání vsakovacích studen jako způsobu infiltrace vody je rozšířené hlavně  

v zahraničí, uspořádání takové studny ukazuje obrázek 12. Vsakovací studny je možné 

použít jen při splnění podmínky dostatečně propustného filtračního prostředí v podloží 

studny a dostatečné hloubky hladiny podzemní vody, což je minimálně 1,5 m pode dnem 

vsakovací studny. [4]   
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Objem takové studny se stanovuje z velikosti srážkového odtoku, vynásobeného 

dobou jeho trvání, od něhož se odečte množství vody, která po dobu přítoku vsákne           

do podloží. K infiltraci je však možné použít jen srážkové vody neobsahující žádné 

kontaminanty, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu podzemních vod. [4]   

Vsakovací studny se vyrábějí ze železobetonových dílců a plastů. K zachycení 

případných nečistot, jako např. listí, je v nich umístěn sítový koš. [4]   

 

 

Popis obrázku: 

1 – přívod srážkových  

      vod 

2 – sítový koš 

3 – štěrkové dno  

      studny 

 

 

 

Obrázek 12:  Jednoduchá vsakovací studna [4] 
 

5.3.4. Tunelové vsakovací systémy  

Příkladem takového zařízení je tunelový vsakovací systém AS – KRECHT. Jedná      

se o akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, složený z lehké, plastové, půlkruhové 

schránky (nebo schránek) uzavřené na obou koncích plastovými čely. Tím vzniká 

podzemní prostor o velké kapacitě, vhodný pro akumulaci nebo postupné zasakování 

srážkových vod z povrchu do půdy. [5] 

Půlkruhové schránky mají stoprocentní zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem 

potřebují výkopové jámy o velikosti méně než 1/3 obvyklého objemu. Obě čela mají 

otvory pro nátok a je možné k nim napojit potrubí o průměru do DN 300. Srážková voda, 

která se v systému zachytí, může volně pronikat dnem a bočními otvory tunelu do půdy. 

[5] 
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Ve standardní verzi s rovným víkem mohou tunely zvládnout zatížení do SLW 30 

(16,7 kN/m2, což je ekvivalent třicetitunového kamionu) a mají životnost nejméně            

po desetiletí. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13:  Sytém AS – KRECHT, plastové schránky s čely [15] 
 

 

Obrázek 14:  Tunelový odvodňovací systém pro rodinný dům [5] 

  

Speciální vlastnosti systému: 

- efektivita a ekonomický přínos 

- minimální instalační náklady 

- minimální dopravní náklady (skladnost) 

- zvýšené zatížení (do SLW 30) 

- stoprocentní propustnost 
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- jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady 

- dlouhá životnost užitím recyklovatelného polyetylénu 

- výjimečně lehké, přenosné zařízení [5] 

 Tento tunelový systém najde uplatnění tam, kde postačí uložení jedné vrstvy 

vsakovacích bloků. Jedná se o nejvýhodnější kombinací ceny a objemu systému. [5]   

5.3.5. Voštinové bloky pro retenci srážkových vod 

Vedle klasických vsakovacích systémů pomocí drenážních trub nebo štěrkového lože 

se dnes nabízí možnost pro retenci i vsakování vody využít tzv. voštinových bloků.          

Ty mají oproti tradičním štěrkům a standardním stavebninám několik předností: 

- vysokou akumulační schopnost (až 95 % využitelného objemu) 

- velmi nízkou hmotnost použitého materiálu 

- dostatečnou únosnost ve vertikálním směru [5] 

Při řešení retence a akumulace srážkových vod může plnit vrstva voštinových bloků 

tyto funkce: 

- akumulace vody a její následné řízené vypouštění dál do kanalizace nebo toku 

- akumulace vody k jejímu dalšímu využití 

- akumulace vody v místech pomalejšího vsaku a tím umožnění vsaku celého 

objemu nahromaděné dešťové vody [5] 

  Bloky se vyrábí v základním rozměru 1 200 x 2 400 x 520 mm, mají prostorovou 

strukturu vertikálních šestihranných trubiček, které zaručují vytvoření dostatečného 

akumulačního prostoru pro vodu a zároveň dělají konstrukci dostatečně únosnou               

po statické stránce. [5] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 15:  Rozměry a prostorová struktura voštinového bloku [15] 
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Vzhledem k těmto vlastnostem je možné z bloků vytvořit i nosnou vrstvu               

pod zpevněnými plochami, parkovacími plochami nebo je možné jich využít pro vylehčení 

násypů a různých zemních těles. 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Vylehčení násypu voštinovými bloky [15] 

 

Jak již bylo zmíněno, akumulační kapacita bloků činí 95 %, tj. 950 l vody na m3 

prostoru. Ve srovnání se štěrkem je to 3 – 4 krát větší objem. Tím je možné zabezpečit 

zachycení dešťových vod i v omezených prostorech. Výhodou tedy je, že není nutné 

budovat tak velké výkopy, navíc instalace voštin není náročná na mechanizaci, čímž spoří 

náklady na stavbu. [5] 

Bloky se ukládají na vrstvu štěrku (ideálně o velikosti zrn 32 mm) o tloušťce 15 cm. 

Pečlivé provedení zaváděcí vrstvy štěrku je nutností. K optimálnímu rozdělení natékající 

vody se použijí drenážní trubky. Drény musí být uloženy s dostatečným spádem          

(min. 0,5 %), aby zajistily dobré samočištění propláchnutím během odtoku. Potřebná 

tloušťka vrstvy drenážního štěrku vyplývá z průměru drénu a min. vrstvy nad drenážní 

trubkou tj. 100 mm. [5] 

Při vícevrstvém ukládání voštin je třeba bloky uložit pečlivě, tak aby maximální 

prostor mezi bloky byl do 20 mm. Bloky se pokládají v různých rovinách nad sebou vždy 

do kříže. Podle typu nádrže je geotextilie nebo nepropustná hydroizolace umístěna           

na všech plochách situovaných mezi půdou a nádrží z voštin. [5] 

Geotextilie musí být přizpůsobena povaze půdy, aby plnila svou funkci clony 

jemným frakcím, i dostatečnou pevnostní ochranou funkci proti proděravění hydroizolace. 

Pro případ nutnosti vytvořit akumulační prostor vody, která bude dále řízeně odpouštěna, 

je tuto celou sestavu bloků nutno umístit do vodotěsné svařené fólie. Tím vzniká efekt 

vodotěsného zásobníku. [5] 
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Na vrchní straně bloku voštin, je třeba použít nad voštinami tzv. odvětrávací vrstvu 

ze štěrku o zrnitosti od 32 mm. Odvětrávání  je doplněno drenážními trubkami zaústěnými 

např. do přítokové rozdělovací šachty. [5] 

Základní předpoklad správné funkce systému je, že dovoluje transport a akumulaci 

přebytečných dešťových vod a jejich postupné vyprázdnění. Správné fungování díla musí 

zajišťovat i samočištění jemných částeček z drenážního systému. [5] 

Hlavní doplňková zařízení k akumulaci pomocí voštin jsou rozváděcí šachty, jak je 

vidět na obrázku 17. Taková šachta může současně plnit funkci regulace odtoku umístěnou 

přepážkou s kapacitním otvorem nebo jiným škrtícím elementem. [5] 

Jako doplněk systému je nutný přívod dešťových vod soustavou vpustí s vlastním 

sedimentačním prostorem pro odkalování, sifónem a košem na listí. Pokud budeme tomuto 

kanalizačnímu systému dopřávat pravidelnou údržbu, zabrání se tím i zanášení voštinové 

akumulace. [5] 

Voštinové bloky jsou nejlepší volbou tam, kde při řešení retardovaných odtoků není 

jiná možnost než dočasná akumulace. Zároveň je vhodné použít bloky pro zasakování 

srážkových vod přímo v místě spadu srážek, což je stále více prosazovaná metoda 

odvádění srážkových vod. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17:  Retence pomocí voštinových bloků a řízené vypouštění do kanalizace [5] 
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Obrázek 18:  Retence vsakem s voštinovými bloky pod nezpevněnou plochou [5] 
 

5.4. Možnosti využití srážkových vod 

Možnosti využití srážkových vod vychází z jejich množství, jakosti, fyzikálních, 

chemických a biologických vlastností, způsobu úpravy, časového rozložení a periodicity 

výskytu srážek, místních možností. [4]   

Jedná se především o tyto: 

- využívání na splachování WC, praní prádla, zálivku, čištění domovních prostor 

atd. (zde je nutná předchozí úprava, desinfekce) 

- závlaha užitkových plodin, okrasné a zahradní zeleně, parkových ploch 

- napájení okrasných vodních nádrží a rekreačních objektů (bazénů) 

- mytí domovních komunikací, chodníků, parkoviště pro auto 

- umělá infiltrace srážkových vod pomocí zařízení umožňujícího infiltraci        

do podzemních vod; obohacení zásob podzemní vody 

- vodu ze srážek je možné využít také na zelených střechách k zabezpečení 

evapotranspirace [4]   

5.4.1. Okrasné nádrže a bazény 

Jak již bylo zmíněno, jednou z možností využití srážkových vod je zásobování 

okrasných a víceúčelových nádrží a bazénů vodou. V tomto případě je velkou předností 

využití vody ze srážek malý obsah nutrientů a samozřejmě ekonomický aspekt ve srovnání 

s použitím pitné vody z veřejného vodovodu. [4]   
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Malá vodní plocha, vhodným způsobem začleněná do zeleně v okolí rodinného 

domu, tvoří oázu klidu a je příjemným místem k odpočinku. Tyto plochy mívají                

do velikosti jen několik m2 a hloubku max. 1 m s pozvolně se svažujícími břehy s vodní      

a mokřadní vegetací. Část nádrže může postupně přecházet v umělý řízený infiltrační 

mokřad, který současně využívá případné přebytky srážkových vod. [4]   

Potřeba vody pro rekreační bazény významně ovlivňuje vodní hospodářství 

individuální výstavby. Jedná se o vodu na napouštění bazénu, částečnou výměnu, úhradu 

ztrát výparem a provozem, část vody se také ztrácí v úpravárenském zařízení,                  

při odkalování a odsávání řas a sedimentů. Srážkovou vodu pro tento účel je třeba upravit      

na sítových a pískových filtrech a desinfikovat. Pro tento účel je třeba mít menší 

akumulační nádrž na úhradu ztrát vody v době sucha. [4]   

5.4.2. Využití v domech a rekrea čních za řízeních 

Srážkové vody v domech a rekreačních zařízeních mají široké možnosti využití. 

Závisí to na jejich jakosti, stupni úpravy a hygienizace. Používají se především jako vody 

užitkové a provozní a zcela výjimečně jako pitná voda. Přehled možností využití a nutné 

úpravy pro daný účel použití vody zobrazuje tabulka 7. [4]   

 

Tabulka 7:  Nutná úprava pro vybrané účely použití srážkové vody [4]   

    

Srážkové vody ze střech domů a čistých zpevněných ploch většinou, co se týče 

kvality, vyhovují normě ČSN 757143 - Jakost vod pro závlahu. Je tedy možné je využít 

pro závlahu rostlin a plodin bez zvláštní úpravy s výjimkou zachycení suspendovaných 

látek. Zavlažování je pak možné bez omezení jako čistou vodou. [4]   

č. Způsob využití Požadovaný stupe ň úpravy 

1 Praní a máchání prádla Úprava na sítech a jemných filtrech včetně desinfekce  

2 Splachování WC Úprava na sítech a jemných filtrech včetně desinfekce 

3 Zálivka domovní vegetace Úprava na sítech a pískových filtrech, úprava pH 

4 Čištění domovních prostor Úprava na sítech a pískových filtrech 

5 Čištění chodníků, závlaha Úprava na sítech 
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6. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odvádění srážkových vod. Mojí 

snahou bylo upozornit na současný stav řešení odtoku srážkových vod, možnosti 

odstranění této vody ze zastavěných pozemků v urbanizovaných oblastech i způsoby          

a výhody jejího případného využití. 

Česká Republika leží ve střední Evropě a jako většina evropských států, se nachází 

v severním mírném podnebném pásu. Je to oblast v létě zasažená častými dešťovými 

přeháňkami a v zimě trvalou sněhovou pokrývkou.  

Zdrojů srážkové vody je zde tedy dostatek, přesto je většina jejího objemu vedena  

do kanalizační stokové sítě. Často pak směřuje se všemi nečistotami, spláchnutými 

z povrchu, přímo do recipientu. Nejedná se tedy jen o plýtvání, ale následkem může být 

znečištění vodního toku a snížení hladiny podzemní vody. 

Myslím si, že je v zájmu každého člověka, zapojit se do hospodaření se srážkovou 

vodou a všem bych to doporučil. Má mnoho výhod. Využití vody ze srážek dává 

uživatelům částečnou nezávislost na dodávce pitné vody z vodáren a tím šetří až 50 % 

nákladů. V případě použití srážkové vody např. pro zálivku zahradní vegetace se navíc 

využívá v místě svého vzniku, kde vsákne do půdy a prostřednictvím rostlin                       

se evapotranspirací dostává zpět do atmosféry, nedochází tak k masivnímu odvodňování 

oblasti, zmenšuje se specifický odtok. Sníží se tedy i nápor na stokovou síť, kam by jinak 

srážková voda směřovala. Tím, že vodu zachytíme na svém pozemku, upravíme ji               

a zužitkujeme nebo odstraníme zasakováním, zároveň zabráníme tomu, aby i s nečistotami 

odtekla do recipientu.     

V dnešní době se rozmáhá trend stavět domy ekologické a energeticky soběstačné, 

které se snaží využít všechny zdroje a možnosti, které příroda a podnebí nabízí (tedy i 

srážkovou vodu), k zajištění funkční a nezávislé domácnosti. A v tom vidím budoucnost 

hospodaření se srážkovou vodou. 

 Pokud bych si stavěl vlastní dům, ekonomické a hlavně ekologické hledisko by u mě 

bylo na prvním místě. Snažil bych se co nejvíce snížit budoucí provozní náklady 

domácnosti a co nejméně zatěžovat přírodu. Jednou z cest, které bych k tomu využil,        
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by určitě bylo hospodaření se srážkovou vodou. Během psaní této bakalářské práce, jsem 

měl příležitost se o něm dozvědět mnoho zajímavých informací a musím přiznat, že si mě 

naprosto získalo. Myslím si, že systémy pro hospodaření s vodou ze srážek mají mnoho 

výhod a investovat do nich se rozhodně vyplatí. A to jak vůči nám, tak i vůči přírodě.   
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