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Anotace 

Zadáním a cílem této diplomové práce bylo obeznámit se se stávající legislativou 

spojenou se vsakováním sráţkových vod do půdního profilu a navrhnout vhodné řešení pro 

dimenzování sráţkové vody v určité lokalitě. Pro názornou ukázku řešení problému 

utrácení sráţkových vod, byla vybrána lokalita budoucí průmyslové zóny v Mošnově, kde 

byly odbornou firmou provedeny hydrodynamické a zasakovací zkoušky in situ jak 

v saturované, tak i v nesaturované pro dimenzování zasakovacích systémů bez ovlivnění 

hydrologického reţimu podzemních vod. Pro vsakování do svrchní vrstvy hlín a jílů, tak i 

zasakování do podloţní vrstvy hrubozrnných písků, byly provedeny analytické výpočty, 

které byly doplněny numerickým řešením v programu Hydrus 1D. V závěru na základě 

hydraulických výpočtů byl navrţen systém pro zasakování dešťových vod do nesaturované 

zóny, který opět byl simulován v programu Hydrus 1D. 

Klíčová slova: sráţková voda, program Hydrus 1D, saturovaná zóna, nesaturovaná zóna 

 

Summary 

Submission and objective of this diploma thesis was to acquaint with the existing 

legislation related to infiltration of rainwater into the soil profile and to propose suitable 

solutions for dimensioning of rainwater in a certain location. To demonstrate the problem 

of solving spending rainwater, was chosen site of the future industrial zone in Mosnov, 

where were conducted hydrodynamic and in-situ infiltration tests by a professional 

company in both saturated and unsaturated zones for sizing infiltration systems without 

affecting the hydrological regime of groundwater. For infiltration into the upper layers of 

soil and clay, as well as penetration into the underlying layer of coarse sand, were 

conducted analytical calculations, which were supplemented by a numerical solution of the 

program Hydrus 1D. In conclusion, based on hydraulic calculations, a system for rain 

water infiltration into the unsaturated zone, which was simulated again in Hydrus program 

1D. 

Key words: rainwater, Hydrus program 1D, saturated zone, unsaturated zone 
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ÚVOD 

Sráţková voda se dnes z většiny zastavěných nebo jinak povrchově uzavřených 

oblastí nedostane přirozenou cestou zpět do hydrologického cyklu a to můţe vést 

k dlouhodobým změnám v půdním profilu a ve vodním reţimu. S výstavbou komunikací a 

budov pro rostoucí populaci se změnil i přirozený koloběh vody. Značná část krajiny je 

přetvořena a zpevněné plochy zabírající její velkou část brání průsakům vody zpět do 

půdy, kde nedochází k doplnění zásob podzemní vody a dochází tak k narušení 

přirozeného koloběhu vody. Snad nejzřetelnějším průvodním jevem této skutečnosti je 

sníţená retenční kapacita krajiny, kdy se neustále zvyšuje podíl sráţkových vod, které 

odtékají přímo do nejbliţšího recipientu, aniţ by se staly součástí přirozeného cyklu 

podzemních vod. Dochází tak mimo jiné i k zesilování průběhů povodní, kdy i relativně 

nevýznamná sráţka v narušeném systému můţe snadno vyvolat rychlé vzestupy hladin 

v povrchových tocích. 

Legislativně vsakování sráţkových vod není dostatečně řešeno v ţádné normě ani 

předpisu. Dochází tudíţ k tomu, ţe legislativní opatření navrhují projektanti zcela 

odlišnými způsoby, které udávají různá mnoţství vody, která se musí vsakovat. Řešení 

sráţkových vod je jedním ze zásadních cílů zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). Při dnešní masové výstavbě je se sráţkovou vodou 

problém téměř všude. Proto byla vytvořena nová norma ČSN 75 9010. Nad návrhem ČSN 

75 9010 se vedou velké diskuse, které jsou příčinou zdrţení jejího vydání. Zásady uvedené 

v této diplomové práci se tedy mohou od zásad, jeţ budou uvedeny v nové ČSN 75 9010, 

částečně lišit.  

Pro účely diplomové práce bylo přijato koncepční řešení sestávající se z terénního 

měření, analytického vyhodnocení naměřených dat, z numerického modelování a kalibrace 

modelu. Všechna data získána pro tuto diplomovou práci byla porovnána s naměřenými 

daty, které byly poskytnuty odbornou firmou.  

Pro názorný příklad problému se zasakováním sráţkových vod a výpočtu byla 

vybrána lokalita průmyslové zóny v Mošnově, abych zde mohla ukázat konkrétní 

problémy a řešení zasakování dešťových vod. Pro zkoušku in situ jsem zvolila méně 
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známou, ale o to dosti efektivnější zkoušku zjištění propustnosti zeminy pomocí dvou 

souosých válců v porovnání s provedenou pilotní zkouškou zasakovacího pokusu do 

předem vyhloubené jámy o známé ploše, do níţ byl zasakován známý objem vody. Obě 

tyto zkoušky byly zpracovány nejen analytickými výpočty, tak také byly modelovány 

v programu Hydrus 1D. 

Konečným krokem mé diplomové práce je dimenzování zasakovaného mnoţství 

sráţkových vod. Ve finální fázi práce jsou navrţeny nejvhodnější vrstvy na zasakování 

podle získaných hodnot hydraulické vodivosti pro dva horizonty, které jsou z hlediska 

zasakování sráţkových vod podstatné. Jedná se o svrchní vrstvu hlín a jílů a pro podloţní 

hrubozrnné písky. 
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1 STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVNÍ A METODICKÉ ÚPRAVY 

TÝKAJÍCÍ SE ZASAKOVÁNÍ SRÁŢKOVÝCH VOD 

Problematika sráţkové vody (povrchové vody vznikají z vody sráţkové) v současné 

době není v legislativě jednoznačně vyřešena. Sráţkové vody komplexně podléhají 

ochraně dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a 

při jejich odtok je řešen zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Nakládání 

se sráţkovou vodou je dále upravováno různými vyhláškami.  

Problematika vod spadá do působnosti pěti ministerstev: ministerstvo zemědělství, 

ţivotního prostředí, zdravotnictví, dopravy a ministerstvo obrany. Výkon státní správy 

vykonávají vodoprávní úřady, kterými jsou dále obecní úřady, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností a krajské úřady. 

1.1 Vymezení pojmů sráţková voda 

Obecně uţívaný a zároveň technický termín „sráţkové vody“ nedefinuje přímo ţádný 

právní předpis. Obecně lze konstatovat, ţe se jedná o vodu různého skupenství, pokud je 

ve vznosu a nedotýká se tedy ţádným kouskem svého momentálního objemu zemského 

povrchu ani staveb na něm umístěných (Krejčí 2000). 

Nezávazná norma ČSN EN 1085 (750160) - Čištění odpadních vod, uvádí, ţe 

sráţkové vody jsou vody z atmosférických sráţek, které dosud neobsahují látky z povrchu.  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách - uvádí v § 2 odst. 1 vymezení pojmu 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.“  

Z tohoto paragrafu vyplývá, ţe sráţková voda po dopadu na zemský povrch nebo 

stavby na něm umístněné se stává vodou povrchovou, ale pokud zasákne pod zemský 

povrch, stane se vodou podpovrchovou, případně podzemní. 

Pro snadnější orientaci v celé diplomové práci se pouţila legislativní zkratka 

„sráţkové vody“ i po dopadu na zemský povrch. 

 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=15
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 Ve vyhlášce č. 269/2009 Sb. § 20 odst. 5 písmeno c) je uvedeno řešení likvidace 

sráţkových vod: „vsakování nebo odvádění sráţkových vod ze zastavěných ploch nebo 

zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné vyuţití; přitom musí být řešeno 1. 

přednostně jejich vsakování, v případě jejich moţného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, není-li moţné vsakování, 2. jejich zadrţování a 

regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění sráţkových vod do vod povrchových, 

v případě jejich moţného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 

zachycení, nebo 3. není-li moţné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich 

regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“ 

Norma ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení sráţkových 

vod, řeší problematiku vsakování sráţkových vod v urbanizovaném území. Tato norma 

by měla být schválena během druhého čtvrtletí tohoto roku.  

1.2 Účel, práva a povinnosti dle zákona č. 254/2001 Sb. 

Účelem vodního zákona č. 254/2001 Sb. je chránit povrchové a podzemní vody, 

stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých 

účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Zákon upravuje právní vztahy 

k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k vyuţívání 

povrchových a podzemních vod, jakoţ i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt 

těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, 

bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.  

Zákon v § 1 odst. 1 uvádí účel a předmět zákona takto: „Účelem tohoto zákona je 

chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních 

zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit 

podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost 

vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je téţ 

přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“ 

Práva k vodám a právní povahu vod uvádí zákon v § 3 odst. 1: „Povrchové a 

podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím 
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pozemku, na němţ nebo pod nímţ se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento 

zákon.“ Dále v odst. 2: „Za povrchové a podzemní vody se nepovaţují vody, které byly 

z těchto vod odebrány. “ a v odst. 3: „V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná 

o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.“ 

Základní povinnosti s nakládáním s vodami uvádí zákon v § 5 odst. 3: „Při provádění 

staveb nebo jejich změn nebo změn jejich uţívání jsou stavebníci povinni podle charakteru 

a účelu uţívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, 

popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a 

zajistit vsakování nebo zadrţování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem 

atmosférických sráţek na tyto stavby (dále jen „sráţkové vody“) v souladu se stavebním 

zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo 

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před 

jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně uţívání stavby.“ 

Obecné nakládání s povrchovými vodami uvádí zákon v § 6 odst. 1: „Kaţdý můţe na 

vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové 

vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního 

technického zařízení.“ A v odst. 2: „Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněţ 

není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých 

pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany 

před škodlivými účinky těchto vod.“ 

Ochranu jakosti vod uvádí zákon v § 38 odst. 2: „Vody z drenáţních systémů 

odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody uţité na plavidlech a pro vodní 

turbíny, u nichţ došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepouţité minerální vody z přírodního 

léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle 

tohoto zákona. Za odpadní vody se dále nepovaţují sráţkové vody z dešťových 

oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad 

v povolení. Odpadními vodami nejsou ani sráţkové vody z pozemních komunikací, pokud 

je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.“ 
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1.3 Úkoly hydrogeologie při posuzování moţnosti vsakování sráţkových 

vod do půdní vrstvy  

Úkoly hydrogeologie uvedené v této kapitole definují náplň vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí pro posuzování vsaku sráţkových vod. Rizika moţných dopadů 

jsou zaměřena na posuzování ovlivnění kvantity vod, odtokových poměrů, stability svahů a 

budov. Je na odpovědnosti kaţdého hydrogeologa, jakou formu a rozsah průzkumu zvolí 

pro zadaný geologický úkol. Je ale nezbytné, aby v případě chybných rozhodnutí a závěrů 

byl připraven nést za svou práci odpovědnost a řešil vzniklé důsledky. 

Dva základní okruhy řešení (Šeda 2008):  

A. Hydrogeologický průzkum pro posouzení moţnosti zasakovat odpadní a 

sráţkové vody do půdní vrstvy a ideový návrh technického řešení 

zasakovacího prvku.  

B. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování odpadních vod a 

sráţkových vod do půdní vrstvy a k jejich vlivu na jakost podzemní vod 

(přesněji na podzemní vody).  

Pro variantu A s provedeným hydrogeologickým průzkumem a navrţeným 

zasakovacím prvkem se připravuje metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí, 

který bude mít přibliţně následující podobu (Šeda 2008): 

1. Základní údaje o plánovaném záměru, tj. ţadatel, řešitelský subjekt, druh stavby, 

z níţ mají být odpadní vody zasakovány, situování záměru v území, parcelní číslo 

předmětné lokality dle katastru. 

2. Nemovitosti, katastrální území, specifikace cíle prací a jejich metodika.  

3. Geografické vymezení území včetně správního začlenění. 

4. Popis zasakovacího prvku (umístění, konstrukce, tvar, hloubka uloţení).  

5. Místopis, morfologie, pedologie, hydrologie a hydrogeologie lokality zasakování, 

především podrobný popis nesaturované zóny a zóny saturace 1. zvodně (obecně 

hydrogeologické posouzení).  

6. Popis objektů, staveb a vodohospodářských limitů území, které mají vztah 

k plánovanému zasakování.  

7. Limitující okolnosti vyplývající z hydrogeologického posouzení hydraulické 

vodivosti < 10
-8

 m.s
-1

, stav hladiny podzemní vody < 1 m pod úrovní zasakovacího 

prvku.  
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8. Limitující okolnosti vyplývající z vodohospodářského posouzení (je jiné řešení, 

ohroţení jakosti vod ke koupání nebo pro ţivot a reprodukci původních druhů ryb, 

ohroţení staveb, zemědělských pozemků, rizika sesuvů, apod.). 

9. Konceptuální model zasakování (průchod zasakované vody nesaturovanou zónou, 

saturovanou zónou aţ po místo přírodní nebo umělé drenáţe). 

Varianta B bez předchozího hydrogeologického průzkumu a návrhu zasakovacího 

prvku (Šeda 2008): 

1. Zpracování projektu průzkumných prací do fáze moţnosti realizace za pouţití 

archivních dat a povrchového průzkumu terénu. 

2. Provedení průzkumné sondáţe pro ověření parametrů nesaturované zóny a stavu 

hladiny podzemní vody, případně odběr vzorků zeminy pro zrnitostní analýzy. 

3. Provedení vsakovacích zkoušek na sondách zahloubených do prostředí 

nesaturované zóny s vyhodnocením koeficientu hydraulické vodivosti. Varianty pro 

ustálenou a proměnlivou hladinou.  

4. Provedení čerpací zkoušky na vrtu do prostředí saturace s odběrem vzorků vody na 

laboratorní analýzy, vyhodnocení transmisivity a ověření jakosti vody. 

5. Dokumentace okolních jímacích objektů a ověření primární jakosti vody v území 

před vsakem. 

6. Posouzení koexistence jiných druhů nakládání s vodami a limitů území. 

7. Návrh na umístění zasakovacího prvku a jeho základních parametrů. 

Pokud jsou výsledky průzkumu příznivé (Šeda 2008): 

8. Vyhodnocení průzkumných prací formou závěrečné zprávy a její archivace 

v Geofondu. 

9. Následuje zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle varianty A, tj. 

s provedeným průzkumem a zpracovaným návrhem zasakovacího prvku. 

 

Obsahová náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilosti k zasakování sráţkových 

vod do půdní vrstvy (Šeda 2008): 

1. Základní údaje o plánovaném záměru, tj. ţadatel, řešitelský subjekt, druh stavby, 

z níţ mají být odpadní vody zasakovány, situování záměru v území, parcelní číslo 
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předmětné lokality dle katastru nemovitostí, katastrální území, specifikace cíle 

prací a jejich metodika.  

2. Geografické vymezení území včetně správního začlenění. 

3. Sráţkové vody: stanovení mnoţství vody, které bude třeba zasáknout, objem 

sráţkových vod, objem akumulačního prostoru. 

4. Posouzení primární jakosti vody určené k zasakování ve srovnání s ČSN 75 7221.  

5. Sekundární znečištění sráţkových vod z podpovrchových zdrojů:  

- místa starých ekologických zátěţi v nesaturované a mělké saturované zóně  

- místa podzemních stavebních objektů typu nádrţí, stáčišť, šrotišť (pohonné 

hmoty, mazací látky, rozpouštědla, hnojiva)  

- místa pod skládkami odpadů, pod trativody, pod zemědělskými objekty, aj.  

6. Místopis, morfologie, pedologie, hydrologie a hydrogeologie lokality zasakování, 

především podrobný popis nesaturované zóny a zóny saturace 1. zvodně (obecně 

hydrogeologické posouzení). 

7. Popis objektů, staveb a vodohospodářských limitů území, které mají vztah 

k plánovanému zasakování (obecně vodohospodářské posouzení).  

8. Limitující okolnosti vyplývající z hydrogeologického posouzení (hydraulická 

vodivost < 10
-7

 m.s
-1

, stav hladiny podzemní vody < 1 m pod úrovní zasakovacího 

prvku). Limitující okolnosti vyplývající z vodohospodářského posouzení (ohroţení 

staveb, zemědělských pozemků, rizika sesuvů, apod.). 

9. Konceptuální model zasakování (průchod zasakované vody nesaturovanou zónou, 

saturovanou zónou aţ po místo přírodní nebo umělé drenáţe), nezbytné především 

u velkých odvodňovaných ploch. 

1.4 Metodika řešení pro zpracování vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí k zasakování sráţkových vod do půdní vrstvy  

Předkládaný metodický pokyn ukazuje cestu, jak sjednotit vyjádření osob s odbornou 

způsobilostí. Je především na zpracovatelích vyjádření, aby objektivně posoudili rizika na 

dané lokalitě, ověřili dopady a všechny souvislosti zasakování na vodní ekosystém, 

případně na okolní stavby a zařízení (Šeda 2008). 

1. Posouzení výsledků průzkumu a projektovaného návrhu řešení, pokud byly 

realizovány.  
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Většinou je však součástí tohoto vyjádření i realizace průzkumu a zpracování 

ideového návrhu řešení a proto následuje:  

2. Zpracování projektu průzkumných prací a jeho inţenýring do fáze moţnosti 

realizace za pouţití archivních dat a povrchového průzkumu terénu.  

3. Provedení průzkumné sondáţe pro ověření parametrů nesaturované zóny a stavu 

hladiny podzemní vody, případně odběr vzorků zeminy pro zrnitostní analýzy.  

4. Provedení vsakovacích zkoušek na sondách zahloubených do prostředí 

nesaturované zóny s vyhodnocením koeficientu hydraulické vodivosti. Varianty pro 

ustálenou a proměnlivou hladinou.  

5. Dokumentace okolních jímacích objektů a ověření primární jakosti vody v území 

před vsakem. 

6. Posouzení koexistence jiných druhů nakládání s vodami a posouzení jiných limitů 

území. 

7. Návrh na umístění zasakovacího prvku a jeho základních parametrů. 

Pokud jsou výsledky průzkumu příznivé (Šeda 2008): 

8. Vyhodnocení průzkumných prací formou závěrečné zprávy a její archivace 

v Geofondu. 

Následuje zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle varianty 

s provedeným průzkumem a zpracovaným návrhem zasakovacího prvku  

Osoby oprávněné k projekci zasakovacího prvku a ke zpracování vyjádření 

(Šeda 2008): 

A. Projektant (oprávněná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). 

B. Geolog (osoba s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb., 

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů). 

1.5 Nesouhlasné stanovisko pro zasakování sráţkových vod 

1. v místech horninového prostředí s nízkou propustností (koeficient hydraulické 

vodivosti k < 10
-7

 m.s
-1

) 

2. v místech s vysokou hladinou podzemní vody (< 1m pod zasakovacím prvkem, 

pokud není moţnost kompenzace) 
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3. v situacích, kdy hrozí primární znečištění sráţkových vod ještě před jejich vsakem 

a není moţnost jejich místního přečištění 

4. v místech, kde hrozí zvýšené riziko potenciálního znečištění zasakované vody 

v důsledku existence zdrojů znečištění v podzemí 

5. v případech, kdy by byly ohroţeny okolní pozemky, vegetace či budovy anebo je 

zřejmé, ţe v důsledku místních poměrů jiţ k této situaci dochází 

6. v případech rizika významného negativního ovlivnění vodních poměrů v dosahu 

jímacích objektů podzemní vody určených pro zásobování pitnou vodou 

7. v místech budoucích rozvojových záměrů území, při kterých by byl narušen 

navrhovaný vsakovací systém (Šeda 2008). 
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2 HODNOCENÍ INFILTRAČNÍ KAPACITY PŮD  

Infiltrace je proces pronikání vody do půdního prostředí; je součástí hydrologického 

cyklu. Infiltrace ovlivňuje podíl sráţek na povrchovém odtoku, hypotermickém odtoku a 

odtoku podzemních vod. Dělí se na přirozenou a umělou infiltraci. Za umělou infiltraci se 

povaţuje vsakování vod vyvolané umělým zaplavením povrchu země. Při přirozené 

infiltraci se vsakuje voda ze sráţek, z povrchových vod nebo z roztátého sněhu. V případě 

vsakování z řek, rybníků či moří se jedná o infiltraci břehovou (Hrádek, Kuřík 2004).  

Průběh procesu infiltrace a s tím související přístupy k řešení rozlišují základní typy 

infiltrace podle tlakových poměrů na povrchu půdy (infiltrace tlaková a beztlaková) a 

podle stability okrajových podmínek (infiltrace ustálená a neustálená) (Hrádek, Kuřík 

2004). 

Infiltraci popisuje Richardsova rovnice zaloţena na nelineární formě Darcyho zákona 

pro proudění v nenasycené zóně půdního profilu (Darcyho – Buckinghamův zákon) 

v kombinaci s rovnicí kontinuity. Z řady přístupů k řešení jsou nejuţívanějšími metody 

Philipa, Overtona, Green – Ampta, Hortona a metoda CN křivek US SCS (Hrádek, Kuřík 

2004). 

Při teoretickém řešení se často obtíţně zohledňují velmi různorodé charakteristiky 

půdy, proto se vyuţívají empirická řešení vyjadřující průběh procesu infiltrace 

v konkrétních přírodních podmínkách. Při řešení se vychází z výsledků infiltračních 

pokusů, jejichţ cílem je určení parametrů vsakovací křivky půdy (Hrádek, Kuřík 2004). 

 

Obr. 1. Vsakovací křivka (převzato z Hrádek, Kuřík 2004). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%A1%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ehov%C3%A1_infiltrace
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Průběh vsakovací křivky se vyjadřuje pomocí těchto parametrů (Hrádek, Kuřík 

2004):  

vi,t – intenzita infiltrace v čase t od začátku infiltrace [mm.min
-1

], 

vi,0 – intenzita infiltrace na začátku infiltrace, 

vi,1 – intenzita infiltrace v první minutě od začátku infiltrace, 

vi,v – ustálená intenzita infiltrace, 

t – čas [min]. 

Analytický vztah pro vyjádření průběhu vsakovací křivky dle Hortona (in Hrádek, 

Kuřík 2004): 

          
       

kde:  f – rychlost infiltrace [mm.h
-1

], 

         f0 – počáteční infiltrační kapacita [mm.h
-1

], 

         fc – konečná infiltrační kapacita [mm.h
-1

], 

         k – empirický koeficient hydraulických vlastností půdy, 

          t – čas od počátku sráţky [h]. 

Počáteční a konečné rychlosti infiltrace jsou závislé na půdních vlastnostech a 

rostlinném porostu (Hrádek, Kuřík 2004). 

S vyuţitím odvozené vsakovací křivky lze orientačně vypočítat začátek tvoření 

kaluţí po začátku deště, za předpokladu (Hrádek, Kuřík 2004):  

 déšť doby trvání td má konstantní intenzitu deště id 

 vi,v <  id < vi,max 

 předpokládá se, ţe teoretická vsakovací křivka T
 
znázorněna na obrázku č. 2, 

začne platit v čase tx, kdy id = vi,tx , od tohoto času dochází ke vzniku kaluţí, 

kdy id > vi,t, za předpokladu td > tx. 
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Obr. 2. Schéma pro výpočet tvoření kaluţí (převzato z Hrádek, Kuřík 2004). 

2.1 Vymezení a charakteristiky přírodních poměrů průmyslové zóny 

Mošnov 

2.1.1 Základní informace o lokalitě 

Budoucí průmyslová zóna Mošnov se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese 

Nový Jičín, na katastrálním území obce Mošnov a Sedlnice. Celková rozloha území 

průmyslové zóny je přibliţně 520 ha (Šmít 2009). 

Průmyslová zóna se rozkládá v extravilánu obce Mošnov. Území je z větší části 

tvořeno zemědělsky obhospodařovanými pozemky, areálem úloţiště leteckých pohonných 

hmot a zemědělsky nevyuţívanými, zčásti zalesněnými pozemky bývalého vojenského 

areálu letiště. Průměrná nadmořská výška území zde dosahuje cca 257 m n. m (Šmít 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Situační mapa průmyslové zóny Mošnov (převzato z www.mapy.cz). 
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Obr. 4. Letecký snímek průmyslové zóny Mošnov (převzato z www.geodis.cz). 

2.1.2 Morfologické poměry 

„Z hlediska geomorfologického členění území České Republiky je zájmové území 

součástí provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníţeniny, podsoustavy 

Západní Vněkarpatské sníţeniny, celku Moravská brána a podcelku Oderská brána 

(Czudek 1972).“ 

 

2.1.3 Klimatické poměry 

Průmyslová zóna Mošnov je součástí mírně teplé klimatické oblasti MT10, 

pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období 

s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou a s krátkým trváním 

sněhové pokrývky (Quitt 1975).  

Dlouhodobá průměrná teplota v měsíci lednu je – 2 aţ – 3 
0
C, v měsíci červenci +17 

aţ +18 
0
C. Průměrný sráţkový úhrn dosahuje okolo 400 mm ve vegetačním období, 200 aţ 

250 mm v zimním období. Počet dnů se sráţkami většími neţ 1 mm dosahuje v této oblasti 

100 aţ 120 dnů v roce [3]. 
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Tab. 1. Měsíční úhrny sráţek v mm, stanice Mošnov (převzato z ČHMÚ 2000 – 2010). 

Rok / Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2000 21,6 22,4 43,9 48,1 73,2 53,1 207,0 35,8 53,5 35,3 80,2 51,9 

2001 57,3 15,5 36,9 91,7 39,9 78,1 192,0 79,5 111,0 20,7 27,6 21,1 

2002 10,2 34,2 20,2 23,4 88,2 116,0 65,3 72,3 50,2 69,1 26,9 31,3 

2003 15,4 4,2 14,6 25,0 54,5 30,5 109,0 19,8 40,8 87,9 35,8 32,1 

2004 15,5 44,7 65,5 23,8 30,3 110,0 42,1 30,9 33,1 67,0 45,9 9,9 

2005 23,2 40,6 11,7 43,9 78,8 51,3 94,8 103,3 68,1 5,8 46,2 61,2 

2006 38,1 32,9 43,2 76,7 83,8 65,7 11,6 94,3 29,1 8,4 34,2 20,9 

2007 38,6 20,2 66,4 6,8 48,0 88,5 85,7 45,4 189,0 53,0 31,7 30,0 

2008 28,9 11,5 30,3 43,0 81,7 77,1 158,5 102,9 71,7 23,8 13,8 43,1 

2009 19,5 34,0 83,4 9,4 79,0 150,6 112,9 43,6 12,5 70,2 59,7 41,1 

2010 51,6 24,3 13,0 56,7 236,6 88,3 136,0 89,3 91,9 13,7 53,2 43,9 

 

Tab. 2. Měsíční průměrná teplota vzduchu v °C, stanice Mošnov (převzato z ČHMÚ 2000 – 2010). 

Rok / Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2000 -1,9 2,8 4,0 11,5 14,8 18,0 17,0 19,4 12,6 13,1 7,7 1,9 

2001 -0,7 1,0 4,2 7,8 14,6 15,1 19,1 19,3 12,1 11,9 2,7 -3,4 

2002 -0,4 4,3 5,2 8,5 16,5 17,9 19,9 19,2 12,5 7,4 6,5 -4,4 

2003 -2,6 -4,2 3,3 8,0 16,2 20,7 19,8 20,4 14,4 6,4 6,1 0,9 

2004 -3,4 0,5 3,4 9,8 13,0 16,6 18,5 19,4 14,0 10,9 4,4 1,0 

2005 0,1 -3,1 1,2 9,7 14,2 17,0 19,6 16,9 14,5 9,3 2,7 -1,1 

2006 -6,5 -3,1 0,5 9,7 13,9 18,3 22,4 17,1 16,1 11,2 6,7 3,3 

2007 3,7 2,9 5,7 10,4 15,6 19,2 20,0 19,2 12,5 8,0 2,1 -0,4 

2008 1,9 2,9 4,0 9,0 13,9 18,3 18,6 18,5 13,5 10,1 6,2 1,7 

2009 -2,9 -0,2 3,6 12,4 14,7 16,4 20,3 19,5 15,6 8,3 6,1 0,2 

2010 -2,4 -0,7 3,2 8,2 13,2 16,4 17,8 17,2 13,6 8,9 3,7 -0,4 

2.1.4 Geologické poměry 

„Z regionálně geologického hlediska je Mošnov součástí celku předhlubní 

karpatských příkrovů, jejichţ výplň je tvořena mělkovodními mořskými sedimenty z dob 

ústupu terciérního moře – miocénní písčité jíly, dosahujícími mocnosti aţ několika 

set metrů. Hlubší podloţí tvoří sedimenty hornoslezské pánve karbonského stáří. Strop 

miocénních (spodnobádenských) jílů se v zájmovém prostoru nachází v hloubce 8 – 25 m 

pod terénem, strop karbonských sedimentů se nachází v hloubce přibliţně 400 m pod 

terénem (Vencl 2006).“ 
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„Neogenní sedimenty nevystupují v zájmovém prostoru a v jeho okolí zpravidla na 

povrch. Jednotlivé plošně nevýznamné odkryvy se mohou vyskytovat v korytech 

povrchových toků nebo dnech a svazích hlubších erozních údolí. Povrch terciéru je 

poměrně plochý, modelovaný do mírných elevací a depresí, jejichţ relativní výškové 

rozdíly jsou většinou malé, zpravidla nepřesahující řád metru. Na povrchu neogénu jsou 

však také známy významnější morfologické nerovnosti, jejichţ převýšení můţe dosahovat 

i řádu desítek metrů (Vencl 2006).“ 

„Petrograficky lze neogenní sedimenty charakterizovat jako písčité jíly a slíny, 

zpravidla šedé aţ šedozelené barvy. Neogenní sedimenty jsou prakticky nepropustné a 

v zájmovém území i jeho okolí představují podloţní izolátor podzemních vod (Vencl 

2006).“ 

„Kvartérní pokryv tvoří převáţně pleistocenní a holocenní fluviální uloţeniny řeky 

Odry a jejích přítoků a eolické sedimenty würmského stáří, které jsou rozšířeny prakticky 

v celém zájmovém prostoru a jeho okolí. Hluboká erozní údolí na povrchu miocénu 

vyplňují glacigenní písčité sedimenty, jejichţ stáří je kladeno do období ústupové fáze 

halštrovského zalednění. Nejmladší člen kvartérního pokryvu představují antropogenní 

uloţeniny – naváţky (Vencl 2006).“ 

„Ledovcové sedimenty mají převáţně charakter jílovitých písků, světle hnědé barvy 

nebo štěrků (Vencl 2006).“ 

„Fluviální sedimenty tvoří rozsáhlou akumulaci, která vznikala spojením terasových 

kuţelů Odry, Lubiny a drobnějších toků. Petrograficky se jedná převáţně o písčité aţ 

jílovito-písčité štěrky hnědošedé aţ šedé barvy. Štěrky tvoří nedokonale aţ dokonale 

opracované valouny pískovců o velikosti do 5-15 cm, ojediněle aţ 30 cm. Mocnost 

fluviálních sedimentů dosahuje 4 aţ 5,5 m. Štěrky jsou zvodnělé a představují významný 

kolektor podzemní vody (Vencl 2006).“ 

„Eolické sedimenty tvoří nejsvrchnější stratigrafický člen zemního tělesa. Eolické 

uloţeniny mají charakter jílu aţ jílu s příměsí písčité frakce a jejich mocnost dosahuje 2,5 – 

3,5 m. Vzhledem k nízké propustnosti představují eolické sedimenty poloizolátor, který 

zpomaluje odtok sráţkových vod do hlavního kolektoru podzemních vod (Vencl 2006).“ 
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V roce 2006 firma Earth Tech CZ s.r.o. prováděla vrtné práce, kterými zjišťovala 

geologické poměry přímo na dané lokalitě v Mošnově. Vrtnými pracemi byly zjištěny 

následující litologické typy zemin (Vencl 2006): 

 Předkvarterní podloţí tvoří miocenní jíly. Jedná se převáţně o šedé, zelenošedé 

vápnité jíly s proměnlivým podílem prachovité a písčité sloţky. Lokálně hornina 

obsahuje zuhelnatělé zbytky rostlin. Jíly jsou zpravidla pevné aţ tuhé konzistence, 

nevýrazně vrstevnaté. 

 Povrch miocénu je v převáţné části poměrně plochý a v základních rysech 

konformní s povrchem terénu. Reliéf předkvartérního podloţí modelován do 

mělkých elevací a depresí s generelním sklonem směrem k severu aţ 

severovýchodu. Hloubka stropu miocenních jílů se zde nachází v hloubce 8 – 9 m 

pod terénem (nadmořská výška 245 – 255 m n.m.). Na západním okraji povrch 

předkvartérního podloţí prudce klesá ve svahu pohřbené deprese tzv. Zábřeţského 

subglaciálního koryta, jehoţ osa prochází západně od průmyslové zóny. Reliéf 

miocénu je zde členitější, svahy deprese jsou pravděpodobně členěny do dílčích 

bočních depresí se strmým průběhem. Úklon povrchu miocénu v této části prostoru 

směřuje převáţně k severozápadu, pravděpodobně k ose subglaciálního koryta. 

Hloubka povrchu miocenních jílů na západním okraji dosahuje více neţ 25 m 

(nadmořská výška 230 – 240 m n. m.). 

 Glacilakustrinní a glacifluviální sedimenty tvoří výplň subglaciálního koryta. 

Původní rozšíření ledovcových sedimentů se předpokládá podstatně větší, byly 

však denudovány a zůstaly zachovány pouze v hlubokých depresích povrchu 

miocénu. Glacilakustrinní písky byly zastiţeny průzkumnými vrty při západním 

rohu podzemní těsnící stěny. Uloţeniny ledovcového původu jsou z litologického 

hlediska pestré, převaţují však glacilakustrinní písky, v menší míře jsou zastoupeny 

písčité štěrky a písčité jíly. Písky mají světle hnědou, ţlutohnědou aţ rezavě hnědou 

barvu, jsou střednozrnné aţ jemnozrnné, zpravidla zvodnělé s tendencí k tečení. 

 Mocnost ledovcových uloţenin je proměnlivá v závislosti na průběhu reliéfu 

předkvatérního podloţí. Těsně při okraji průmyslové zóny dosahuje jejich mocnost 

15 a více metrů, směrem dovnitř však na prudkém svahu deprese povrchu miocénu 

jejich mocnost rychle klesá. 
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 Terasové uloţeniny, které jsou ekvivalentem hlavní ostravské terasy, pokrývají 

souvisle celý zájmový prostor. Fluviální sedimenty zpravidla nasedají přímo na 

předkvartérní podloţí, pouze na západním okraji průmyslové zóny terasové 

uloţeniny překrývají ledovcové sedimenty tvořící výplň deprese na povrchu 

miocénu. Mocnost terasových uloţenin se zpravidla pohybuje okolo 4 – 6 m. 

 Petrograficky lze terasové uloţeniny charakterizovat jako písčité aţ jílovitopísčité 

štěrky, hnědé, hnědošedé či šedé barvy s variabilním podílem jílovité sloţky. 

Valouny jsou dobře aţ středně opracované, tvořené převáţně úlomky pískovců 

o velikosti zpravidla 1 aţ 8 cm, v menší míře jsou zastoupeny úlomky velikosti do 

15 cm a pouze ojediněle aţ velikosti 20 cm. Podíl jílovité sloţky ve štěrcích značně 

kolísá od štěrků silně jílovitých aţ po štěrky písčité. Jednotlivé facie tvoří 

v horizontu terasových štěrků nestálé polohy o mocnosti do 1 aţ 2 m. Se vzrůstající 

celkovou mocností horizontu terasových uloţenin podíl písčitých štěrků obecně 

vzrůstá a podíl silně jílovitých štěrků klesá. 

 V přímém nadloţí terasových uloţenin je vrstva soudrţných zemin. Jedná se 

převáţně o sedimenty eolického původu a v menší míře přeplavené jílovité 

sedimenty. Eolické sedimenty tvoří v zájmovém prostoru souvisle vyvinutý 

horizont v nadloţí fluviálních terasových štěrků. 

 Z petrografického hlediska se jedná zejména o sprašové hlíny, které ojediněle 

mohou přecházet aţ do spraší. Eolické sedimenty mají charakter jílu aţ jílu 

s písčitou příměsí, jsou homogenní, s tuhou aţ pevnou konzistencí a relativně 

nepropustné. Jejich mocnost se pohybuje od 0,5 do 4,5 m, pouze místy je 

redukována antropogenními zásahy. Chybějící mocnost je v těchto případech 

zpravidla nahrazena naváţkami. 

 Přeplavené jílovité sedimenty byly průzkumnými vrty zastiţeny v blízkosti 

Albrechtičského potoka. Jedná se o přeplavené sprašové hlíny uloţené 

v denudačních údolích nebo na jejich svazích v nadloţí sprašových hlín nebo 

terasových štěrků. Zemina má charakter jílu, tuhé aţ měkké konzistence, 

šedozelené aţ šedé barvy, často jsou rezavě skvrnité.   

 Ornice tvoří horizont o mocnosti cca 0,5 m, který je vyvinut prakticky na celé ploše 

zájmového prostoru. Jedná se o humózní půdu, kterou lze charakterizovat jako 
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hlinito-písčitou aţ písčito-hlinitou s proměnlivým obsahem drobných štěrků, 

středně podzolovanou. 

 Naváţky jsou tvořeny převáţně směsí hlín, stavební sutě, kamenivem místy 

s příměsí škváry. Mocnost naváţek dosahuje 0,5 aţ 1 m.  

Obr. 5 představuje geologické schéma zájmového území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Geologické schéma průmyslové zóny Mošnov. 

2.1.5 Pedologické poměry 

Půdy lze charakterizovat jako tmavě hnědé aţ hnědé půdy, podzolově přírodní a 

zemědělsky zkulturněné. Jedná se o humózní půdu, kterou lze charakterizovat jako hlinito-

písčitou aţ písčito-hlinitou s obsahem drobných štěrků (obr. 6, 7) (Vencl 2006). 
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Obr. 6. Pedogenetické rozdělení půd (převzato z  Pedogenetické asociace ČSR 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Legenda k pedogenetickému  rozdělení půd (převzato z  Pedogenetické asociace ČSR 1975). 

2.1.6 Hydrologická charakteristika 

Mošnov a jeho okolí je součástí povodí Odry, dílčí hydrologické pořadí 2-01-01-124. 

Povrchové vody jsou v průmyslové zóně odváděny Albrechtičským potokem do řeky Odry 

(Šmít 2009). 

2.1.6.1 Hydrogeologické poměry v průmyslové zóně Mošnov 

Z hlediska hydrogeologie je Mošnov řazen do hydrogeologického rajónu 3213 - Flyš 

v mezipovodí Odry. Z hlediska charakteristiky mělkých podzemních vod se jedná o region 

II-B-3, tzn. oblast se sezónním doplňováním zásob a s nejvyššími stavy podzemních vody 



Kateřina Cahlová: Zasakování sráţkových vod do půdního profilu 

________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                21 

 

v březnu a dubnu a nejniţšími stavy v září a listopadu (obr. 8, 9). Průměrný specifický 

odtok podzemní vody je 0,51 – 1,00 l.s
-1

.km
-2 

(Kříţ 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Rozdělení mělkých podzemních vod ( převzato z Regiony mělkých podzemních vod ČSR 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Legenda k rozdělení podzemních vod ( převzato z Regiony mělkých podzemních vod ČSR 

1971). 

Podzemní voda je v kolektoru nadrţována na prakticky nepropustných miocenních 

jílech, které plní funkci podloţního izolátoru a její hladina zasahuje často i za normálních 

podmínek aţ po strop kolektoru, který představuje poloha eolických sedimentů plnících 

funkci poloizolátoru. Hladina podzemní vody je tedy volná nebo mírně napjatá a nachází 
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se v hloubce přibliţně 3 – 6 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody je 

k severovýchodu, severu aţ severozápadu, směrem k řece Odře (Vencl 2006).  

V prostoru průmyslové zóny Mošnov jsem provedla hydrogeologická měření na 

vrtech a ověření údajů o hladině podzemních vod. Průběh hydroizohyps hladiny podzemní 

vody je uveden v příloze 1 a hloubky hladin ve vrtech jsou uvedené v následující tabulce. 

Tab. 3. Hloubky hladin podzemní vody. 

Vrt Hladina [m] Hloubka [m] 

HMV-1 10,60 
 

HMV-2 11,14 
 

MV-2 2,69 10,50 

MV-3 2,19 9,90 

MV-8 2,78 9,80 

MV-9 2,40 10,40 

MV-11 3,80 9,70 

MV-12 1,65 3,30 

MV-13 4,16 7,50 

MV-14 2,76 9,95 

MV-15 2,21 9,55 

MV-16 11,63 15,70 

MVV-2 3,97 9,70 

MVV-3 4,15 10,00 

PV-24-2 2,00 9,80 

PV-02-4 2,10 9,40 

2.1.6.2 Charakteristika zvodně a reţim podzemních vod  

Podzemní voda v průmyslové zóně je zadrţována na počevním izolátoru miocenních 

sedimentů, které mají velmi dobré těsnící vlastnosti. Stropní poloizolátor představuje 

vrstva eolických sedimentů v přímém nadloţí kolektoru. Mocnost hydrogeologického 

kolektoru se v zájmovém území pohybuje od 3,5 do 23,5 m (Vencl 2006). 

Hladina podzemní vody je volná nebo mírně napjatá a nachází se v úrovni přibliţně 

260 – 245 m n.m., v hloubce cca 1,3 – 13 m pod terénem. Mocnost zvodně se v lokalitě 

pohybuje od 0 do 18 m, střední mocnost zvodně činí 4,5 m (Vencl 2006). 

Přirozený směr proudění podzemní vody je generelně směrem k severu, k údolnici 

řeky Odry. V jiţní a západní části lokality průmyslové zóny je směr proudění podzemních 
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vod ovlivněn objektem podzemní těsnící stěny a přítomností hluboké deprese na povrchu 

miocénu. Směr proudění se v této části lokality výrazně mění. Podzemní voda přitékající 

z jihu obtéká podzemní těsnící stěnu podél její západní i východní strany. Na severní straně 

podzemní těsnící stěny se pak výrazně uplatňuje drenáţní účinek koryta na povrchu 

miocénu vyplněného glacilakustrinními písky a štěrky, kterým jsou vody obtékající 

podzemní těsnící stěny po obou stranách odváděny. Směr proudění podzemní vody se zde 

stáčí směrem k severozápadu aţ západu v místech kde se nacházejí vrty HMV-1 a HMV-2 

(Vencl 2006). 

Uvnitř podzemní těsnící stěny má v důsledku průběţného čerpání reţim podzemních 

vod samostatný charakter. Hladina podzemní vody se zde nachází o 1 – 3 m hlouběji neţ 

vně podzemní těsnící stěny na úrovni nadmořských výšek 245 – 253 m. V severozápadním 

rohu podzemní těsnící stěny, v místech, kde se nachází vrt HMV-1 a HMV-2, je však 

zřetelná výrazná deprese hladiny podzemní vody, kterou lze nepochybně připsat na vrub 

drenáţního účinku deprese na povrchu miocénu. V tomto prostoru pravděpodobně dochází 

k protékání nebo podtékání podzemní těsnící stěny
 
(Vencl 2006). 

 

2.2 Skutečný stav vsaků, zemin a chemismu podzemní vody 

Městský úřad Kopřivnice, odbor ţivotního prostředí byl ţádán jakoţto příslušný 

vodoprávní úřad o vydání patřičných rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, ţe je 

průmyslová zóna v Mošnově obsazována postupně, jsou i ţádosti o povolení k nakládání 

s vodami, včetně vyjádření odborně způsobilé osoby z oblasti hydrogeologie, podávány 

postupně. Z toho vyplývá, ţe nebyla moţnost vsakování sráţkových vod do dané 

hydrogeologické struktury řešena uceleně a můţe dojít k ovlivnění podzemních vod a 

změně hydrogeologické struktury v dané oblasti (Vacek 2010). 
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Tab. 4. Přehled povolených a projednávaných vsaků v průmyslové zóně Mošnov 

(převzato z Vacek 2010). 

ţadatel Q max Q prům poznámka 

  l.s
-1 

  

Letecké Cargo Mošnov 601,72 0,853 povoleno 

Letiště Ostrava 66,50 0,093 povoleno 

Cromodora 484,00 0,084 povoleno 

BEHR II 124,00 0,032 povoleno 

BEHR I 260,00 0,412 povoleno 

Ţelezniční Cargo Mošnov 5974,62
* 

 
projednávání 

Celkem 7 510,84 1,474 
 

* Hodnota převzata z Dokumentace pro územní řízení, Ţelezniční CARGO Ostrava Mošnov (KANIA a.s., 

3.2010), IO 16 - Vnitřní dešťová kanalizace včetně zásaků. 

2.2.1 Odběry vzorků podzemních vod, zemin a chemismus podzemní vody 

Vzorkovací práce probíhaly současně se vsakovací zkouškou 14. března 2011 na 

lokalitě průmyslové zóny Mošnov. Odebírány byly vzorky na stanovení fyzikálně-

mechanických vlastností zemin.  

Z okolí probíhající vsakovací zkoušky byly odebrány pro laboratorní zpracování tyto 

vzorky zemin: 

 poloporušený vzorek – odebrán do PE sáčku, odebrán 1 vzorek 

 neporušený vzorek - odebrán do válce o vnitřním průměru 100 mm a délce 

120 mm z charakteristické polohy sprašových jílu, 2 vzorky viz Obr. 10 

Výsledky laboratorních rozborů fyzikálních vlastnosti vzorku zeminy jsou uvedené 

v tabulce 5. Laboratoř UNIGEO a.s. provedla komplexní rozbor odebraných vzorků. 

 



Kateřina Cahlová: Zasakování sráţkových vod do půdního profilu 

________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                25 

 

Tab. 5. Tabelární přehled výsledků- fyzikální vlastnosti zemin. 

Wn - vlhkost zeminy [%] 21,57 

WL - mez tekutosti [%] 36,00 

Wp - mez plasticity [%] 25,00 

Ip - index plasticity [%] 11,00 

ρn - objemová hmotnost vlhké zeminy [Mg.m
-3

] 2,00 

ρd - objemová hmotnost suché zeminy [Mg.m
-3

] 1,65 

Ic - konzistence  
 

1,28 

 ρ s - měrná hmotnost [Mg.m
-3

] 2,65 

n - pórovitost celková  [%] 37,92 

Sr -stupeň nasycení 
 

0,94 

K – hydraulická vodivost [m.s
-1

] 3,24.10
-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Neporušený vzorek zeminy z lokality Mošnov (foto Kateřina Cahlová ). 

 Odběr vzorku podzemní vody proběhl 14. března z vrtu HMV – 2, který se nachází 

v blízkosti lokality, kde byla provedena zasakovací zkouška. K měření oxidačně-

redukčního potenciál ORP bylo vyuţito přístroje HQ30d firmy HACH, který vyuţívá jako 

referenční stříbrnochloridovou elektrodu. Stejným přístrojem pak byl s pomocí LDO 

sondy, která vyuţívá principu luminiscence, stanovován obsah rozpuštěného kyslíku. 

Měření vodivosti a pH bylo provedeno prostřednictvím přístroje multimetru Multiline P4 

od firmy WTW [6]. 
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Tab. 6. Fyzikálně-chemické parametry podzemní vody. 

Fyzikálně-chemické parametry podzemní vody: z vrtu HMV-2   

Měrná vodivost  290 µS/cm 

Obsah rozpuštěného kyslíku 8,44 mg/l 

ORP - Oxidačně – redukční potenciál 331,5 mV  

Teplota podzemní vody 10,1°C 

pH 5,87 

 

V terénu naměřená hodnota oxidačně-redukčního potenciálu ORPM byla podle 

vzorce přepočtena na skutečnou hodnotu potenciálu vztaţeného vůči standardní vodíkové 

elektrodě [6]: 

     ORPH = ORPM+Eref 

                                  

               

kde: ORPH - oxidačně-redukční potenciál, vztaţen k uhlíkové elektrodě, 

        ORPM - naměřená hodnota v terénu, vztaţena k stříbrnochloridové elektrodě, 

        Eref - potenciál referenční elektrody proti standardní vodíkové elektrodě,  

                 tabelován pro naměřenou teplotu 10,1 °C 217 mV. 

Dle závěrečné zprávy studie geologických poměrů území připravované průmyslové 

zóny Mošnov (Vencl 2006) proběhl v roce 2006 rozbor chemismu vzorků podzemních vod 

na dané lokalitě. 

Na základě chemických rozborů vzorků vod lze ve většině případů podzemní vodu 

klasifikovat jako vápenato-hydrogenuhličitanovou nebo vápenato–hydrogenuhličitano–

síranovou. Vody jsou slabě aţ středně mineralizované, celková mineralizace se 

v odebraných vzorcích vod pohybuje v rozmezí 170 – 720 mg.l
-1

, průměr činí 360 mg.l
-1

, 

při pH v rozmezí 6,0 – 7,6. Z hlediska tvrdosti převaţuje voda měkká aţ velmi měkká 

(Vencl 2006). 



Kateřina Cahlová: Zasakování sráţkových vod do půdního profilu 

________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                27 

 

2.3 Zjištění propustnosti nezvodněných zemin pomocí vsakovacích 

pokusů  

Cílem této kapitoly je vybrat nejvhodnější metodu, pro zjištění propustnosti 

nezvodněných zemin a praktikovat ji jak na vlastní vsakovací pokus do saturované zóny 

svrchních vrstev hlín a jílů, tak i na zasakovací pokus do nesaturované zóny podloţních 

vrstev hrubozrnných písku provedené firmou G–Consult v roce 2010. Vypočítaná 

hydraulickou vodivost pro obě zkoušky bude následně pouţita pro numerické výpočty 

v modelu Hydrus. Grafickým vyhodnocením bude pak srovnán analytický výpočet 

hydraulické vodivosti s hydraulickou vodivostí stanovenou modelem Hydrus. 

  

Metoda krátkodobého vsakovacího pokusu 

 Princip metody krátkodobého vsakovacího pokusu je tento: do jámy vystrojené 

jednoduchým prstencem a opatřené na dně ochranným sítem, se nalije náhle určitý obsah 

vody, změří se výška vodního sloupce a čas, který je potřebný k tomu, aby se voda vsákla 

(in Hálek 1959): 

   
 

 
                  

 

 
  

kde: k – hydraulická vodivost [m.s
-1

], 

        d – průměr vsakovacího válce [m], 

        t – doba nutná k vsáknutí obsahu válce [s], 

        h – výška vody ve válci na začátku pokusu [m], 

        n - aktivní pórovitost (dosahuje 0,05 pro hlinité materiály, 0,2 pro  

             štěrkopísky) [%]. 

 Z uvedeného vzorce je zřejmé, ţe je vyţadována znalost aktivní pórovitosti 

zkoušené zeminy. Pro technické účely zcela postačí její odhad, poněvadţ vzniklá chyba 

zůstává v přijatelných mezích (Hálek 1959).  
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Svrchní vrstva hlín a jílů 

Pro vsakovací pokus v lokalitě do saturované zóny svrchní vrstvy hlín a jílů se 

pouţila metoda souosých vsakovacích válců, která se nejvíce přibliţuje skutečným 

poměrům. Spočívá v tom, ţe vsakování se provádí vystrojením dvou souosých kruhových 

kovových prstenců o průmětu 50 cm a 45 cm, zaraţených 2 aţ 5 cm do zeminy. Byla 

odstraněna drnová část povrchu a vyrovnány povrchové nerovnosti tak, aby se neporušila 

oblast našeho zasakování. Na dno jámy se nalévá voda do výšky 10 cm, hladina se musí 

přitom udrţovat, aby při začátku pokusu byla v uvedené výšce. Pro neporušení povrchu se 

před naléváním dno pokryje ochranou folií, která se opatrně odstraní při dosaţení výšky 

10 cm. Zároveň se do mezery mezi kruhové válce nalije voda, čímţ se zamezí postrannímu 

rozšiřování oblasti zasaţené vsakovací vody z vnitřního válce (obr. 11). Nastává měření 

výšky vodního sloupce ve vnitřním válci a potřebného času, při kterém se voda zasakuje. 

V průběhu měření je nutno stále udrţovat určitou výšku hladinu vody v mezikruţí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Metoda dvou souosých válců (foto Kateřina Cahlová ). 

Podložní vrstva hrubozrnných písků 

Cílem prací pro zasakovací pokus do nesaturované zóny podloţní vrstvy 

hrubozrnných písků bylo podrobné zmapování hydrogeologických poměrů a zhodnocení 

hydrogeologického reţimu pro zasakování sráţkových vod pro průmyslovou zónu 

Mošnov. Dále se zjišťovalo posouzení vzájemného ovlivnění hydrogeologické struktury a 

budoucích staveb a ovlivnění podzemních vod. Průzkum prováděla v roce 2010 firma       

G-Consult, spol. s.r.o. 
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 Pro zasakování byl na lokalitě proveden pilotní zasakovací pokus. Tím bylo 

modelově ověřeno vlastní zasakování sráţkových vod pro objekty v budoucí průmyslové 

zóně Mošnov, do předem vykopané jámy o známé ploše, do níţ byl zasakován známý 

objem vody (obr. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Zasakování do vykopané jámy (převzato z Šmít 2010). 

 

2.3.1 Analytické řešení pro saturovanou a nesaturovanou zónu 

Svrchní vrstva hlín a jílů (nesaturovaná zóna) 

Tab. 7. Hodnoty z krátkodobého vsakovacího pokusu pro dosazení. 

d 0,45 m 

t 16800 s 

h 0,2 m 

k 9,4.10
-1

 m.s
-1 

 

kde: k – hydraulická vodivost [m.s
-1

], 

        d – průměr vsakovacího válce [m], 

        t – doba nutná k vsáknutí obsahu válce [s], 

        h – výška vody ve válci na začátku pokusu [m], 

        n - aktivní pórovitost (dosahuje se 0,05 pro hlinité materiály, pro štěrkopísky  

              0,2) [%]. 
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   (Hálek 1959) 

      
    

     
                  

   

    
) 

   9,4.10-8 m.s-1 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe za 5 hodin poklesla hladina o 2 cm. Společně 

s výsledky získanými laboratorními testy vychází, ţe se jedná o prachovitou zeminu se 

střední plasticitou s pevnou konzistencí a o horniny velmi slabě propustné (10
-8

< k < 10
-7

 

m.s
-1

), coţ se potvrdilo i ve vsakovací zkoušce in situ. 

Podloţní vrstva hrubozrnných písků (nesaturována zóna) 

 Zasakovací jáma o rozměrech 4,5 x 4,5 m, v úrovni terénu půdorysně 6 x 6 m, byla 

vyhloubena 5,5 m pod terén, přibliţně 0,5 m pod ověřenou úroveň štěrků. Zkouška byla 

provedena metodou konstantního nálevu 3,5 l.s
-1

 a celkem bylo do jámy nalito 63 m
3 

za 

5 hodin. Za celou dobu se teda do jámy zasáklo 45,4 m
3
 vody, z čehoţ vyplývá, ţe se 

celkově zasákne 0,123 l.s
-1

.m
-2

. Koeficient hydraulické vodivosti byl stanoven v řádu   

1.10
-4 

m.s
-1

. Z hlediska zasakovací kritické 15 minutové sráţky, je nutné počítat 

s rozsáhlou retardací sráţkové vody, ale zároveň byla zjištěna schopnost přijímat a 

zasakovat vodu (Šmít 2010). 

Pro stanovení vsakovací intenzity je jako hydraulický základ brán Darcyho zákon 

(in Hlavínek 2007): 

         

kde: vf,n – filtrační rychlost [m.s
-1

], 

        k – hydraulická vodivost [m.s
-1

], 

         I – hydraulický spád [%], 

  
    

   
 
 

 

        ls – odstup mezi dnem vsakovacího zařízení a hladinou podzemní vody [m], 

        z – výška vzdutí ve vsakovacím zařízení [m]. 
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2.3.2 Numerické řešení v programu HYDRUS 1D 

Obě terénní měření, jak zasakovací pokus firmy G–Consult, tak i krátkodobý 

vsakovací pokus, byl simulován pomocí numerického modelu Hydrus 1D. Hydrus 1D je 

program, který metodou konečných prvků popisuje jednodimenzionální pohyb vody, tepla 

a rozpuštěných látek v saturované i nesaturované zóně. Program numericky řeší 

Richardsovy rovnice pro proudění vody skrz saturovanou i nesaturovanou zónu. Transport 

tepla a rozpuštěných látek je řešen pomocí Fickova zákona. Rovnice proudění rovněţ 

zahrnuje ztráty z transpirace jako funkci hladiny i mnoţství rozpuštěných látek (Šimůnek 

2008). 

Hydraulické parametry nesaturovaných zemin mohou být popsány van 

Genuchtenovými, Brooks-Corey a modifikovanými van Genuchtenovými analytickými 

rovnicemi. Hydrus 1D můţe být pouţíván pro analýzy pohybu vody, rozpuštěných látek 

v nesaturovaném, částečně saturovaném i plně saturovaném homogenním médiu. Kód 

zahrnuje také hysterezi, která se projevuje rozdílným průběhem křivky nasycení při 

vysychání a při zavodňování simulovaného média. Hydrus 1D vyuţívá grafický pre- i 

postprocesor pro zadávání vstupních dat a prohlíţení výsledků modelování. Grafické 

rozhraní je vyvinuto pro prostřední Microsoft Windows (Šimůnek 2008).  
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Nastavení modelu – svrchní vrstva hlín a jílů (nesaturovaná zóna) 

Vytvořila jsem 1D numerický model v programu Hydrus1D, kterým jsem se 

pokusila co nejvěrněji kopírovat výsledky provedené zasakovací zkoušky in situ 

viz kapitola 2.3. 

Nastavení modelu je popsáno následujícími body: 

 mocnost svrchní vrstvy hlín a jílů byla 5,5 m; 

 mocnost podloţních hrubozrnných písků byla 7,0 m; 

 hladina podzemní vody byla umístěna na bázi profilu, tj. do 12,5 m a byla 

udrţována jako konstantní po celou dobu simulace; 

 postupné vsakování vody bylo simulováno atmosférickou okrajovou podmínkou 

s moţností zaplavení profilu, maximální výška hladiny nad profilem byla nastavena 

na 10 cm, rychlost vsakování odpovídala naměřeným hodnotám; 

 vstupní tlaková výška hladiny byla pro nejsvrchnější element profilu nastavena na 

10 cm, pro zbylý profil tato hladina odpovídala vzdálenosti příslušného elementu 

k hladině podzemní vody na začátku testu, tj. pohybovala se v rozmezí od 12,5 m 

do 0 m; 

 doba simulace byla 280 minut. 

Hydraulická vodivost takto nastaveného modelu byla kalibrována proti naměřeným 

datům. Cílem bylo získat co nejlepší shodu mezi modelem a pozorováním. Kalibrovaná 

hydraulická vodivost měla hodnotu 8.10
-7

 m.s
-1

, coţ odpovídá slabě propustným zeminám 

dle Jetelovy klasifikace uvedené níţe v této kapitole (Jetel 1982). 
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Tab. 8. Hodnoty pro vytvoření grafu.  

čas [s] hladiny [m] 

1 0,09997 

1680 0,092718 

3360 0,089854 

5040 0,08816 

6720 0,086812 

8400 0,085664 

10080 0,084553 

11760 0,083438 

13440 0,082318 

15120 0,081193 

16800 0,080066 

 

 

 

Graf 1. Grafický průběh hladiny v průběhu zasakovací zkoušky. 

 

Klasifikace propustnosti hornin dle Jetelovy klasifikace 

 Velice podstatnou podmínkou pro vsakování sráţkových vod je potřebná 

propustnost půdy a podzemních horninových vrstev. Propustnost zemin ovlivňuje velikost 

zrn, křivka zrnitosti a u půd struktura a teplota půdy.  
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Tab. 9. Klasifikace zemin podle hydraulické vodivosti (převzato z Jetel 1982). 

Třída propustnosti Stupeň propustnosti Hydraulická vodivost k [m.s
-1

] 

I. Třída Velmi silně propustné >1.10
-2

 m.s
-1 

II. Třída Silně propustné 1.10
-2
 aţ 1.10

-3
 m.s

-1 

III. Třída Dosti silně propustné 1.10
-3
 aţ 1.10

-4
 m.s

-1 

IV. Třída Mírně propustné 1.10
-4
 aţ 1.10

-5
 m.s

-1 

V. Třída Dosti slabě propustné 1.10
-5
 aţ 1.10

-6
 m.s

-1 

VI. Třída Slabě propustné 1.10
-6
 aţ 1.10

-7
 m.s

-1 

VII. Třída Velmi slabě propustné 1.10
-7
 aţ 1.10

-8
 m.s

-1 

VIII. Třída Nepatrně propustné <1.10
-8

 m.s
-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Interval doporučené infiltrace – znázorněn šedě (převzato z Hlavínek 2007). 

Nastavení modelu – podloţní vrstva hrubozrnných písků (nesaturovaná zóna) 

V programu Hydrus1D se vytvořil 1D numerický model, který se co nejvěrněji 

kopíroval výsledky nálevové zkoušky provedené firmou G-Consult, jak jiţ bylo dříve 

popsáno (viz kapitola 2.3). Terénní zkouška byla realizována do jámy zahloubené aţ na 

úroveň vrstvy hrubozrnných písků. 

Nastavení modelu bylo proto následující: 

 svrchní vrstva hlín a jílů nebyla v modelu zohledněna; 

 mocnost hrubozrnných písků byla 6,0 m; 
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 hladina podzemní vody byla umístěna na bázi profilu, tj. do 6,0 m a byla udrţována 

jako konstantní po celou dobu simulace; 

 postupné vsakování vody bylo simulováno atmosférickou okrajovou podmínkou 

s moţností zaplavení profilu, maximální výška hladiny nad profilem byla nastavena 

na 5,5 m a odpovídala tak hloubce jámy, nálev do jámy byl prováděn průtokem    

3,5 l.s
-1

; 

 vstupní tlaková výška hladiny odpovídala vzdálenosti příslušného elementu 

k hladině podzemní vody na začátku testu, tj. pohybovala se v rozmezí od - 6 m do 

0 m; 

 doba simulace byla 360 minut (300 minut nálev + pozorování hladiny vody v jámě, 

60 minut pozorování) 

Saturovaná hydraulická vodivost tohoto modelu byla rovněţ kalibrována proti 

naměřeným datům a i v tomto případě bylo cílem získat co nejlepší shodu mezi 

modelem a pozorováním. Kalibrovaná saturovaná hydraulická vodivost měla hodnotu 

1.10
-4

 m.s
-1

, coţ odpovídá mírně aţ dosti silně propustným zeminám dle Jetelovy 

klasifikace uvedené v této kapitole (Jetel 1982). 
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Tab. 10. Hodnoty pro vytvoření grafu. 

čas [s] hladiny [m] 
 

čas [s] hladiny [m] 

      0             0 
 

11400 0,0195 

600          0,00556 
 

12000 0,0204 

1200 0,00694 
 

12600 0,0214 

1800 0,00738 
 

13200 0,0223 

2400 0,00781 
 

13800 0,0233 

3000 0,00822 
 

14400 0,0243 

3600 0,0087 
 

15000 0,0252 

4200 0,00934 
 
600 0,0262 

4800 0,0101 
 

16200 0,0272 

5400 0,0109 
 

16800 0,0282 

6000 0,0117 
 

17400 0,0292 

6600 0,0124 
 

18000 0,0301 

7200 0,0132 
 

18600 0,0311 

7800 0,0141 
 

19200 0,0321 

8400 0,0149 
 

19800 0,0331 

9000 0,0159 
 

20400 0,0341 

9600 0,0168 
 

21000 0,0351 

10200 0,0177 
 

21600 0,0361 

10800 0,0186 
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Graf 2. Grafický průběh hladiny v průběhu nálevové zkoušky v jámě.  

 

2.4 Vyhodnocení analytických výpočtů a numerických modelů 

V předešlé podkapitole 2.3.1 byly diskutovány dva rozdílné přístupy k vyhodnocení 

zasakovacích zkoušek a k získání saturované hydraulické vodivosti. Analytický výpočet je 

v případě podloţních hrubozrnných písků v dobré shodě s numerickým modelem cca 1.10
-4

 

m.s
-1

. Naproti tomu u svrchních hlín a jílů je rozdíl mezi modelem a analytickým 

vyhodnocením jeden řád. Přesněji řečeno hodnota hydraulické vodivosti získaná 

analytickým výpočtem (9,4.10
-8 

m.s
-1

) je o jeden řád niţší neţ hodnota kalibrovaná 

numerickým modelem (8.10
-7

 m.s
-1

). Vysvětlením tohoto jevu je s velkou 

pravděpodobností rozsah zkoušky společně s rozdílnou propustností testovaného média. 

Zatímco v případě hrubozrnných písků terénní zkouška sestávala z masivního zásaku vod 

do relativně rozměrné jámy (rozměr při bázi byl 4,5 x 4,5 m) po dobu 5-ti hodin 

s následným hodinovým pozorováním vývoje hladiny vody v jámě. V případě zasakovací 

zkoušky do svrchních hlín a jílů byl test omezen jen na plochu válce o průměru 45 cm. 

Délka zkoušky ve druhém případě se sice zásadně nelišila od zkoušky v hrubozrnných 
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píscích, tj. trvala necelých 5 hodin, avšak celkové mnoţství zasáknuté vody bylo zcela 

nesouměřitelné; cca 3 l u svrchních hlín a jílů oproti zhruba 45 m
3
 u hrubozrnných písků. 

Navíc je zřejmé, ţe analytický výpočet bude inklinovat k větším nepřesnostem při 

extrémních hodnotách hydraulické vodivosti, kdy některá zjednodušení, která jsou pro 

sestavení analytické rovnice nezbytná a která jsou rovněţ plně akceptovatelná pro 

propustné zeminy, se mohou ukázat v extrémních případech jako limitní. 

I přes rozdílné výsledné hodnoty hydraulické vodivosti lze konstatovat, ţe 

infiltrační kapacita svrchní vrstvy hlín a jílů je nízká. Metodický pokyn ČAH č. 1/2008 

(Šeda 2008) uvádí, ţe zeminy s hydraulickou vodivostí menší neţ 1.10
-6

 m.s
-1

 jsou jen 

podmínečně vhodné a zeminy s vodivostí menším neţ 1.10
-8

 m.s
-1

 jsou nevhodné 

k vsakování sráţkových vod. Z tohoto důvodu nebylo zasakování do této vrstvy 

uvaţováno. 
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3 DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  

Aby zařízení pro vsakování sráţkových vod dobře fungovalo, musí se zohlednit 

určitá kritéria při jejím umístění, schopnosti akumulace, plošná náročnost, způsobu a 

rozloţení hydraulického zatíţení, stanovení propustnosti, výšky hladin podzemních vod, 

mocnost propustných nebo nepropustných vrstev.  

Hlavními technologickými principy jsou plošné zasakování, zasakovací nádrţ, 

otevřený zasakovací příkop, štěrkový zářez, trubní zářez, zasakovací šachta, zasakovací 

šachta s adsorpčním košem, plošné zasakování v reálném provedení, zasakovací průleh 

v reálném provedení, zahradní jezírko s bočním zasakováním, kombinace vyuţívané 

retence a zasakovacích klecí. 

3.1 Dimenzování vsakovacího zařízení – analytický výpočet 

 Při dimenzování vsakovacího zařízení je nutné stanovit zejména akumulační objem 

vsakovacího zařízení dle vztahu (ČSN 75 9010): 

    
  

    
      

 

kde: Vpř – objem vody, která přiteče do vsakovacího zařízení [m
3
], 

         hd – návrhový úhrn sráţek s určitou dobou trvání dle přílohy číslo 4 a 5 [mm], 

        Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m
2
]. 

Přítok do vsakovacího zařízení 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared se stanoví podle vztahu 

(ČSN 75 9010): 

           

 

   

 

kde: Ai – půdorysný průmět odvodňované plochy [m
2
], 

         Ψ – součinitel odtoku sráţkových vod dle přílohy číslo 3, 

         m – počet odvodňovaných ploch. 
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Při dimenzování vsakovacích zařízení pro vsakování sráţkových vod z více 

nemovitostí pouţijeme součinitele odtoku sráţkových vod. 

Objem vody, která přiteče do vsakovacího zařízení, závisí na odvodňované ploše a 

úhrnu sráţek. Údaje o odvodňovací ploše areálu průmyslové zóny Mošnov, jsem dostala 

k dispozici z 
 
Dokumentace pro územní řízení, Ţelezniční CARGO Ostrava Mošnov 

(KANIA a.s., 3.2010), IO 16 - Vnitřní dešťová kanalizace včetně zásaků. 

 

        Tab. 11. Hodnoty součinitele odtoku a odvodňované plochy. 

Odvodňované plochy [m
2
] Ψ 

Střechy 181561 0,09 

Zpevněné plochy 92790 0,85 

Silnice a zpevněné plochy 118434 0,85 

Chodník + cyklostezka 635 0,85 

Parkoviště 25000 0,85 

Plocha kolejí 27984 0,6 

Zeleň 91650 0,1 

Celková plocha prům. zóny 538054 
 

 

Mnoţství vsakované vody 

Odtok ze vsakovacího zařízení (vsakování) je závislý na vsakovací ploše a 

koeficientu vsaku. Odtok ze vsakovacího zařízení se stanoví podle vztahu (ČSN 75 9010): 

      
 

 
       

kde: k – hydraulická vodivost [m.s
-1

], z důvodu bezpečnosti a předpokládaných změn   

              vsakovací schopnosti horninového prostředí po určitém čase provozu  

              vsakovacího zařízení je uvaţována pouze poloviční hodnota hydraulické    

              vodivosti, 

         Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m
2
]. 

Mnoţství vsakované vody se stanoví podle vztahu (ČSN 75 9010): 
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kde: k – hydraulická vodivost [m.s
-1

], 

        Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m
2
], 

        Tp – doba trvání sráţky (viz příloha 4 a 5) [min]. 

Koeficient vsaku musí být uveden v geologickém posudku. Orientační posouzení 

vhodnosti pro vsakování se provádí na základě archivních nebo aktuálních 

makroskopisných popisů, případně na základě archivních klasifikačních zkoušek a pouţívá 

se pro návrh etapy geologického průzkumu. Přehled zatřídění koeficientu hydraulické 

vodivosti (viz tab. 9) (ČSN 75 9010). 

 

Vsakovací plocha 

Vsakovací plocha vsakovacího zařízení se stanoví pro vsakovací dutinu 

s propustnými stěnami podle vztahu (ČSN 75 9010): 

         
   

 
    

kde: L – délka vsakovací dutiny [m], 

        b – šířka vsakovací dutiny [m], 

        hvz – výška propustných stěn [m]. 

Akumulační objem vsakovacího zařízení 

Přítok do vsakovacího zařízení je zpravidla rychlejší neţ odtok (vsakování). Proto je 

nutné, aby vsakovací zařízení mělo určitý akumulační objem Vvz, který se stanoví podle 

vztahu (ČSN 75 9010): 

    
  

    
      

  

 
             

kde: hd – návrhový úhrn sráţek s určitou dobou trvání dle přílohy číslo 4 a 5 [mm], 

        Ared – redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m
2
], 

        kv – hydraulická vodivost [m.s
-1

], 
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        Avsak – vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m
2
], 

        Tp – doba trvání sráţky (viz příloha 4 a 5) [min]. 

Výpočet se provede pro všechny návrhové úhrny sráţek s dobou trvání 5 min aţ 

4 320 min (viz tab. 12) a pro výpočet se vezme největší akumulační objem vsakovacího 

zařízení. Periodicita sráţek pro dimenzování vsakovacích zařízení byla vybrána dle tabulky 

číslo 13 (ČSN 75 9010). 

        Tab. 12. Výpočet pro všechny návrhové úhrny sráţek s dobou trvání 5 aţ 4 320 min. 

Tp[min] 
Hd [mm], 

s periodicitou 0,1[rok
-1

] Vvz [m
3
] 

5 12,3 3530,61 

10 17,4 4976,96 

15 20,6 5873,28 

20 22,8 6480,13 

30 25,9 7317,50 

40 28,1 7894,33 

60 31,3 8700,62 

120 36,6 9874,71 

750 46,4 8929,93 

1440 58,2 8203,96 

2880 80,5 6015,52 

4320 95,2 1627,03 

 

  

      Tab. 13. Periodicita sráţek pro dimenzování vsakovacích zařízení (převzato z Hlavínek 2008). 

Riziko při přetečení vsakovacího zařízení Periodicita sráţek p [rok
-1

] 

Pokud je v případě přetečení vsakovacího zařízení 

 moţný odtok sráţkové vody po povrchu terénu mimo 0,2 

budovu a nehrozí nebezpečí větších škod na pozemku 

 náleţejícímu k budově nebo na pozemcích a budovách 

 sousedních. 

 Pokud při přetečení vsakovacího zařízení hrozí 

zaplavení budov nebo velké škody na pozemku 
 

náleţejícímu k budově nebo na pozemcích a 

budovách sousedních. 0,1 

  Při stanovení akumulačního objemu vsakovacích 

zařízení nemovitostí. ≤ 0,1 
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 Celkový objem vsakovacího zařízení se potom stanoví dle vzorce (ČSN 75 9010): 

  
   
 

 

kde: W – celkový objem vsakovacího zařízení [m
3
], 

         Vvz – akumulační objem vsakovacího zařízení [m
3
], 

         n – pórovitost nebo akumulační schopnost vsakovacího zařízení, pórovitost  

               hrubého písku nebo štěrku 0,3 aţ 0,4. Akumulační schopnost vsakovacího  

              zařízení sestaveného z prefabrikovaných bloků stanoví výrobce (ČSN 75 

              9010). 

Doba prázdnění povrchových vsakovacích zařízení se stanoví podle vztahu (ČSN 75 

9010): 

    
   

     
 

kde: tpr – doba prázdnění vsakovacího zařízení [s], 

         Vvz – akumulační objem vsakovacího zařízení [m
3
], 

         Qvsak – odtok ze vsakovacího zařízení [m
3
.s

-1
]. 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení nesmí překročit 72 hodin. 

3.2     Návrh vsakovacího zařízení 

Celková plocha pro odvodňování průmyslové zóny v Mošnově dosahuje 538 054 m
2
. 

Tudíţ vsakování vod je nejvhodnější pouţít podzemní vsakovací zařízení s uměle 

vytvořenýma dutinami pod úrovní terénu nad vsakovací plochou. 
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Tab. 14. Vypočtené hodnoty pro návrh vsakovacího zařízení.  

Ared [m2] 289481,8 

kv [m.s
-1

] 1,15.10
-4

 

Tp [min] 120 

Avsak [m2] 1736,891 

Qvsak [m3.s-1] 0,1 

Vvsak [m3] 720,3234 

Vvz [m3] 9874,71 

W [m3] 10394,43 

tpr [s] 98702,78 

L [m] 48 

hvz [m] 1,7 

b [m] 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Letecký snímek průmyslové zóny Mošnov s navrhovaným vsakovacím objektem  

(převzato z www.geodis.cz). 

 

Systém pro odvádění sráţkových vod Wavin 

Pro lokalitu průmyslové zóny v Mošnově byl vybrán systém Wavin Q-Bic (obr. 15, 

16). Tento systém se jevil jako nejvhodnější z toho důvodu, ţe uţitný objem akumulačních 

boxů překračuje 95 % celkového objemu, coţ je cca 3 násobek oproti klasické štěrkové 

vsakovací jámě. 
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Nová technologie systému Wavin Q-Bic řeší problém s nakládáním dešťové vody 

v místě sráţky, čímţ odlehčuje kanalizačním stokám. Velmi šetrnou a ekologickou cestou 

aktivně napomáhá udrţovat přirozený koloběh vody v přírodě, a tím vytváří preventivní 

opatření proti vzniku závaţných ekologických škod. Systém Wavin Q-Bic je ve shodě 

s legislativou zemí EU, která upřednostňuje přirozené vsakování a odtékání dešťových vod 

před jejich odváděním do kanalizačních sítí [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Box Wavin Q-Bic (převzato z www.wavin.com). 

 

Obr. 16. Ukázka uloţení boxů Wavin v praxi (převzato z www.wavin.com). 

Základní funkcí systému Wavin Q-Bic je likvidace dešťové vody ze zpevněných 

ploch, jako jsou například střechy velkých průmyslových, obchodních a sportovních 

objektů, ale i střechy rodinných domů, zpevněné plochy komunikací, parkovišť atd. Skládá 

se ze základních akumulačních boxů (600 x 600 x 1200 mm), které se velice jednoduše 

sestavují do kompaktního celku téměř neomezených rozměrů a tvarů. Tím vznikne 

dočasný skladovací prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií (případně 

hydroizolační folií) a umístí pod povrch. Základní princip funkce systému je co nejrychleji 

odvést sráţkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým zpoţděním buď nechat 
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vsáknout do okolní zeminy, nebo provést regulovaný odtok dešťové vody ze systému do 

dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrţe [4].  

3.3 Schéma zasakovacího systému 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole 1.1.6.2, v zájmové oblasti dochází 

k výraznému zaklesnutí hladiny podzemních vod. Zatímco běţná úroveň hladin v oblasti se 

pohybuje v rozmezí od 2,0 do 4,0 metrů pod terénem (hladina podzemních vod se nachází 

v profilu svrchních hlín), v okolí vrtů HMV-1 a 2 a MV-16 je hladina podzemních vod aţ 

v hloubce nad 10,6 m pod terénem, tj. v profilu podloţních písků. Vzhledem k tomu, ţe 

jedním z poţadavků při dimenzování zasakovacího systému je jeho vztah vůči hladině 

podzemní vody, kdy báze systému se musí nacházet minimálně 1 m nad hladinou 

podzemních vod (ČSN 75 9010), byl pro účel dimenzování zasakovacího systému zvolen 

pouze profil se zakleslou hladinou. 

Schéma zasakovacího systému je uvedeno na obrázku číslo 17. Předpokládá se, ţe 

svrchní vrstva hlín a jílů bude odstraněna, respektive zasakovací systém bude zasahovat aţ 

ke stropu štěrků, a ţe maximální moţná tlaková výška hladiny zasakované vody 

na povrchu profilu bude 7 m. Vody nad tuto mez jiţ budou podléhat povrchovému odtoku. 
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Obr. 17. Schéma vsakovacího systému. 

3.4 Dimenzování systému Wavin pomocí numerického modelu 

HYDRUS 1D 

K numerickému modelování bylo opět vyuţito programu Hydrus 1D. Numerický 

model pouţil zkalibrované hodnoty hydraulických charakteristik (viz kapitola 2). 

V průběhu modelování bylo upravováno zasakované mnoţství tak, aby nedocházelo 

k povrchovému odtoku, tj. tlaková výška hladiny na povrchu modelovaného profilu byla 

maximálně 7 m. 

Protoţe je svrchní vrstva hlín a jílů slabě aţ velmi slabě propustná a tedy nevhodná 

pro utrácení sráţkových vod, byl zasakovací systém umístěn do podloţních hrubozrnných 

písků. K dimenzování zasakovacího systému bylo opět pouţito jak analytických výpočtů, 

tak i numerického modelování. Jako typický profil byl uvaţován takový, jehoţ mocnost 

svrchní vrstvy hlín a jílů je 5,3 m (tato vrstva není ve výpočtech zahrnuta, její mocnost je 

zde uvedena jen z důvodu uvedení informací o výškách do souvislostí) a mocnost 

podloţních hrubozrnných písků je 5,3 m. 
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Nastavení modelovaného profilu vycházelo z výše uvedeného schématu a byla 

následující: 

 svrchní vrstva hlín a jílů nebyla v modelu zohledněna; 

 mocnost hrubozrnných písků byla 3,8 m; 

 počáteční hladina podzemní vody byla sice umístěna na bázi profilu, tj. do 3,8 m, 

ale nebyla v této úrovni uměle udrţována z důvodu pouţití okrajové podmínky 

„free drainage“ (volné odvodnění); 

 vstupní tlaková výška hladiny odpovídala vzdálenosti příslušného elementu 

k hladině podzemní vody na začátku testu, tj. pohybovala se v rozmezí od -3,8 m 

do 0 m; 

 maximální tlaková výška hladiny na povrchu modelového profilu byla 7 m; 

 doba simulace byla 74 hodin. 

Maximální hodnota toku, při němţ sice dojde k naplnění systému, nikoli však 

k povrchovému odtoku, byla modelem stanovena na 71,5 mm.min
-1

. Doba odvodnění 

zasakovacího systému, tj. doba potřebná k poklesu tlakové výšky hladiny vody na povrchu 

modelového profilu pod 0 m, byla modelem vypočtena na cca 22 hodin. 

 

Tab. 15. Zasakované mnoţství na svrchní okrajové podmínce.  

čas [s] čas [hod] mnoţství [mm.min
-1

] 

0 0 71,5 

120 2 71,5 

120 2 0 

4440 74 0 
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Graf 3. Grafický průběh tlakové hladiny a zasakovaného mnoţství. 

 

Určitou slabinou jednodimenzionálního numerického modelu je, ţe model je schopen 

jen ve velmi omezené míře počítat se vzedmutím hladiny podzemních vod z důvodu 

zasakování sráţkových vod, respektive model tuto funkcionalitu obsahuje, nicméně 

vyţaduje matematický popis závislosti odtoku vody dnem profilu v závislosti na hladině 

vod na povrchu profilu.  

Takovéto hodnoty lze získat prakticky jen laboratorními kolonovými testy. Aby se 

tedy zohlednil efekt vzdutí hladin podzemních vod, bylo by nutné sestavit alespoň kvazi 

třídimenzionální model, který by byl schopen zohlednit celou bilanci vod v zájmové 

oblasti. 
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4 ZÁVĚR 

Zpevněných ploch neustále přibývá a je jich stále více neţ přirozeného zemského 

povrchu. Proto je nutné řešit odvedení sráţkových vod z těchto zpevněných ploch. 

V minulosti se dešťové vody vsakovaly přirozeně, ale v současnosti převáţná část odteče 

do řek a do podzemních vod se nikdy nedostane. A proto by neustále měnící se legislativa 

měla jít ruku v ruce s rostoucími poţadavky na zabezpečení přirozené obnovy zásob 

podzemních vod, aby nedocházelo k jejím úbytkům a sráţková voda se nedostala do míst, 

kde není ţádoucí. 

Obě terénní měření provedená in situ, jak mnou pomocí dvou souosých válců, tak i 

firmou G-Consulting pilotní zkouškou zasakovacího pokusu do předem vykopané jámy, 

byly vyhodnoceny analytickými výpočty a pak dále simulovány pomocí numerického 

modelu Hydrus 1D. Hydrus 1D je program, který metodou konečných prvků řeší 

jednodimenzionální pohyb vody, tepla a rozpuštěných látek v saturované i nesaturované 

zóně.  

Při hodnocení infiltrační kapacity půdy v lokalitě průmyslové zóny byly pouţity 

dva rozdílné přístupy k vyhodnocení zasakovacích zkoušek a tedy k získání saturované 

hydraulické vodivosti: analytického výpočtu a numerického modelování. Analytický 

výpočet je v případě podloţních hrubozrnných písků v dobré shodě s numerickým 

modelem, hydraulická vodivost cca 1.10
-4

 m.s
-1

. Naproti tomu u svrchních hlín a jílů je 

rozdíl mezi modelem a analytickým vyhodnocením jeden řád. Přesněji řečeno hodnota 

hydraulické vodivosti získaná analytickým výpočtem (9,4.10
-8

 m.s
-1

) je o jeden řád niţší 

neţ hodnota kalibrovaná numerickým modelem (8.10
-7

 m.s
-1

). 

I přes rozdílné výsledné hodnoty hydraulické vodivosti lze konstatovat, ţe infiltrační 

kapacita svrchní vrstvy hlín a jílů je nízká. Norma ČSN 75 9010 uvádí, ţe zeminy 

s vertikálním hydraulickou vodivostí pod 1.10
-6

 m.s
-1

 jsou jen podmínečně vhodné a 

zeminy pod 1.10
-8

 m.s
-1

 jsou nevhodné k vsakování sráţkových vod. Zasakování 

sráţkových vod v této lokalitě bude doporučeno zasakovat do saturované vrstvy. Tato 

vrstva hrubozrnných písků byla rovněţ kalibrována proti naměřeným datům a i v tomto 

případě bylo cílem získat co nejlepší shodu mezi modelem a pozorováním. Kalibrovaná 
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saturovaná hydraulická vodivost měla hodnotu 1.10
-4

 m.s
-1

, coţ odpovídá mírně aţ dosti 

silně propustným zeminám dle Jetelovy klasifikace. 

Vzhledem k tomu, ţe jedním z poţadavků při dimenzování zasakovacího systému je 

jeho vztah vůči hladině podzemní vody, kdy báze systému se musí nacházet minimálně 

1 m nad hladinou podzemních vod (ČSN 75 9010), byl pro účel dimenzování zasakovacího 

systému v průmyslové zóně Mošnov, kdy její celková plocha pro odvodňování činní 

plochu 538 054 m
2
, zvolen pouze profil se zakleslou hladinou. Předpokládá se, ţe svrchní 

vrstva hlín a jílů bude odstraněna, respektive zasakovací systém bude zasahovat aţ 

ke stropu štěrků.  

Pro výpočet zasakovaného mnoţství byl zvolen systém pro odvádění sráţkových vod 

Wavin. Maximální hodnota toku, při němţ dojde k naplnění systému, byla stanovena na 

71,5 mm.min
-1

. Doba odvodnění zasakovacího systému, tj. doba potřebná k poklesu 

tlakové výšky hladiny vody na povrchu modelového profilu pod 0 m, byla modelem 

vypočtena na cca 22 hodin. Analytickým výpočtem byla doba odvodnění vypočtena na 27 

hodin při akumulačním objemu vsakovacího zařízení 9874,71 m
3
. 
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