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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá sráţkovou vodou, odtoky, infiltrací do podzemní vody. 

Velkým negativem urbanizovaných území je to, ţe současně s postupující novou 

výstavbou ubývá ploch, kde by se voda mohla samovolně vsakovat do podloţí. Sráţky 

rychle odtékají a v oblasti klesá hladina podpovrchové vody. Proto vzniká silný tlak na 

omezení nebo zamezení odtoku sráţkové vody z nově budovaných objektů. 

 

Klíčová slova: sráţková voda, specifický odtok, jímání a akumulace vody, umělá 

infiltrace, vsakovací systémy 

 

 

SUMMARY 

This thesis deals with rainwater, runoff, infiltration into ground water. A major downside 

of urban areas is it, that with the progress of new constructions at the same time is less 

areas where the water might spontaneously infiltrate to the ground.. Rainfall drains rapidly 

and the subsurface water level drops down in the area. Therefore, there is strong pressure 

to reduce or prevent rainwater runoff from the newly constructed buildings. 

 

Keywords: rainwater, specific runnoff, water storage and abstraction, artificial infiltration, 

drain systems 
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HDV - Hospodaření s dešťovou vodou 
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CHSKCr - Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným 
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-
 - Chloridy 
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NEL – Nepolární extrahovatelné látky  
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(ang: Threats) 
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ÚVOD 

Největší problém spojený s vyuţitím vody v ţivotě člověka tvoří její kvalita a dostupnost. 

Příprava pitné vody je stále sloţitější a draţší. 

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

odváděna do jednotných nebo oddílných stokových sítí. Odnáší s sebou povrchové 

nečistoty z této plochy, čímţ se přechodně zhorší její jakost, ta se v průběhu padání sráţek 

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

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

by se voda mohla samovolně vsakovat do podloţí, sráţky rychle odtékají a v oblasti klesá 

hladina podpovrchové vody. Proto vzniká silný tlak na omezení nebo zamezení odtoku 

sráţkové vody z nově budovaných objektů.  Podle současné legislativy lze zohlednit 

kapacitu a stav místní kanalizace při stavebním řízení a stavební úřad pak můţe investorovi 

určit, aby likvidoval sráţkovou vodu na vlastním pozemku. Pro stavebníka nebo majitele 

nemovitosti je výhodné, dobrovolně uvaţovat o jiném způsobu odvádění nebo vyuţití 

sráţkové vody.  

Pokud si uvědomíme základní procesy ekosystémů, jako je například přirozený čistící 

mechanismus a koloběh vody v přírodě, potom není snadné rozhodnout, jak co 

nejpřirozenějším způsobem začlenit odvodňovací zařízení do stavby pozemní komunikace.  

Cílem této bakalářské práce je popsat odvádění sráţkových vod za účelem zmenšení 

specifického odtoku se zaměřením na vhodné konstrukční moţnosti přírodě blízkého 

odvodnění stávajících, rekonstruovaných, odstraňovaných nebo nově budovaných 

pozemních komunikací a liniových staveb. 
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1 PRÁVNÍ RÁMEC 

Problematika sráţkové vody v současné době není v legislativě jednoznačně vyřešena. 

Sráţkové 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. 

Evropská Unie hospodaření se sráţkovými 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 sráţkovou vodou pro západní a střední Evropu a Balkán. Metodika by měla 

poskytnout informace o praktikách hospodaření s těmito vodami, moţnostmi jejich vyuţití 

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

(Vítek, 2007). 

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) (Vítek, 2007). 

1.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

Odst. (11) Podle článku 174 Smlouvy má politika Společenství pro ţivotní prostředí 

přispět k prosazování cílů zachování, ochrany a zvýšení kvality ţivotního prostředí, při 

uváţlivém a rozumném vyuţívání přírodních zdrojů a má být zaloţena na zásadě 

předběţné opatrnosti, přijímání preventivních opatření, a především na zásadě nápravy 

škod na ţivotním prostředí u zdroje a na zásadě, ţe znečišťovatel má platit (Úřední věstník 

Evropské unie, 2000). 

1.2 Plán hlavních povodí ČR 

Plán hlavních povodí České republiky, jako dokument státní politiky v oblasti vod, je 

zpracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Je součástí procesu plánování v oblasti vod, jako soustavné koncepční 
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činnosti garantované státem, který byl zaveden do českého právního řádu podle poţadavků 

transposice „acquis communautaire” Evropských společenství, zejména směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky. Cíle a způsoby ochrany před povodněmi jsou 

zaloţeny na přijatelném povodňovém riziku. Jsou doplněny o ochranu před dalšími 

škodlivými účinky vod, tedy o ochranu před suchem a nadměrnou vodní erozí, která bude 

zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny a současně sniţovat moţný negativní dopad změn 

klimatu v dlouhodobém výhledu (Stránský, 2010). 

 

Plán hlavních povodí (PHP ČR) konstatuje (mezi jinými) tyto slabé stránky současného 

stavu v oblasti vod: 

PHP ČR, část A.3 SWOT analýza 

nedostatečnou úroveň řešení odtoku sráţkových vod z intravilánu obcí, 

nedostatečnou aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) z hlediska ochrany vod. 

 

Za příleţitost pro udrţitelný rozvoj v oblasti vod (mezi jinými) povaţuje: 

PHP ČR, část A.3 SWOT analýza 

vyšší míru uplatnění environmentálně šetrných technologií, 

zohlednění přírodě blízkých způsobů retence vod, 

předcházení environmentálním a technologickým rizikům. 

 

V závazné části plánu je pak v kapitole Cíle a opatření v ochraně před povodněmi a 

dalšími škodlivými účinky vod (mezi jinými) uvedeno: 

PHP ČR, část 2.2, bod d) 

Uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání 

s dešťovými vodami, umoţňující jejich zadrţování, vsakování i přímé vyuţívání. 
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Ve směrné části Plánu jsou definovány Programy opatření, které vedou k dosaţení 

rámcových cílů. Z hlediska sráţkových vod v intravilánu jsou relevantní následující body: 

PHP ČR, část D.1.2 

sniţovat mnoţství sráţkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro 

jejich přímé vsakování do půdního prostředí. 

PHP ČR, část D.1.3 

sníţit znečištění vodních toků při přímém vypouštění sráţkových vod z městských a 

průmyslových kanalizací zavedením povinnosti oddělené likvidace sráţkových a 

odpadních vod, 

PHP ČR, část D.2.2.4 

do konce roku 2008 zpracovat koncepci nakládání s dešťovými vodami 

v urbanizovaných územích. 

PHP ČR, část D.2.2.5 

posílit výzkum vlivu přírodě blízkých opatření na zvyšování retenční kapacity 

krajiny včetně kvantifikace jejich vlivu na vodní reţim. 

 

Lze tedy konstatovat, ţe rámec pro zpŧsob nakládání se sráţkovou vodou je v Plánu 

hlavních povodí ČR obsaţen (Stránský, 2010). 

Pozn.: V novelizovaném vodním zákoně č. 150/2010 Sb. jiţ není uveden Plán hlavních 

povodí ČR, ale Plány povodí, přičemţ území ČR spadá do tří mezinárodních oblastí 

povodí a plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí 

(dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České 

republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. Na ně navazují Programy 

opatření (Stránský, 2010). 

1.3 Novela vodního zákona (zákon o vodách) 150/2010 Sb. 

Novela zákona o vodách (vodní zákon) č. 150/2010 Sb., která platí od 1. 8. 2010 mění 

zákon č. 254/2001 Sb. 
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§ 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. 

Vodní zákon tedy jednoznačně poţaduje buď vsakování anebo alespoň zadrţení 

sráţkových vod před jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. Toto se týká 

nejenom nových staveb, ale téţ změn staveb a změny jejich uţívání, to vše v souladu se 

stavebním zákonem Stavební zákon (resp. Vyhláška 501/2006 Sb.). 

Relevantní je zejména Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na 

vyuţívání území, která byla v roce 2009 novelizována Vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou 

byly stanoveny nové poţadavky na řešení sráţkových vod: 

 

§20, odst. (5), písm. c) 

Stavební pozemek se vţdy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno: 

c) 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 (Stránský, 2010). 
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1.4 Zákon o vodovodech a kanalizacích, Zákon č. 274/2001 

Sb.  

§20, odst. 6 

Povinnost platit za odvádění sráţkových 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 dráţní dopravy, zoologické 

zahrady   a  plochy  nemovitostí  určených  k  trvalému  bydlení  a  na domácnosti.  

1.5 Syntéza současného právního rámce ČR 

Ze současného právního rámce ČR vyplývá konkrétní postup při volbě způsobu odvodnění 

stavby, které preferuje principy HDV. Toto se netýká stávající zástavby (s výjimkou změn 

stavby a změn vyuţití stavby), kde tento způsob můţe být podpořen zavedením 

ekonomické motivace, tj. zpoplatněním odváděných sráţkových vod.  

Výše uvedené poznatky jsou shrnuty na obrázku 01, v němţ jsou vyhodnoceny a 

převedeny právní předpisy ČR do technického závěru, který má podobu zadávacích 

podmínek pro návrh odvodnění staveb (Stránský, 2010). 
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Obrázek 01:  Algoritmus volby odvodnění stavby (Stránský, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcel Motal: Přírodě blízké odvodnění urbanizovaných ploch 

2011  8 

 

2 SRÁŢKOVÉ VODY 

 Obecně - sráţkové vody jako běţně uţívaný i technický termín, nedefinuje přímo 

ţádný právní předpis. Obecně lze konstatovat, ţe se jedná o vodu v různém 

skupenství, pokud je ve vznosu a nedotýká se tedy ţádným kouskem svého 

momentálního objemu zemského povrchu ani staveb na něm umístěných 

(Chaloupka, 2006). 

 Právně nezávazná norma ČSN EN 1085 (750160) - Čištění odpadních vod uvádí, 

ţe "sráţkové vody" jsou vody z atmosférických sráţek, které dosud neobsahují 

látky z povrchu (Chaloupka, 2006). 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách - 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 - sráţková voda po dopadu na zemský povrch nebo stavby na něm 

umístněné se stává vodou povrchovou a pokud dále zasákne pod zemský povrch, 

stane se vodou podzemní (Chaloupka, 2006). 

2.1 Sráţkové procesy 

Vznik a projev atmosférických sráţek je vysoce komplexní, dynamický a nelineární 

fyzikální proces. Tento proces je podmíněn nasycením vzduchu vodními parami, teplotou, 

umoţňující kondenzaci nebo mrznutí vodních par a přítomnosti kondenzačních jader, na 

kterých se vodní kapky nebo ledové krystaly vytvářejí a rostou. Kondenzačními jádry 

v urbanizovaných povodích je především prach a kouř, nad mořem např. solné částečky. 

Velikost kondenzačních jader se pohybuje okolo 1 µm, jejich mnoţství kolísá mezi 10-

1000 částečkami na 1 cm
3
 vzduchu (Krejčí, 2002). 
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2.2 Typy atmosférických sráţek 

K adiabatickému ochlazení vzduchu na teplotu rosného bodu dochází: 

 tepelnou konvencí (stoupáním vzduchových vrstev po předcházejícím ohřátí 

nestejnorodého povrchu během letních slunečních dnů). Konvektivní sráţky jsou 

vesměs lokální (několik km
2
), jejich intenzita je značně rozdílná a jejich doba 

trvání je poměrně krátká (<1 hod.). I přes jejich časové a prostorové omezení můţe 

vést tento typ sráţek k lokálním záplavám (Krejčí, 2002). 

 orografickými vlivy (stoupáním vzduchu vynuceném při přechodu orografické 

překáţky - pohoří). Orografické sráţky se vyskytují v horských a podhorských 

oblastech, jejich doba trvání a intenzita je značně rozdílná a závisí především na 

velkoplošném počasí (Krejčí, 2002). 

 konvergencí (výkluznými pohyby vzduchových vrstev po frontálních plochách 

teplejších nebo chladnějších vzduchových hmot). Frontální (cyklonální, regionální 

nebo krajinné) sráţky jsou ve středoevropských klimatických pásech hlavním 

zdrojem dešťových sráţek. Při studené frontě jsou dešťové intenzity zpravidla vyšší 

(rychlejší výstup a ochlazení vzduchu při teplé frontě), sráţky v souvislosti 

s postupem teplé fronty jsou naopak prostorově rozlehlejší (100 km
2 
a více) (Krejčí, 

2002). 

2.3 Vliv urbanizace na charakter dešťŧ 

V souvislosti s rozvojem urbanizace a zejména s rozvojem velkých urbanizovaných celků - 

velkoměst je diskutována otázka vlivu mikroklimatu ve městech na charakter dešťových 

sráţek - tzv. „metropolitan effect“. Velká města, zpravidla doprovázena průmyslovými 

areály a vysokou koncentrací zpevněných ploch v jejich centrech, ovlivňují teplotní, 

vlhkostní a další klimatické poměry v jejich okolí. Tato změna klimatu se následně 

projevuje i na charakteru dešťových sráţek (Krejčí, 2002). 
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2.4 Sráţkové poměry na území ČR 

Sráţkové úhrny jsou na území České republiky vzhledem k její velké vertikální členitosti 

velmi proměnlivé v čase a prostoru. Vliv nadmořské výšky na sráţkové úhrny se projevuje 

jen u nejvyšších pohraničních pohoří. Významné jsou návětrné a závětrné efekty horských 

překáţek (Honsová, 2006).  

Roční sráţkové úhrny kolísají na území ČR od 410 mm (v Ţatecké pánvi, kde se projevuje 

závětří Krušných hor) po více neţ 1700 mm v Jizerských horách. Na více neţ 60 % území 

potom roční úhrn sráţek dosahuje 600-800 mm. Nejsušší oblasti České republiky jsou 

Kladenská tabule, Ţatecká pánev, Řípská tabule, Drnholecká a Jaroslavická pahorkatina, 

kde jsou sráţkové úhrny niţší neţ 500 mm. Výrazně nízké sráţkové úhrny jsou v celé 

západní polovině Čech, kde spadne průměrně ročně méně neţ 550 mm. Směrem k východu 

sráţkové úhrny rostou, na Českomoravské vrchovině jsou průměrné sráţkové úhrny okolo 

700 mm, v pohraničních horách pak mohou dosahovat i více neţ 1400 mm (Honsová, 

2006). 

Ve vztahu k zemědělské výrobě a vegetaci celkově je rozhodující rozloţení sráţek během 

roku. Roční chod sráţek v České republice lze charakterizovat jako kontinentální s 

maximem v létě (40 % sráţek) a s minimem v zimě (15 % sráţek). Na jaro pak připadá 25 

% a na podzim 20 % sráţek. Nejvíce sráţek tedy spadne od května do srpna a vůbec 

nejdeštivějším měsícem bývá zpravidla červenec (Honsová, 2006). 

V jednotlivých letech dosahuje kolísání sráţek v průměru asi ± 40 %, v průběhu 

posledních sta let však bylo několikrát zaznamenáno i kolísání mezi 50-150 % průměrných 

ročních sráţek: Rok 1947 je příkladem extrémně suchého, rok 1926 extrémně vlhkého 

roku (Krejčí, 2002). 
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3 DEŠŤOVÝ ODTOK Z URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ 

Dešťový odtok z urbanizovaných území hraje v oboru městského odvodnění jednu 

z rozhodujících rolí. Při intenzivních deštích převyšuje dešťový odtok zdaleka všechny 

ostatní druhy odpadních vod a ovlivňuje tím zásadně návrh a dimenzování celé řady 

objektů v systému městského odvodnění. V dešťovém odtoku z urbanizovaných ploch je 

obsaţeno i značné mnoţství znečišťujících látek, které se projevují nejen ve stokové síti , 

v čistírně odpadních vod a v recipientu, ale ovlivňují i moţné uţívání dešťové vody a její 

zasakování. Procesy spojené s dešťovým odtokem urbanizovaných ploch jsou velmi 

komplexní, jejich matematický popis pomocí modelů podloţených fyzikálními 

zákonitostmi je z praktického hlediska takřka nemoţný. Náhodný charakter dešťů, 

variabilita dešťové intenzity a plošného rozloţení jsou dalším významným faktorem 

dynamiky těchto procesů. Modely těchto procesů jsou proto značně zjednodušené a vesměs 

vyţadují ověření v místních podmínkách na základě pozorování a měření. Při volbě 

výpočetní metody pro výpočet dešťového odtoku je nutné posoudit její vhodnost jak 

z hlediska dané úlohy, tak i z hlediska nákladů, spojených se stanovením potřebných údajů 

(Krejčí, 2002; Roesner, 1998). 

3.1 Dešťový odtok 

Odtok hydrologických sráţek (= „sráţko-odtokový proces“) v přirozeném povodí je 

znázorněn na obrázku 02 (Krejčí, 2002). 

Velikost a průběh odtoku jsou ovlivněny hydrologickými sráţkami (déšť, sníh), 

charakterem povodí (klima, roční období), charakterem povrchu (zpevnění, vegetace, 

spád), charakterem podloţí (propustnost, hladina podzemní vody) a parametry koryta 

(spád, drsnost, tvar apod.) (Krejčí, 2002).    
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Obrázek 02: Dešťový odtok v přirozeném povodí (Krejčí, 2002) 

 

V urbanizovaném povodí (obrázek 03), platí výše uvedené rozdělení také. Rovněţ i 

jednotlivé procesy jsou v podstatě stejné. Jejich relativní význam a jejich průběh se však 

podstatně liší od sráţko-odtokových procesů v přirozeném povodí. Hlavní příčinou těchto 

rozdílů je změna propustnosti povrchu a modifikace odtoku způsobená městským 

odvodněním (Krejčí, 2002).  
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Obrázek 03: Odtok vody z urbanizované části povodí (Krejčí, 2002) 

 

Přímý dešťový odtok v urbanizovaných povodích je zpravidla popisován ve dvou 

krocích. Tvorbou dešťového odtoku je vyjádřen průběh bezprostředního zachycení určité 

části dešťové vody v povodí jeho omočením (intercesí), povrchovou retencí, infiltrací, 

výparem a dalšími vlivy. Výsledkem popisu tohoto procesu je vyjádřena „připravenost“ 

dešťové vody k „přímému“ odtoku. Tato abstraktní hodnota je označována jako tzv. 

efektivní déšť. Zachycená dešťová voda (omočením, v prohlubních a výparem) je 

označována jako „ztráta“. Součet efektivního deště a všech ztrát pak tvoří celkový objem 

reálného deště v daném povodí (Krejčí, 2002). 

K prakticky měřitelnému přímému odtoku dochází po nejprve plošném a postupně se 

soustřeďujícím odtokem do jednotlivých „kanálů“. Tento proces je označován jako 

koncentrace dešťového odtoku. Na obrázku 04 jsou oba tyto procesy schematicky 

znázorněny (Krejčí, 2002). 
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Obrázek 04: Znázornění tvorby a koncentrace přímého dešťového odtoku (Krejčí, 2002) 
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4 VODNÍ BILANCE 

4.1 Srovnání vodní bilance v rŧzných územích 

Urbanizovaná území jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (Paul, 2001). 

Důsledkem zvýšeného objemu povrchového odtoku a jeho rychlosti je změna 

hydrologického reţimu vodního toku (Tetzlaff, 2005). Proměnlivá povětrnostní situace, 

půdní poměry, formy terénu a vegetace spolupůsobí v kaţdém prostoru velmi komplexně. 

Pro vodní bilanci z nich vyplývá pro dané území charakteristická rovnováha mezi 

sráţkami, odpařováním, tvorbou nové podzemní vody a povrchovým odtokem.  

Člověk jednotlivé oblasti kultivuje, zpevňuje, vyuţívá jejich dílčí plochy a ve spojitosti s 

tím podle potřeby uměle zavlaţuje nebo odvodňuje, a značně tak narušuje vodní bilanci 

oproti nedotčené vodní rovnováze. V nenarušeném přírodním prostoru převaţuje 

odpařování (Obrázek 05). Podíl odtoku je malý a odtokové špičky jsou velmi nízké. Ve 

vodní bilanci kulturní krajiny se podíl odpařování sniţuje (Obrázek 06). Střídající se porost 

a monokultury zvyšují podíl vsakování a odtoku. Ve vodní bilanci města dominuje odtok 

se silnými špičkami. Velkoplošné zpevňování povrchu znesnadňuje vsakování a 

odpařování (Obrázek 07). Zpevněné povrchy jsou podstatně méně propustné neţ přirozené 

zeminové povrchy a navíc u nich odpadá poloţka výparu rostlinami (Meißner, 2006). 

Drenáţní systémy jsou potřeba v rozvinutých městských oblastech, v důsledku interakce 

mezi lidskou činností a koloběhu vody v přírodě (Butler, 2004). 
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Obrázek 05: 

Ve vodní bilanci 

přirozeného 

prostoru 

převaţuje 

odpařování 

(Meißner, 2006) 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 06: 

Zhutněná půda a 

monokultury 

zvyšují podíl 

vsakování a 

povrchového 

odtoku (Meißner, 

2006) 

 

 

 

Obrázek 07: 

Velkoplošné 

uzavírání 

povrchu omezuje 
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odpařování 

(Meißner, 2006) 
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4.2 Bilance vody v povodí 

Urbanizace a způsob městského odvodnění ovlivňují bilanci vody a látkové znečištění 

v povodí. Vliv urbanizace na bilanci vody je však vesměs lokální (Krejčí, 2002). 

Celkové roční sráţky v České republice činí okolo 700 mm. Při průměrné spotřebě pitné 

vody okolo 200 l/obyv./den se pohybuje celonárodní spotřeba pitné vody okolo 700-800 

milionů m
3
/rok. Toto mnoţství odpovídá přibliţně 100 mm dešťové sráţky. Přímý odtok 

z urbanizovaných ploch (dešťový odtok a drenáţní voda) činí přibliţně 30-40 mm/rok. Na 

celkové hydrologické bilanci vody v České republice se vodní hospodářství 

urbanizovaných povodí podílí přibliţně 10 % (Krejčí, 2002). 

4.3 Látkové znečištění vodních tokŧ  

Ve vodohospodářském systému urbanizovaných povodí se vyskytuje řada nejrůznějších 

látek; voda jako potravina a transportní prostředek, produkty látkové výměny, prostředky 

osobní hygieny, prací a čisticí prostředky, deposity znečištění vzduchu, oděry pneumatik. 

Většina těchto látek je do urbanizovaného území „importována“ (potraviny, chemikálie 

apod.) a po jejich pouţití je odkanalizována, do určité míry zachycena v čistírnách 

odpadních vod a následně zaústěna do blízkého recipientu. Podle lokální situace mohou 

ovlivňovat podzemní vody (Krejčí, 2002).  

V důsledku znečištění povrchového odtoku vzniká ve vodním toku riziko akutní a 

chronické toxicity pro přítomné organismy (Rand, 1995). 

Obrázek 08 ukazuje, ţe zastavěné plochy zabírají čím dál větší plochu. Je proto 

pravděpodobné, ţe poroste i vnášení škodlivých látek znečištěnou dešťovou vodou do 

půdy, podzemní vody a povrchových vod. (Meißner, 2006). 
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Obrázek 08:  Zastavěné území (zastavěné plochy a nádvoří), ČR [tis. ha], (Zdroj: ČHMÚ) 

 

4.4 Východisko 

I při přírodě blízkém odvodnění je udrţování čistoty podzemních a povrchových vod 

nejdůleţitějším úkolem. Cílem je pokud moţno kompletně odfiltrovat škodliviny, a to 

předtím, neţ se voda rozptýleně vsákne nebo neţ bude odvedena do místního koloběhu 

vody. Zásadním předpokladem je přirozené čištění zatravněnou svrchní vrstvou půdy 

(Meißner, 2006). 
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5 OPATŘENÍ A KONSTRUKČNÍ PRVKY PŘÍRODĚ 

BLÍZKÉHO ODVODNĚNÍ SILNIC 

Měla by se realizovat taková opatření, která podpoří odpařování, vsakování a regulovaný 

odtok do lokálního koloběhu vody a přispějí k trvale udrţitelnému rozvoji nových 

ţivotních prostorů pro flóru a faunu. Do repertoáru přírodě blízkého odvodnění 

komunikací patří úsporné zpevňování ploch, vodopropustné povrchy, otevřené svodné 

kanály a viditelná, přírodně upravená retenční, čisticí a vsakovací zařízení. Je rozumné 

umoţnit dešťové vodě, aby se mohla vsakovat v místě, kde je podloţí dostatečně 

propustné. Je-li plocha pro povrchová vsakovací zařízení omezená, je moţné pouţít také 

podzemní vsakovací zařízení s předsazeným čištěním v sedimentačních šachtách, 

odlučovačích lehkých látek nebo filtračních vacích. Pokud podloţí nebo zástavba 

vsakování neumoţňují, zůstává nadále nutností svod do povrchových vod. Změna postoje 

– a také změna jednání – od rychlého odvádění dešťové vody kanalizací k obezřelému, 

přírodě blízkému odvodnění je tedy moţná (Meißner, 2006). 

5.1 Prvky přírodě blízkého odvodnění 

Ochrana půdy a vod je u přírodě blízkého odvodnění mimořádně důleţitá, stejně tak jako 

cíl vytvořit nebo obnovit co moţná nejpřirozenější odtokovou bilanci. Měřítkem jsou 

poměry v původním přírodním prostoru bez omezení vzniklých zástavbou (Obrázek 09). 

Odpařování, vsakování, obnova podzemní vody a odtoky by se měly co nejvíce blíţit 

přirozenému vzoru. Správná volba a kombinace prvků přírodě blízkého odvodnění velmi 

významně závisí na následujících faktorech: 

 sráţkové poměry, 

 topografické poměry, 

 schopnost podloţí vsakovat vodu, 

 blízkost k povrchovým vodním tokům a jejich zabezpečení proti záplavám, 

 poţadavky z pohledu ochrany vod a přírody, 

 potenciálně volný prostor pro retenční a čisticí zařízení (Meißner, 2006). 
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Propustné povrchy, povrchové odvádění, retence, čištění a vsakování otevírají dešťové 

vodě v silničním prostoru nové cesty. Přírodně pojaté sedimentační nádrţe, příkopy s 

půdními filtry a vsakovací drenáţe nabízejí alternativu k odvodu vody kanalizací (Obrázek 

10). Decentralizovaná zařízení nemají výhody jen z pohledu hydraulického odlehčení, ale 

vedou také k niţším koncentracím škodlivin ve vsakovacích a svodných místech (Meißner, 

2006). 

 

 
 

Obrázek 09: Srovnání odtokové bilance v přírodním prostředí (vlevo) a odtokové bilance 

na zpevněných plochách (Hlavínek, 2007) 

 

 
 

Obrázek 10: Prvky přírodě blízkému odvodnění (Meißner, 2006) 
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Obrázek 11: Propustné povrchy 

Aktuální studie ukazuje, ţe 

minimálně třicet procent existujících 

dopravních ploch by mohlo být na 

podporu vsakování a odpařování 

dešťové vody zpropustněno pomocí 

odpovídajících stavebních postupů 

(Meißner, 2006). 

Obrázek 12: Otevřený odvod rigoly 

Otevřené jímání a odvod je součástí 

volného prostoru i prostoru silnice. 

Jeho vzhled je podmíněn 

hydraulickým výkonem, bezpečností 

dopravy (sjízdností) a nároky na 

údrţbu (Meißner, 2006).

                                                                                                                                                                               

 
 

Obrázek 13:  Odvodnění pomocí 

mezer mezi obrubníky. Čištění 

pomocí zatravněné horní vrstvy 

půdy. Porost natrvalo zajišťuje 

vsakovací schopnost (Meißner, 

2006). 

 

 

 

 
 

Obrázek 14:  Retence 

Otevřené retenční plochy umoţňují 

ekologickou kompenzaci, vytvářejí 

velký hydraulický tlumivý účinek a 

umoţňují kromě toho multifunkční 

vyuţití (Meißner, 2006).
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Obrázek 15: Vsakování ve vsakovací 

rýze mezi dvěma parkovišti s 

asfaltovým povrchem. Při dostatečné 

vsakovací schopnosti podloţí a 

předčištění v ţivých půdních zónách 

můţe vsáknout veškerá odtékající 

dešťová voda (Meißner, 2006). 

 
 

Obrázek 16: Decentralizované 

odvádění 

V případě, ţe neexistuje moţnost 

vsakování, je moţné pro zvýšení 

čisticího účinku odvádět 

regulovaným odtokem dešťovou 

vodu zatravněným příkopem do 

povrchových vod (Meißner, 2006).  

5.2 Propustné povrchy 

Propustné povrchy s vhodnou konstrukcí vozovky lze dobře realizovat u projektů nových 

komunikací. Zpropustnit dopravní plochy lze tímto způsobem, ale i v rámci jejich 

rekonstrukcí nebo odstraňování (Meißner, 2006).  

5.3 Volba nejvhodnějšího povrchu 

Trávníky a zatravněné štěrkové vrstvy disponují vysokou retenční a odpařovací 

kapacitou a středním mechanickým a biologickým čisticím výkonem. Jejich vsakovací 

potenciál je nutné klasifikovat jako „střední“. Dlaţba se zatravněnými spárami a 

vegetační (zatravňovací) dílce dosahují lepšího čisticího výkonu a odpařování přes 

zarostlé spáry díky jemným minerálním a organickým částečkám. Posledně jmenované 

ovšem sniţují přímé vsakování. Betonová dlaţba s drenáţními spárami předává spárami 

sráţkovou vodu do podloţí. Betonová dlaţba z mezerovitého betonu přijímá sráţkovou 

vodu dutinami v dlaţebních prvcích a odvádí ji dále do podloţí (póry mezi zrny v betonu 

vznikají pouţitím úzké frakce zrn a vytvářejí souvislé dutiny), (Obrázky 11-16). Oba typy 

povrchu se ukázaly být velmi účinnými s ohledem na vsakovací výkon (Meißner, 2006). 

Při projektování a stavbě dopravních ploch je třeba dbát na pouţití vodopropustných a 

mrazuvzdorných stavebních materiálů jak pro kryt, tak pro podklad konstrukce. Půdní  
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podklad musí umět přijímat a odvádět prosakující dešťovou vodu. Kromě toho je nutné 

dodrţet dostatečnou vzdálenost od podzemní vody. Proto je třeba pomocí vhodných 

hydrogeologických průzkumů předem zjistit vodopropustnost a nejvyšší stav podzemní 

vody v dotčeném podloţí. Odvodnění zemní pláně drenáţí je ţádoucí, pokud schopnost 

půdního podkladu přijímat vodu není dostatečná (Obrázky 17-22). Přesto není ani při 

nízké propustnosti podloţí nutné pouţít dodatečné odvodňovací zařízení (např. drenáţ 

pláně), pokud má kryt vozovky prokazatelně dostatečnou schopnost zadrţet vodu 

(Meißner, 2006). 

 

Obrázky 17 - 22: Příklady odvodnění povrchů drenáţí 

 

 

Obrázek 17: Trávník v postranním 

pásu přístupové komunikace 

(Meißner, 2006) 

 
 

Obrázek 18: Dlaţba se zatravněnými 

spárami na méně frekventované cestě 

(Meißner, 2006) 

 
 

Obrázek 19: Betonová dlaţba 

s drenáţními spárami (Meißner, 2006) 
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Obrázek 20: Odstavná plocha s 

trávníkovými voštinami – 

s povrchovou protierozní ochranou 

(počínající zazelenění) (Meißner, 

2006) 

 
 

Obrázek 21: Vegetační dílce na 

poţární příjezdové komunikaci 

(Meißner, 2006) 

 
 

Obrázek 22: Betonová dlaţba 

z mezerovitého betonu (Meißner, 

2006)                      

 
 

5.4 Odvádění sráţkové vody 

Sráţková voda se z komunikací odvádí do zařízení pro její zadrţení, čištění, vsakování 

nebo svod: 

 plošně příčným sklonem silnice k jejímu okraji, 

 povrchovými rigoly, 

 podzemním odvodňovacím zařízením. 

Z hlediska přírodě blízkého odvodnění by se mělo upřednostňovat povrchové odvádění 

vody. Mírný sklon terénu často vyţaduje zaústění sráţkové vody v blízkosti povrchu do 
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následných odvodňovacích zařízení. Cesta vody je tak pro všechny patrná a její účinek je 

viditelný. Otevřené odtokové zařízení se navíc snadno udrţuje. Velikost odtokového rigolu 

závisí na obsluhované ploše, sklonu dna a koeficientu drsnosti. U všech povrchových 

rigolů je třeba dbát bezpečnosti provozu. Jejich profil musí být přizpůsoben charakteru 

uţívání dané komunikace nebo prostranství. Zařízení musejí brát ohled na komfort chodců, 

cyklistů i řidičů motorových vozidel a samozřejmě nesmějí vyvolávat ţádná rizika 

(Obrázky 23-28). Opatření pro zklidňování dopravy a členění povrchu lze promyšleně 

kombinovat s odtokovými ţlaby (Meißner, 2006). 

 

Obrázky 23 - 28: Příklady odvádění sráţkové vody  

 

 

Obrázek 23: Jednoduchý zatravněný 

příkop pro výkonný, sběrný odvod s 

podporou odpařování (Meißner, 

2006) 

 
 

Obrázek 24: Odvod dešťové vody 

dláţděným rigolem, který je 

architektonickým prvkem obytné 

ulice (Meißner, 2006) 

 
 

Obrázek 25: Přechod krytého 

odvodňovacího ţlabu na křiţovatce 

(Meißner, 2006) 
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Obrázek 26: Celoplošný odvod přes 

okraj komunikace do dosud 

nezatravněného vsakovacího příkopu 

(vsakovací rýhy) (Meißner, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: K projektování 

bezpečnému z hlediska dopravy patří 

zajištění přejezdnosti rigolů 

(Meißner, 2006). 

 

 
 

Obrázek 28: Přírodě blízké 

odvodnění cesty příkopem v ploše 

podél vozovky (Meißner, 2006) 

 

5.5 Čištění sráţkové vody

Dešťová voda je ve vzduchu a při stékání z povrchu silnic více či méně silně znečišťována 

škodlivinami. Proto se při přírodě blízkém odvodňování silnic, které nepodléhá 

povolovacímu řízení, vyţaduje v první řadě čištění porostlou svrchní vrstvou půdy. Půda 

dosahuje díky své struktuře vysokého stupně čištění jak při zadrţování pevných, tak při 

odbourávání rozpuštěných látek. Plochy pro čištění, které jsou k dispozici, jsou často příliš 

malé, aby dokázaly pojímat v místě běţné sráţky, aniţ by se v nich voda hromadila. V 

těchto případech se zařízení na čištění kombinují s retenčními zařízeními. Volba typu 

zařízení je i zde závislá na disponibilním prostoru. Pokud je dostačující, je třeba dát 

přednost bezprostřednímu vsakování porostlou svrchní vrstvou půdy, například při okraji 
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komunikace, v zatravněných příkopech a mělkých korytech. Aby bylo moţné ošetřit 

odtékající vodu centrálně, doporučuje se pouţití zatravněného půdního filtru. Ten 

umoţňuje vysoký čisticí výkon a dobrou moţnost kontroly. Kromě toho pomáhá zlepšovat 

místní vodní bilanci, rozmanitost biotopů a druhovou pestrost na plochách a v blízkém 

okolí. Takto pojaté a vyuţité vedlejší dopravní plochy mohou kromě toho fungovat jako 

ekologická kompenzace (Meißner, 2006). 

5.6 Retence dešťové vody 

Rychlý a bezprostřední odtok dešťové vody ze zastavěných ploch přispívá nejen ke 

špičkovým průtokům v kanalizaci a ve vodních tocích, ale i k zaplavování zasakovacích 

objektů, pokud rychlost zasakování neodpovídá přitékajícímu mnoţství dešťové vody. 

Vhodnými retenčními opatřeními a odpovídajícím omezením odtoku z retenčního objektu 

můţe být neţádoucím vlivům dešťového odtoku zabráněno (Hlavínek, 2007). 

5.6.1 Retence dešťových vod v urbanizovaných územích 

Kaţdé urbanizované území způsobuje změnu charakteru přímého dešťového odtoku. 

Problém velkých odvodňovaných ploch lze řešit retencí - akumulací objemu vody a jejím 

regulovaným vypouštěním do recipientu. Retenční nádrţe nahrazují přirozené retenční 

vlastnosti krajiny. 

Retenční nádrţe zajišťují nejen ochranu před velkými vodami, dešťovými odtoky, ale 

zachycují i smyvy. Ochranná funkce je však převaţující. Ostatní nádrţe plní tuto funkci 

jako vedlejší. Vlastnímu návrhu a vodohospodářskému řešení retenčních nádrţí musí 

předcházet podrobné průzkumové práce (Hlavínek, 2007). 

5.7   Volba retenčního zařízení 

Volba vhodného retenčního zařízení se řídí dostupnou plochou. Je třeba usilovat o retenční 

zařízení porostlá trávou a neutěsněná, v nichţ voda nezůstává stát déle neţ jeden den. Část 

shromáţděné vody tu můţe vsáknout a odpařit se. Není-li moţné postavit otevřené 

zařízení, hodí se pro zadrţování rovněţ kryté odvodňovací ţlaby a nádrţe. Podle volby 

retenčního zařízení je zapotřebí vybudovat povrchový nebo podpovrchový přívod a odtok. 
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U povrchových retenčních zařízení je třeba zajistit dostatečnou bezpečnost provozu. 

Přispívají k ní jednoduchá stavební opatření, jako jsou ploché náspy a malé hloubky 

vzdutí. Právě při nedostatku volné plochy lze často povrchová a podpovrchová retenční 

zařízení účelně kombinovat. Retenční plochy navíc mohou slouţit i jiným účelům. Kvůli 

nebezpečí tvorby řas a obtěţování zápachem by se mělo zabránit trvalému zaplavení těchto 

zařízení (Obrázky 30-33). Velikost retenčního zařízení musí být přesně dimenzována. 

Závisí na mnoţství vody přitékajícím při silném a dlouhotrvajícím dešti, na poţadovaném 

nastavení přelivu a na vsakovaném mnoţství resp. dávkovaném odtoku (Meißner, 2006). 

 

 
 

Obrázek 29: Polyfunkční pojetí aleje s retenční kaskádou (Meißner, 2006) 

 

Obrázek 30: Odtokové stavítko – 

viditelné, srozumitelné, se snadnou 

údrţbou (Meißner, 2006) 

 
 

Obrázek 31: Retenční pánev s dočasně 

nahromaděnou vodou v kombinaci se 

vsakováním (Meißner, 2006) 
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5.8 Vsakování dešťové vody 

Stále přibývají zpevněné plochy, u kterých je nutno vyřešit otázku efektivního odvedení 

dešťových vod. V minulosti se dešťové vody přirozeně vsakovaly a doplňovaly tak 

přirozenou cestou deficit spodních vod. V současné době je převáţná část dešťové vody, 

která odteče ze zpevněných ploch, odváděna přes kanalizační sběrače do řek. Přihlédneme-

li k moţnému znečištění, které odvodňované plochy mohou uvolnit, je pak včlenění 

sráţkových vod zpět do přirozeného koloběhu vody co nejblíţe místu jejich dopadu cílem 

ekologicky, vodohospodářsky a technicky smysluplným a můţe být výhodné i z hlediska 

národohospodářského. Proto je třeba, při zohlednění místních podmínek, sledovat v první 

řadě redukci povrchového odtoku a jeho lokální vsakování a teprve v druhé řadě se uchýlit 

k zavedení vod do stokové sítě. Vsakování dešťových vod nelze pouţít v ochranných 

pásmech vodního zdroje, při vysoké hladině podzemní vody a tam, kde je nepropustné 

nebo velmi málo propustné podloţí (skála, jíly, puklinové prostředí). Další překáţkou 

zasakování můţe být znečištění dešťových vod. Zasakování nesmí ohrozit stabilitu 

stavebních objektů. Posouzení vhodnosti vsakování by měl provést hydrogeolog dle 

místních podmínek (Hlavínek, 2007). 

 
Obrázek 32: Rybník v kombinaci s 

čištěním a retencí (Meißner, 2006) 

 

 
 

Obrázek 33: Lineární retence v 

kaskádovém korytu podél komunikace 

(Meißner, 2006) 
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5.9 Plošné vsakování 

Pod pojmem plošné vsakování se rozumí vsakování skrze propustný, zpevněný nebo 

porostlý povrch, při kterém nedochází k zadrţení dešťové vody. Při plošném vsakování 

musí být zabezpečeno, aby vsakovací schopnost půdy byla větší neţ očekávaný dešťový 

odtok. Krycí vrstvy však často vykazují malou hydraulickou propustnost, coţ vede k 

poměrně vysokým poţadavkům na zasakovací plochu. Odvodnění zemní pláně drenáţí je 

ţádoucí, pokud schopnost půdního podkladu přijímat vodu není dostatečná. Předností 

plošného vsakování je to, ţe v krycí vrstvě porostlé vegetací a s vysokým obsahem humusu 

dochází k čištění prosakující dešťové vody. V této vrstvě dochází nejen k zachycování, ale 

také k odbourání některých znečišťujících látek (Hlavínek, 2007). 

Plošné vsakování je moţno realizovat přes tyto povrchy: 

 Travnaté plochy 

 Zatravněné štěrkové plochy 

 Zatravňovací tvárnice 

 Propustné dláţdění 

 Propustný asfalt (beton) 

Pro pouţití plošného vsakování jsou vhodné především cesty v parcích, sportovní areály, 

náměstí, plochy dvorů, cesty k obytným domům (Hlavínek, 2007). 

5.10 Vsakování s nadzemní retencí vody 

Pouţívá se tam, kde není dostatek místa pro plošnou infiltraci. Při tomto způsobu 

zasakování je nutno přihlédnout k estetickému hledisku těchto objektů, přičemţ vlastní 

zasakovací zařízení je moţno např. doplnit vhodným rostlinným porostem a trvalou vodní 

plochou (biotop) a přispět tak ke vzhledu urbanizovaného území (Hlavínek, 2007). 

Rozlišují se tyto typy vsakování s nadzemní retencí: 

 Vsakování průlehy 

 Vsakovací nádrţ 



Marcel Motal: Přírodě blízké odvodnění urbanizovaných ploch 

 

31 

2011 

Při průlehovém a jímkovém vsakování je voda předčištěna přechodem přes půdní vrstvu, 

popř. mikroorganismy vyskytujícími se v usazovací vrstvě. Vsakovací zařízení s 

nadzemním zdrţením se jednoduše kontrolují, je proto snazší rozpoznat a zabránit ohroţení 

podzemní vody (Hlavínek, 2007). 

5.10.1 Vsakování prŧlehy 

Průlehy mohou být zatravněné, porostlé vhodnou vegetací, nebo obsypané štěrkem. 

Vsakovací průlehy mají být dimenzovány tak, aby v nich docházelo pouze ke 

krátkodobému vzdutí. Dlouhodobější vzdutí je nepřípustné, protoţe se tím značně zvyšuje 

nebezpečí zakolmatování (kolmatace = naplavování; zmenšování propustnosti zemin) a 

zhutnění povrchu. V tomto směru se jako maximum osvědčila výška vzdutí 30 cm. 

Nivelety dna průlehů mají být navrhovány a udrţovány vodorovné, aby bylo dosaţeno co 

nejrovnoměrnějšího rozdělení vody pro vsakování. Dlouhé a velké průlehy mají být 

zejména při zaţitějším terénu předělovány zemními hrázkami. Hydraulické zatíţení 

vsakovacích průlehů má probíhat pokud moţno povrchově otevřenými přítokovými ţlaby. 

Obecně jsou odtoky vedeny přímo ze zpevněných ploch do průlehů. Je přitom nutno 

zajistit co moţná nejrovnoměrnější přetékání přes celou okrajovou hranu plochy. Při 

bodovém zaústění z otevřené rýhy nebo trubního vedení musí být učiněna opatření 

k rovnoměrnému rozmístění a proti vyplavení. Přirozené spojení průlehů se zelenými 

pozemky a zatravněnými pásy je ideální. Díky druhově bohatému osetí s různými travami, 

keři nebo stromy mohou být „technická díla“ sama tvořícími prvky na malých pozemcích. 

V suchých obdobích mohou být zelené plochy vyuţity jako prostory pro hru a relaxaci. 

Tak nevzniká ţádný dodatečný nárok na plochu. Míčové hry jsou však nevhodné, neboť 

dochází ke zhutnění půdy (Hlavínek, 2007). 

5.10.2 Vsakovací nádrţ 

Vsakování se děje přes oţivenou vrstvu půdy v zemní nádrţi. Pro vsakovací nádrţe je 

zpravidla poměr mezi napojenou nepropustnou plochou a plochou vsakovací větší neţ 

1:15. Toto vysoké hydraulické zatíţení si ve vztahu na poţadavek relativně rychlého 

prázdnění nádrţe vyţaduje dostatečnou a trvale zajištěnou propustnost podloţí. 

Předpokládají se zpravidla propustnosti m.s
-1

. Při niţších propustnostech by vzrůstala doba 
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prázdnění a tím i doba trvání vzdutí. Obzvlášť důleţitý je správný odhad postupu 

kolmatace nádrţe v čase. Příčinou zakolmatování jsou v první řadě látky, které s sebou 

nese voda dešťového odtoku, které se v zóně vsaku ukládají a vytvářejí těsnicí nánosy 

(vnější kolmatace). Vyspádování dna nádrţe směrem k místu přítoku zabrání tomu, aby se 

zanášelo celé dno. Dochází ovšem k zesílenému usazování v blízkosti přítoku. Zpravidla je 

vsakovací nádrţi předřazováno usazovací zařízení. To by mělo být navíc vybaveno i 

zařízením k zachycení plovoucích nečistot, např. nornou stěnou. Pokud nádrţe nemají 

předřazeno usazování, je nutno pro dimenzování počítat s propustností dna sníţenou na 

pětinu. Tím je pro návrh zohledněn postup kolmatace po dobu provozu nádrţe. Propustnost 

stěn (svahů) nádrţe můţe být brána v původní hodnotě. Smysluplné pouţití je jen při 

větších odvodňovaných územích (od 1 ha) nebo v nových zástavbách a územích s 

dostatečnou vyuţitelnou plochou. Výhodou je velmi dobrý vsakovací výkon, nevýhodou je 

samozanášení dna při nevhodné údrţbě a také nutnost oplocení, jelikoţ naplněná nádrţ 

představuje moţnost ohroţení pro hrající si děti (Hlavínek, 2007). 

5.11 Vsakování s podzemní retencí vody 

Pokud není pro nadzemní zdrţení dešťové vody k dispozici dostatek plochy, můţe být 

voda zadrţována také v podzemí – v šachtách, potrubích, rýhách nebo v plastových 

vsakovacích blocích. Při podpovrchové infiltraci je povrchová část půdního horizontu 

odstraněna a dešťový odtok je přímo zaústěn do spodních půdních horizontů, které 

neobsahují prakticky ţádný humus. Tyto vrstvy vykazují podstatně niţší schopnost 

zachycení látkového znečištění neţ povrchové vrstvy, a to především v těch případech, kdy 

je jejich propustnost vysoká. Tím stoupá nebezpečí kontaminace podzemní vody. Z těchto 

důvodů můţe být předčištění dešťového odtoku nezbytné (Hlavínek, 2007). 

5.12 Vsakování a odvádění sráţkových vod 

Cílené vsakování dešťové vody slouţí ke kompenzaci zpevňování ploch a zmenšování 

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

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

zástavby. Pokud vsakovací kapacita podloţí je malá a vsakovací plochy, které jsou k 

dispozici, nedostačují k pojmutí v místě běţných dešťových sráţek, aniţ by se v nich voda 



Marcel Motal: Přírodě blízké odvodnění urbanizovaných ploch 

 

33 

2011 

hromadila, kombinuje se vsakování s retenčními zařízeními. Výběr vsakovacího zařízení 

závisí na volném místě, vsakovací schopnosti půdního podkladu a na kvalitě vsakované 

vody (Obrázky 34-39). Čištění musí probíhat v zásadě plošně nebo liniově přes 

zatravněnou svrchní vrstvu půdy. Od tohoto postupu je moţné se v případě vsakování bez 

povolení odchýlit pouze z nutných důvodů. V mnoha oblastech se soudrţnou zeminou 

nebo půdou, která nedokáţe vodu vsáknout, je jedinou moţností decentralizovaného 

odvádění dešťové vody její svádění do povrchových vod (Hlavínek, 2007).  

 
 

Obrázek 34:  Mělké vsakovací koryto 

za parkovacími místy – plošný přítok 

a plošné vsakování (Meißner, 2006) 

 

 
 

Obrázek 36: Vsakování dlaţbou s 

otevřenými spárami a přes parkovací 

místa z vegetačních dílců (Meißner, 

2006) 

 
 

 
 

Obrázek 35: Vsakovací rýha jako 

přepad pro sedimentační rybník 

(Meißner, 2006) 

 

 

 
 

Obrázek 37: Víceúčelové vyuţití 

volné plochy k plošnému vsakování v 

parku a na hřišti (Meißner, 2006) 
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Obrázek 38: Podpovrchové vsakování 

se pouţívá často, protoţe velmi šetří 

místo. Oblíbená geotextilie po 

stranách a na dně vsakovacích drenáţí 

a rýh je ovšem nejen zbytečná, ale 

dokonce riskantní (viz obrázek 39) 

(Meißner, 2006). 

 

 
 

Obrázek 39: Vsakování v tomto 

případě uţ bohuţel není moţné: 

nečistotami zanesená, nepropustná 

geotextilie ve vsakovací rýze po 

několika málo letech pouţívání 

(Meißner, 2006). 
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6 STAVBY DÁLNICE D47 

Dálnice D47 a její výstavba byla připravována Ředitelstvím silnic a dálnic, Závodem Brno 

od první poloviny 90. let minulého století (Viamoravica.cz, Příprava projektu a 

financování dálnice D47). Dálnice D47 vede z Lipníku nad Bečvou přes Bělotín, Hladké 

Ţivotice, Bílovec, Ostravu, Hrušov, Bohumín aţ po státní hranice ČR/Polsko (Obrázek 

40). Prostřednictvím této dálnice je lépe propojen sever a jih Evropy, oblast Ostravska se 

pevněji integruje mezi ostatní regiony České republiky.  Je logické, aby národní dálniční 

tah, spojující nejvýznamnější aglomerace republiky nesl označení D1 a tak dochází 

při uvádění staveb dálnice D47 k jejímu přejmenování na D1. Celková délka dálnice D47 

je 80,156 km (Viamoravica.cz, Trasa dálnice D47).  

 

Obrázek 40: Mapa trasy dálnice D47 (Viamoravica.cz, Trasa dálnice D47) 

6.1 Dopad stavby dálnice D47 na ţivotní prostředí 

Dálnice D47 představuje významnou liniovou novostavbu v území, která ovlivní ţivotní 

prostředí jak v období výstavby, tak v období běţného provozu. Tímto působením celého 

úseku dálnice D47 se zabývalo tzv. posouzení vlivů na ţivotní, jehoţ cílem bylo zjistit, 

popsat a vyhodnotit konkrétní vlivy stavby dálnice D 47 na ţivotní prostředí). 
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Zákonný rámec pro posouzení vlivů na ţivotní prostředí představuje proces EIA 

(Environmental Impact Assessment), který pro kaţdou stavbu dálnice D47 proběhl podle 

zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. V několika stupních se 

zde komplexně hodnotil vliv připravovaného záměru výstavby dálnice D47 na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí (voda, ovzduší, půda, horniny, organismy, ekosystémy). 

Výsledkem byl soubor opatření k eliminaci, případně minimalizaci vlivu dálnice D47 

na ţivotní prostředí, která byla a jsou respektována v následujících stupních projektové 

dokumentace (Viamoravica.cz, Dopad stavby dálnice D 47 na ţivotní prostředí). 

Součástí projektové přípravy, navazující na proces posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

(EIA), byla také řada upřesňujících studií, které měly za cíl přispět k další minimalizaci 

dopadů dálnice D47 na ţivotní prostředí. Mnohé z nich vycházely z podmínek, které byly 

definovány právě v procesu EIA. Jedná se především o biologická hodnocení, podrobné 

botanické a zoologické průzkumy, migrační, hydrologické, hlukové a rozptylové studie 

(Viamoravica.cz, Dopad stavby dálnice D 47 na ţivotní prostředí). 

Příkladem z celé řady střetů s jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí, které bylo moţné 

zmírnit, je fragmentace území Moravské brány. Moravská brána představuje významný 

migrační koridor nejen v hlavním SV – JZ směru, ale také v příčném směru, kterým 

probíhá migrace druhů mezi oblastí Jeseníků (součást hercynské biogeografické 

podprovincie) a Moravskoslezských Beskyd (součást západokarpatské biogeografické 

podprovincie). Základní technická opatření pro řešení tohoto střetu představují estakády 

a ekodukty. Estakády umoţňují dostatečně dimenzované přemostění údolních niv vodních 

toků s biokoridory (Viamoravica.cz, Dopad stavby dálnice D 47 na ţivotní prostředí). 

 

Obrázek 41: Estakáda přes údolí Bílovky, Jemníku a Seziny na stavbě 4706 (km 135,500) 

(Viamoravica.cz, Dopad stavby dálnice D 47 na ţivotní prostředí) 
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Pro zajištění migrace velkých savců (medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk a los evropský) byly 

na základě podrobných studií doplněn jeden ekodukt (obrázek 42), (tzv. Maďarský typ, 

pro pouţití v rovinatém území). 

 

Obrázek 42: Ekodukt na stavbě 4705 (km 120,500), pohled od JZ ve směru na Ostravu 

Související problém představuje zajištění migrace pro drobné obratlovce, zejména 

obojţivelníky, v období výstavby. Pro minimalizaci tohoto střetu jsou ve vytipovaných 

lokalitách (téměř všechny dotčené vodoteče) navrţena opatření a záchranné transfery 

pod dohledem odborně způsobilé osoby (Viamoravica.cz, Dopad stavby dálnice D 47 

na ţivotní prostředí). 

EIA (dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) 

 Botanické a zoologické průzkumy (detailní průzkumy území, slouţící jako podklad 

pro Biologické hodnocení) 

 Biologická hodnocení (hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny a dle § 18 vyhlášky 395/1992 Sb.; jedná se o hodnocení vlivu 

stavby na rostliny a ţivočichy, které se vyuţívá jako podklad pro rozhodování 

orgánu ochrany přírody 

 Migrační studie (migrační studie byly provedeny pro plazy, obojţivelníky a savce) 
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 Hlukové a rozptylové studie (vymezují území ovlivněné novou hlukovou zátěţí 

a rozsah znečistění ovzduší) 

 Hydrologické studie (popisují změny odtokových poměrů v území a celkového 

vodního reţimu, ovlivnění stoletou vodou ad.) (Viamoravica.cz, Dopad stavby 

dálnice D 47 na ţivotní prostředí) 

6.1.1 Příklad cenných území dotčených stavbou dálnice D47 

Celý úsek dálnice se kromě významných krajinných prvků (lesy, vodní toky, údolní nivy 

a rybníky) nedotkne ţádných zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 o ochraně 

přírody a krajiny. 

Mezi nejcennější dotčená území patří: 

 údolní niva řeky Odry JV od města Odry (území I v mapové části; km 115,000) 

 soutok Jemníku, Seziny a Bílovky (území II v mapové části; km 135,500) 

 navrhovaná ptačí oblast soustavy Natura 2000 Heřmanský stav–Odra–Poolší 

(území III v mapové části; km 158,500 – státní hranice s Polskem) 

(Viamoravica.cz, Dopad stavby dálnice D 47 na ţivotní prostředí). 

6.2 Posuzovaný vybraný úsek dálnice D47 - Stavba 4706, km 

124,3 – 136,0 Hladké Ţivotice – Bílovec 

Pro potřeby bakalářské práce jsem si vybral úsek nově vybudované dálnice D47 (Obrázek 

43), zde jsem si pomocí pracovníků střediska Dopravoprojekt Brno a.s. ověřil teoretické 

poznatky, které jsem načerpal studiem odborné literatury. 
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Obrázek 43: Mapa vybraného úseku dálnice D47 (Stavba 4706) (Ředitelství silnic a dálnic 

ČR. Dálnice D47 Hladké Ţivotice – Bílovec) 

Území stavby 4706 je pahorkovité s příčnými údolími vodních toků, které jsou většinou 

součástí biokoridorů, stavba je situována na intenzivně obdělávaných zemědělských 

pozemcích. Stavba zde neprochází ţádným vyhlášeným ochranným pásmem vodních 

zdrojů. Délka stavby je 11 681 m. Úsek dálnice je od 25. 11. 2009 v předčasném uţívání. 

Pokračují práce na „stabilizaci sesuvu Bílov“ na křiţující komunikaci II/464. V katastru 

obce Kujavy prochází dálnice okrajem zastavěné části obce a je zde vedena na mostní 

estakádě délky 200 m s výškou nivelety nad úrovní stávajícího terénu cca 10,5 m. Mostní 

objekt je tvořen dvěma samostatnými mosty (pro kaţdý jízdní pás komunikace D 47 je 

navrţena samostatná nosná konstrukce) (Obrázek 44).  
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Obrázek 44: Mostní estakáda v obci Kujavy (foto: autor)  

6.2.1 Přeloţky a úpravy vodotečí 

Veškeré vodoteče jsou upravovány vţdy v minimální nutné délce pro potřeby stavby 

dálnice s cílem minimálního zásahu do stávajících přírodních a odtokových poměrů. 

Pro moţnost zaústění dálničního odvodnění je navrţeno tyto vodoteče upravit, dalším 

důvodem pro návrhy úprav vodotečí je jejich kříţení s navrhovanými komunikacemi – 

hlavním cílem navrhovaných úprav je optimalizace úhlů kříţení vodoteče s komunikacemi. 

Vodoteče se navrhuje opevnit pohozy z lomového kamene a ornicí s osetím nad hladinou 

určenou návrhovým průtokem, zejména na svazích břehů. Taková úprava se jeví jako 

nejvhodnější jak z hlediska začlenění do krajiny, tak i z hlediska údrţby. Vhodným 

doplněním úpravy je vegetační doprovod z keřů a dřevin. V místech vyústění dálničního 

odvodnění, nebo příkopů, na vtocích a výtocích z propustků a mostků, v místech soutoků 

vodotečí, dále pak v místech se sníţenou expozicí slunečného svitu se navrhuje opevnění 

kamennou dlaţbou.  

6.2.2 Odvodnění komunikace 

Návrh odvodnění vychází ze zpracované  Dokumentace o hodnocení vlivŧ na ţivotní 

prostředí a z následného Stanoviska o hodnocení vlivŧ Ministerstva ţivotního 

prostředí. Voda z povrchu komunikace je sváděna mimo ni individuálně podle místních 
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podmínek. V návrhu je vţdy posuzováno, zda je nutno vodu před vypuštěním upravovat a 

to: 

 Co do velikosti prŧtoku v retenčních nádrţích tak, aby recipientní vodoteč byla 

schopna absorbovat zvýšené přítoky bez škodlivého dopadu na stabilitu koryta a 

především na okolní zástavbu. Na výústech jsou stanovovány limity maximálních 

odtoků.  

 Všechny recipientní vodoteče jsou posuzovány z hlediska předpokládaného 

ovlivnění vodami z dálnice a porovnávány s příslušnými limity dle nařízení vlády 

61/2003 Sb.. Vodoteče jsou vţdy posuzovány na ropné látky (NEL), látky 

nerozpuštěné (NL) a z hlediska zimní údrţby na chloridy (Cl 
-
) – pokud se v trase 

vyskytuje čistírna odpadních vod (u objektu SSÚD - Středisko správy a údrţby 

dálnice) téţ i CHSKCr. Z výsledků po vyhodnocení směšovacích rovnic je 

navrhováno čistící zařízení. 

 Vţdy u všech výústí je navrhováno havarijní zabezpečení tj. návrh norných stěn a 

uzavíracích prvků pro zachycení ropné havárie při nehodě vozidla na dálnici. Jde o 

moţnost uzavření odtoku, nebo stabilní norné stěny pro zachycení ropné havárie při 

nehodě vozidla na dálnici. 

Odvodnění je z větší části navrţeno klasickým způsobem dálniční dešťovou kanalizací. 

V některých částech je uţito dálniční kanalizace z důvodu nutného vyloučení místního 

toku a převedení vody aţ k vhodnému recipientu z hlediska zaústění, kde je voda z dálnice 

vypouštěná do vodoteče upravována podle velikosti a charakteru vodoteče co do velikosti 

maximálního vteřinového odtoku, nebo z hlediska úpravy kvalitativních ukazatelů. 

6.2.3 Odvedení povrchových vod z tělesa dálnice 

 

Dálnice D47, stavba Hladké Ţivotice - Bílovec (Dálnice km 124,250 - 128,500) 

 

Voda ze zpevněných ploch dálnice - z vozovky, zpevněného středového dělícího pásu, 

zpevněné plochy je odvedena pomocí monolitických rigolů a štěrbinových trub do dálniční 

kanalizace. 
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Povrchová voda z přilehlého terénu a ze svahů dálničního tělesa je odvedena do dálničních 

příkopů a zaústěna do nejbliţších vodotečí. Výjimka je jen v km 127,520 vpravo, kde 

nepatrné mnoţství vody ze svahu dálničního zářezu nezaústěno do horské vpusti HV1. 

 

 Štěrbinové ţlaby („štěrbiny“) 

 

Štěrbinové ţlaby (Obrázek 45) jsou navrţeny v nezpevněné krajnici, pokud podélný sklon 

dálnice je menší neţ 0,3 %.  

Z rozhodnutí investora jsou rovněţ štěrbiny navrţeny v místech přejezdu středového 

dělícího pásu a to z obou stran středového dělícího pásu. 

 

 Monolitický rigol (Curbking)  

 

Monolitický rigol se buduje do spádu dálnice větším neţ 0,3 %. Voda z rigolu je zaústěna 

z uličních vpustí do dálniční kanalizace. 

Monolitické rigoly jsou z betonu C 30/37 - XF4. Smršťovací spáry jsou řezány po 2,5m. U 

betonové vozovky jsou spáry zásadně řezány proti příčným spárám na vozovce na 

poloviční vzdálenosti mezi nimi. 

6.2.4 Odvodnění úseku km 123,820 - 125,850 

Úsek je odvodněn do toku Děrenský potok. Těleso dálnice je ve tvaru, který mělkými 

zářezy a krátkými úseky násypů vyrovnává terénní nerovnosti a svaţuje se k recipientu. 

Dešťové vody z vozovky dálnice jsou odvedeny dálniční kanalizací do toku Děrenský 

potok. Na kanalizaci je navrţeno uzavírání pro moţnost zachycení závadných látek při 

havárii. Před zaústěním do toku je navrţena retenční a sedimentační nádrţ - obj. 6 391 

(obrázek 49), která sniţuje odtok na hodnotu před nárůstem způsobeným výstavbou 

dálnice (změna povrchů). Sedimentační nádrţ je navrţena výhradně na dešťové vody 

odtékající z povrchu vozovky dálnice. Je uvaţováno s maximálními přítoky do pětileté 

periodicity. Z retenční nádrţe bude postupně vypouštěno mnoţství rovnající se mnoţství 

vod odváděných před výstavbou dálnice. Dešťové vody přitékající k tělesu dálnice budou 

odváděny dálničními příkopy do retenční nádrţe (Obrázek 49). 
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Fotodokumentace odvodňovaného úseku km 123,820 – 125,850 

 

Obrázek 45: Štěrbinový ţlab (foto: autor) 

 

Obrázek 46: Odvedení vody z tělesa dálnice pomocí rigolu (foto: autor) 
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Obrázek 47: Odvedení vody do uliční vpusti (foto: autor)

Obrázek 48: Odvedení vody z dálničního mostu přes obec Kujavy (foto: autor)
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Obrázek 49: Retenční a sedimentační nádrţ (objekt 6 391) (foto: autor) 

6.2.5 Odvodnění úseku 125,850 - 127,300 

Úsek je odvodněn do toku Děrenský potok. Těleso dálnice je ve tvaru zářezu a svaţuje se 

proti staničení k recipientu. Dešťové vody z vozovky dálnice jsou odvedeny dálniční 

kanalizací do toku Děrenský potok (Obrázek 52). Na kanalizaci je navrţeno uzavírání pro 

moţnost zachycení rozlitého produktu na vozovku při havárii. Před zaústěním do toku je 

navrţena retenční a sedimentační nádrţ - obj. 6 392 (obrázek 50), která sniţuje odtok na 

hodnotu před nárůstem způsobeným výstavbou dálnice (změna povrchů). Sedimentační 

nádrţ je navrţena výhradně na dešťové vody odtékající z povrchu vozovky dálnice. Je 

uvaţováno s maximálními přítoky do pětileté periodicity. Z retenční nádrţe bude postupně 

vypouštěno mnoţství rovnající se mnoţství vod odváděných před výstavbou dálnice. 

Dešťové vody přitékající k tělesu dálnice budou odváděny dálničními příkopy do retenční 

nádrţe. 
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Fotodokumentace odvodňovaného úseku km 125,850 – 127,300 

 

Obrázek 50: Odvedení vody z tělesa dálnice pomocí rigolu a retenční a sedimentační nádrţ 

(objekt 6 392) (foto: autor) 
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Obrázek 51: Podpora vsakování a odpařování ve středovém dělícím pásu (foto: autor) 

 

Obrázek 52: Výústní objekty z dálniční kanalizace do Děrenského potoka (foto: autor) 
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6.2.6 Bezpečnostní prvky pro ochranu povrchových vod 

 Nádrţe a Dešťové usazovací nádrţe 

Pro čistění sráţkových vod z povrchového odtoku z dálnice před jejich vypouštěním do 

vodotečí jsou navrţeny retenční dešťové usazovací nádrţe a bezpečnostní havarijní jímky. 

Vodoteče, kterých bude vyuţíváno pro vyústění sráţkových vod z dálnice, mají velmi malé 

průtoky, a proto se navrhuje čištění vod z vlastní dálnice tak, aby se v maximální moţné 

míře zmenšil vliv na změny (zvýšení) koncentrací sledovaných látek ve vodotečích vlivem 

zaústění vod ze stavby dálnice. Proto se navrhují za havarijními (bezpečnostními) jímkami 

retenční nádrţe (RN), které budou slouţit k dalšímu sníţení koncentrací sledovaných látek, 

zejména chloridových iontů ze zimní údrţby připravované stavby.  

Retenční nádrţe jsou navrţeny jako zemní otevřené bazény rybničního typu. V nádrţích se 

předpokládá stálé nadrţení vody. Nádrţe budou napájeny pouze vodami z dálnice. Bazén 

bude vybaven výpustným objektem s bezpečnostním přepadem. Odpady budou svedeny do 

vodotečí, trubními odpady. Protoţe místa nutného umístění nádrţí neposkytují ţádnou 

vhodnou terénní depresi, která by po přehrazení vytvořila potřebný prostor, je nutno 

bazény nádrţí vytvořit přímo v terénu částečným zahloubením a obvodovou hrázkou. 

Svahy bazénu i celé dno budou opevněny. Pod opevněním bude těsnicí fólie. 

Nádrţe budou slouţit i pro sníţení průtoků z odvodnění dálnice zvětšených především 

nárůstem zpevněných ploch a vytvořením pevné překáţky v povodí výstavbou navrhované 

dálnice. 

 Havarijní zabezpečení 

Celé odvodnění je navrţeno tak, aby bylo vţdy moţno odtok uzavřít, nebo přehradit 

nornou stěnou. Na trase dálnice je to především soustava uzavíracích šoupátek ve 

vytypovaných kanalizačních šachtách, kterými je moţno uzavřít příslušný kanalizační 

úsek. 
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ZÁVĚR  

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odvádění a vsakování sráţkových vod. 

Mojí snahou bylo upozornit na současný stav řešení odtoku sráţkových vod zejména 

z liniových staveb. 

Pro potřeby bakalářské práce jsem si vybral nově vybudovaný dálniční úsek Stavby 4706 

dálnice D47, který je odvodňován s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. 

Sráţkové vody z dálničního tělesa jsou odvedeny pomocí monolitických rigolů a 

štěrbinových trub do dálniční kanalizace. Povrchová voda z přilehlého terénu a ze svahů 

dálničního tělesa je odvedena do dálničních příkopů a zaústěna do nejbliţších vodotečí. 

Jedním z nejdůleţitějších objektů při odvádění povrchových vod z dálnic do recipientu 

jsou retenční nádrţe. Retenční nádrţe sniţují koncentrace sledovaných látek, zejména 

chloridových iontů ze zimní údrţby. Retenční nádrţe slouţí i pro sníţení průtoků z 

odvodnění dálnice zvětšených především nárůstem zpevněných ploch a vytvořením pevné 

překáţky v povodí výstavbou dálnice. Na základě vlastního terénního průzkumu mohu 

konstatovat, ţe: 

 spolupůsobením všech vybudovaných objektů při odvádění dešťových vod 

z dálničního úseku Stavby 4706 není narušen přirozený odtok vody  

 díky vhodně začleněným a funkčním retenčním nádrţím se daří odfiltrovat 

škodliviny, a to předtím, neţ se voda rozptýleně vsákne nebo neţ je odvedena do 

místního koloběhu vody 

 Děrenský potok, ač má velmi malý průtok, tak díky retenčním nádrţím nedochází 

ke zvýšení průtoku 

 břehy Děrenského potoka by bylo vhodné osadit keři a stromy, zejména v okolí 

dálniční mostní konstrukce v obci Kujavy 
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