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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá narušenou vodní bilancí v krajině a městě. Mnoţství sráţek ve 

volné krajině se ve většině případů přirozeně vypaří nebo vsákne do povrchu. Ve městě je 

tento přirozený oběh narušen antropogenní činností. Díky zastavěným plochám nemá tato 

dešťová voda kde vsáknout a vzniká zrychlený odtok. Důsledkem je negativní dopad, jak 

na ţivot lidí, tak na ţivotní prostředí. Aby tato bilance byla ovlivňována co nejméně, je 

zapotřebí tento stav vylepšit pomocí technických prvků. 

 

Klíčová slova: dešťová voda, výpar, vsak, odtok, vodní bilance 

 

SUMMARY 

This thesis deals of impaired water balance in the landscape and the city. The 

amount of precipitation in the landscape in most cases either evaporates or soaks into the 

surface. In the city this natural circulation can be disturbed by the anthropogenic activity. 

Due to built-up areas the rainwater has no way how to soak and that’s why the accelerated 

draining of water forms. This negative effect impact on people’s lives and pollutes the 

environment. To reduce the influence on this balance, it is necessary to improve this state 

by technical equipment. 
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ÚVOD A CÍL 

Sráţková voda je součástí hydrologického cyklu na planetě Zemi. Příjmem a spotřebou 

této vody by měla voda tvořit nějakou rovnováhu. Na Zemi je tato rovnováha silně 

narušena, kterou ovlivňují určití činitelé. Mezi tyto narušitelé patří nejen přírodní, ale i 

samozřejmě lidská činnost. V přírodní krajině to například můţe být nadměrná transpirace, 

coţ pro rostlinstvo znamená vodní deficit. Ve městech a na zastavěných plochách je 

největší problémem s odtokem této vody, jelikoţ voda nemá moţnost přirozeně odtékat, 

vsakovat se a odpařovat. Proto při intenzivnějších sráţkách se dešťová voda rychle 

kumuluje na malé ploše a zvyšuje se riziko vzniku záplav, které po sobě zanechávají 

značné škody, v některých případech i újmu na lidských ţivotech. 

 

Cílem této práce je najít technické moţnosti jak zlepšit tento současný narušený stav. 
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1 SRÁŢKOVÉ VODY 

Následkem změn tlaku a teploty vzduchu, které nastávají při proudění vzduchu, se vzduch 

nasytí vodními parami. Po nasycení začínají vodní páry kondenzovat kolem kondenzačních 

jader, kterými jsou prachové částice nejrůznějšího původu, jako např. částice 

horninotvorných minerálů vynesené do ovzduší, zejména jílových minerálů, saze, částice 

soli z mořské vody, spóry, pyl apod. Vzniklé kapky o průměru setin mm se zprvu udrţují v 

ovzduší jakoţto oblaka, a to vlivem své nepatrné velikosti, teploty vzduchu a pohybem 

vzduchu.   S pokračující kondenzací narůstají a padají konečně jako déšť k zemi, hovoříme 

o sráţkách vertikálních. Pokud kondenzace nastává pod bodem mrazu, můţe 

kondenzovaná voda krystalizovat sublimací přímo v tuhém skupenství a vzniká sníh. Při 

kondenzaci za teploty pod bodem mrazu bývají někdy v ovzduší současně pevné částice 

ledu a částice přechlazené vody v tekutém skupenství. Rychlou kondenzací se tvoří veliké 

kapky a nastává prudký déšť. Jestliţe při průchodu částic ledu ovzduším a přechlazenými 

kapkami vody se částice ledu rychle zvětšují, vznikají kroupy nebo krupky (J. Šilar, 1996). 

Při ochlazení zemského povrchu, povrchu rostlinstva, předmětů a vzduchu při zemském 

povrchu pod rosný bod vznikají tzv. horizontální sráţky. Jsou to rosa mlha, jinovatka, 

námraza a ledovatka (náledí) (J. Šilar, 1996). 

Rosa vzniká ochlazením zemského povrchu obvykle při nočním vyzařování, kondenzací 

vodních par ze vzduchu a usazením na povrchu země, předmětů a rostlinstva. 

Mlha vzniká za stejných podmínek ochlazením nízkých vrstev atmosféry, pokud se jemné 

kapičky udrţí ve vzduchu. 

Jinovatka vzniká obdobným způsobem jako rosa, pokud je teplota pod hodem mrazu. 

Kondenzace nastává ve formě ledových krystalků sublimací přímo v pevném skupenství. 

Námraza vzniká při usazení přechlazené mlhy z ovzduší a jejím okamţitým mrznutím ve 

formě ledových krystalků na povrchu země, stromů nebo předmětů. 

Ledovatka (náledí) vzniká jako souvislá vrstva ledu při dopadu tekutých sráţek (deště, 

kapiček mlhy) na zemský povrch ochlazený pod bod mrazu, např. za deště při oteplení po 

předcházejícím mrazu. 
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1.1 Charakteristiky sráţek a jejich měření 

Nejdůleţitější veličinou, kterou charakterizujeme sráţky, je jejich mnoţství vyjádřené 

výškou vodní vrstvy. U deště měříme ještě jeho dobu trvání a intenzitu, u sněhu výšku jeho 

pokrývky a vodní hodnotu (J. Šilar, 1996). 

Výška sráţek 

Mnoţství vody ve sráţkách měříme jako výšku vodní vrstvy, která by se ze sráţek 

vytvořila na vodorovném povrchu, kdyby nebylo odtoku ani výparu. Většinou proto 

mluvíme o výšce sráţek. Výšku sráţek označujeme h a vyjadřujeme v milimetrech. Výšku 

sráţek spadlých na území můţeme převést na objemové mnoţství a vyjádřit v litrech, 

krychlových metrech apod. Výška sráţek vyjádřená v milimetrech udává současně 

mnoţství vody v litrech, které spadlo na 1 m plochy zemského povrchu. Celková výška 

sráţek spadlá za uvaţované období na daném místě se nazývá srážkový úhrn. 

Měření sráţek 

Výšku sráţek měříme sráţkoměrem, ombrometrem či pluviometrem. Je to plechová 

nádoba ve tvaru válce, do níţ je shora nasazena nálevka. Sráţky se zachycují do nálevky a 

stékají do nádoby, postavené na dně plechového válce. Sráţky, zachycené v nádobě, se 

kaţdý den přelijí do kalibrované nádoby. 

Sráţky se měří kaţdý den ráno. Výsledky se zaznamenávají s přesnosti na desetiny 

milimetru do deníku, a to jako úhrn z předcházejícího dne. Dále se do deníku 

zaznamenávají začátek a konec a výška mimořádně prudkých dešťů. 

K měření sráţek na odlehlých nesnadno přístupných místech se pouţívá tzv. totalizátor. Je 

to sráţkoměr, který zachycuje a shromaţďuje sráţky za delší období, např. za týden nebo 

za měsíc. Větší objem nádoby umoţňuje zachytit větší mnoţství sráţek. Je chráněn 

kuţelovitými plechovými nástavci proti větru. Tenká vrstvička oleje na hladině chrání 

shromáţděnou vodu před vypařováním. Do totalizátoru se přidává chlorid vápenatý, aby se 

rozpustily tuhé sráţky. 

K plynulému měření sráţek a zjištění intenzity deště se pouţívá zapisujícího dešťoměru 

neboli ombrografu. Voda zachycená nálevkou stéká do nádoby, z níţ se stoupání hladiny 

přenáší pomocí plováku spojeného s pisátkem na registrační papír. Doba trvání deště t, tj. 
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doba od jeho začátku do konce, je významná pro výpočet intenzity deště a dalších hodnot, 

které jsou významné pro jeho posouzení (J. Šilar, 1996). 

Intenzita deště i nebo těţ vydatnost je výška vrstvy deště spadlé za časovou jednotku. Je 

dána podílem výšky sráţky hs a doby jejího trvání t, tj. 

i = hs / t 

Tab.č.1 Příklad klasifikace dešťů (Skřehot, 2004) 

Název 

Doba trvání deště = 1 hodina 

Mnoţství sráţky v 

mm 

Průměrná intenzita 

l/s·ha 

Déšť slabý 1 mm < 3 mm 

Déšť mírný 1,1 - 5,0 3 - 14 

Déšť silný 5,1 - 10,0 14 - 28 

Déšť velmi silný 10,1 15,0 28 - 42 

Liják 15,1 - 23,0 42 - 64 

Příval 23,1 - 58,0 64 - 160 

Průtrţ mračen >58,0 > 160 

 

1.2 Rozdělení sráţek podle intenzity a podle rozsahu zasaţeného území  

Podle intenzity a rozsahu území, na kterém sráţky spadly, můţeme rozlišit deště regionální 

(krajinné) a přívalové (u sněhových sráţek se rozdíly neprojevují tak výrazně). 

Regionální (krajinné) deště jsou ve spojitosti s působením meteorologických činitelů, 

ovlivňujících počasí větších oblastí. Vyznačují se poměrně niţší intenzitou a delší dobou 

trvání. Ovlivňují povrchový odtok z rozsáhlých území, i odtok podzemních vod.  

Přívalové deště jsou plošně omezenější. Maji krátkou dobu trvání, avšak vysokou 

intenzitu. Jsou často spojeny s bouřkami. Jsou typické pro některé roční období (např. letní 

bouřky) nebo zeměpisné oblasti (např. některé tropické oblasti) (J. Šilar, 1996). 
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1.3 Rozdělení sráţek podle vzniku 

Podle příčin vzniku sráţek rozlišujeme (Krejčí, 2002): 

Konvektivní sráţky, které vznikají tepelnou konvekcí při letních slunečních dnech a to 

vlastně tak, ţe vzduchové vrstvy stoupají po předcházejícím ohřátí nestejnorodého 

povrchu. Převáţně to jsou sráţky lokální, to znamená, ţe jejich dosah je jen několik km
2
. 

Jejich doba trvání je poměrné krátká (< 1 hod.) a jejich intenzita značně rozdílná. 

Orografické sráţky, které vznikají orografickými vlivy a to vlastně stoupáním 

vzduchových vrstev při přechodu nějaké orografické překáţky (hora, pohoří…) to 

znamená, ţe jejich výskyt je v horských a podhorských oblastech. Intenzita a doba trvání je 

značně rozdílná a závisí na tzv.“velkoplošném„ počasí. 

Cyklonální sráţky, které vznikají konvergencí, coţ vlastně znamená, ţe vzduchové vrstvy 

se pomocí výkluznými pohyby, pohybují po frontálních plochách teplejších nebo 

chladnějších vzduchových hmot. Jsou takovým hlavním zdrojem dešťových vod, které se 

vyskytují převáţně ve středoevropských klimatických pásech. Jejich intenzita je převáţně 

vyšší při studené frontě (rychlejší výstup a ochlazení vzduchu neţ při teplé frontě). 

S postupem teplé fronty jsou tyto sráţky naopak prostorově rozlehlejší (100 km
2 

i více). 

1.4 Sráţkové poměry na území České republiky 

Vzhledem k tomu, ţe území České Republiky má velkou vertikální členitost, jsou zde 

sráţkové úhrny velmi proměnlivé v čase a prostoru. Velkou roli také hrají návětrné a 

závětrné efekty horských překáţek. Roční sráţkové úhrny kolísají na území České 

Republiky přibliţně od 450 mm (v Ţatecké pánvi, kde se vlastně projevuje závětří 

Krušných hor) po 1500 mm (Beskydy, Krkonoše) a okolo 1700 mm (Jizerské hory). Roční 

úhrn sráţek na přibliţně dvou třetinách území České Republiky dosahuje 600  –  800 mm. 

Výrazně nízké sráţkové úhrny jsou v Čechách, které se nacházejí v tzv. dešťovém stínu, 

coţ je vlastně stín způsobený západními pohraničními horami. V České Republice se 

sráţkový výškový gradient pohybuje okolo 50 -  60 mm/rok na 100 m nadmořské výšky. 

Roční chod sráţek připadá přibliţně 25% na jaro, 40% na léto, 20% na podzim a 15% na 

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

posledního sta let však bylo několikrát zaznamenáno i kolísání mezi 50 – 150% 
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průměrných ročních sráţek: Rok 1947 je příkladem extrémně suchého, rok 1926 extrémně 

vlhkého roku (Honsová, 2006). 

1.5 Výpar, transpirace a odtok 

Výpar je pochod, při kterém molekuly vody na povrchu vody nebo vlhké půdy získávají 

slunečním zářením tolik energie, ţe přecházejí z tekutého do plynného skupenství. 

Transpirace je pochod, při kterém rostliny uvolňují vodu do atmosféry. 

Odtok je celkové mnoţství vody, které proteklo uvaţovaným profilem toku za určitou 

jednotku času. Odtok rozdělujeme na: 

 povrchový 

 podpovrchový 

 podzemní 

 

 

Obr.č.1 Schéma sráţko-odtokového procesu (ČHMÚ) 
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Součinitel odtoku: 

Q = ψ · F · I 

Kde:    Q…povrchový odtok [ l.s
-1 

] 

            ψ …součinitel 

            F…. posuzované území [ ha ] 

            i…. intenzita deště [ l.s
-1

 . ha
-1

 ] 
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2 VODNÍ BILANCE 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu 

jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci § 1 

(1) Vodní bilance se sestavuje v povodích povrchových vod a v hydrogeologických 

rajonech podzemních vod pro oblasti povodí, popřípadě pro konkrétní lokality a obsahuje 

výstupy, které se pouţijí pro rozhodování vodoprávních úřadů, jakoţ i orgánů státní správy 

při rozhodování podle zvláštního právního předpisu, zejména pro stanovení mnoţství vody 

vyuţitelné k odběru nebo stanovení přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do 

vod povrchových nebo podzemních v konkrétní lokalitě, pro souhrnné hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod a podávání zpráv o jejich stavu, pro plánování v oblasti 

vod a pro další činnosti podle vodního zákona. 

(2) Souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo 

zemědělství společně s Ministerstvem ţivotního prostředí prostřednictvím Výzkumného 

ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. 

(3) Vodní bilance kalendářního roku se sestavuje kaţdoročně do 30. září následujícího 

kalendářního roku. 

Bilanční rovnice: 

Hs = Ho + Hv ± R 

Kde:   Hs - mnoţství sráţek spadlých na povodí [m
3
] 

Ho - mnoţství vody odteklé uzavíracím profilem povodí [m
3
] 

Hv - mnoţství vody, které se odpařilo z povrchu povodí [m
3
] 

R - změna v zásobách vody na povodí (v rybnících, jezerech, půdě, podzemní vodě) 

[m
3
] 

 

 V hydrologických výpočtech se členy bilanční rovnice zpravidla uvádějí v mm 

vodního sloupce 

 Výška 1 mm odpovídá 1 litru vody na metr čtverečný 

 Bilanci vody v povodí lze nejvýrazněji ovlivnit umělou akumulací 
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Vzájemný vztah bilančních prvků zjišťujeme ze základních hydrogeologických oblastí, 

čímţ jsou povodí. Jedná se o území, ze kterého veškerá spadlá voda povrchově stéká do 

říčního systému a proteče tzv. uzávěrovým profilem. 

Povodí bývá ohraničeno tzv. rozvodnicí, coţ je vlastně smyšlená hraniční geografická čára 

mezi jednotlivými sousedícími povodími. 

Tyto rozvodnice se rozlišují na orografické, které nám ohraničují povodí povrchových vod 

na horských hřebenech a vrcholcích. A dále na rozvodnice hydrogeologické, které se 

vlastně týkají podpovrchových vod, takţe pro jejich určení je zapotřebí znát geologické 

sloţení podpovrchových vrstev. 

Hydrologická bilance 

(K § 22 odst. 1 vodního zákona) 

Základní ustanovení 

(1) Obsahem hydrologické bilance je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením 

změn vodních zásob v povodí, v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru 

za daný časový interval z hlediska mnoţství a jakosti vody, které charakterizuje prostorové 

a časové rozdělení oběhu vody v přírodním prostředí. 

(2) Hydrologickou bilanci sestavuje kaţdoročně Český hydrometeorologický ústav. 

(3) Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance. 

(4) Správci povodí předají Českému hydrometeorologickému ústavu údaje uvedené v § 22 

odst. 2 vodního zákona za kalendářní rok o odběrech, vypouštění, akumulacích vody a 

údaje o významných převodech vody do 31. března následujícího kalendářního roku. 

(5) Český hydrometeorologický ústav předá výstupy hydrologické bilance za kalendářní 

rok, potřebné pro sestavení vodohospodářské bilance, správcům povodí do 30. dubna 

následujícího kalendářního roku. 

(6) Český hydrometeorologický ústav předá Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. 

G. Masaryka nezbytné podklady a výstupy z hydrologické bilance pro sestavení souhrnné 

vodní bilance pro hlavní povodí České republiky. 
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Základní hydrologické údaje: 

 plocha povodí 

 průměrný dlouhodobý roční úhrn sráţek 

 průměrný dlouhodobý roční průtok 

 M-denní  průtoky 

 N-leté průtoky 

Tab.č.2 Základní hydrologické údaje 

Základní hydrologické údaje 

Údaj Značka Jednotka 

Plocha povodí Sp km
2
 

Průměrný dlouhodobý úhrn sráţek Ha mm 

Průměrný dlouhodobý roční průtok Qa m
3
·s

-1
 

M-denní průtoky QMd m
3
·s

-1
 

N-leté průtoky Qn m
3
·s

-1
 

 

 

M-denní průtok 

Je průměrný denní průtok, který je dosaţen nebo překročen během M dní v hydrologickém 

roce. Průtok můţeme nazývat třicetidenní, šedesátidenní … atd. podle počtu dní, ve 

kterých bylo tohoto průtoku dosaţeno nebo překročeno. Pro přepočet na pravděpodobnost 

pak platí: 

p=
M

365
·100 [ % ] 

Pak z hodnot M-denních průtoků lze sestavit číselně nebo graficky čáru trvání pro 

konkrétní hydrologický rok (Kos, Říha, 2000). 
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N-letý průtok 

Je kulminační průtok, který je dosaţen nebo překročen průměrně jednou za N let. Tento 

průtok se udává číselně pro N = 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let a značíme ho Q1, Q2, …. aţ 

Q100. Tento průtok bývá nazýván jednoletá, dvouletá, … aţ stoletá a také tisíciletá voda. 

Hodnota tohoto průtoku se pouţívá jako návrhový průtok pro určitý typ staveb nebo také 

v inundačních územích z hlediska ochrany proti povodním. Smysl tohoto průtoku je 

takový, aby nedocházelo k závaţným škodám a provozním potíţím. Stanovuje se na 

základě technicko-ekonomických rozborů.  

Čára, která nám znázorňuje vztah mezi hodnotou kulminačního průtoku, a 

pravděpodobnou dobou jejich opakování nazýváme čára opakování velkých vod. 

Hlavním zdrojem vody ve vnitrozemských podmínkách jsou ovzdušné srážky. Nutností je 

pečovat o jejich správné vyuţití. Jedná se o správné zachycení sráţkové vody na území a 

účelné hospodaření s vodními zásoby (Kos, Říha, 2000). 

Základní tvar hydrologické bilanční rovnice: 

Hs = OV+Op+Oz+Os+Hz(p)+Hz(r)+Hz(t)+Hz(v) ±Ω1……Ω5 

Kde:   Hs= atmosférické sráţky 

Ov = odtok povrchový soustředěný (ve vodních korytech), 

Op = odtok povrchový nesoustředěný 

Oz = odtok podzemní vody (půdou) 

Os = odtok vody do hlubších vrstev 

Hz(p) = výpar z půdy 

Hz(r) = výpar z povrchu rostlin - intercepce 

Hz(t) = produktivní výpar rostlin - transpirace 

Hz(v) = výpar z vodní hladiny 

Ω1 = přírůstek nebo úbytek vody povrchové a podzemní 

Ω2=  přírůstek nebo úbytek vody  nádrţích 

Ω3=  přírůstek nebo úbytek vody  v ovzduší 
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Ω4=  přírůstek nebo úbytek vody  v biomase rostlinstva 

Ω5=  přírůstek nebo úbytek vody  v biomase ţivočišstva 

Hydrologický rok 

Velmi důleţitou součástí je, aby se všechny bilanční prvky vztahovaly ke stejnému 

časovému období, které musí být dostatečně dlouhé. Obvykle se pouţívá tzv. 

„hydrologický rok“. Jde o časovou jednotku o délce jednoho kalendářního roku, která je 

zvolena tak, aby pevné sráţky, spadlé v tomto období, se zúčastnily odtoku ještě ve stejné 

časové jednotce. U nás se hydrologický rok počítá od 1.11. do 31.10. následujícího roku, 

jehoţ letopočtem se označuje. To znamená, ţe např. hydrologický rok 2011 začal 

1.11.2010 a skončil 31.10.2011. 

Podkladem pro vytvoření vodohospodářské bilance, kterou zajišťují správci daných povodí  

jsou výstupy hydrologické bilance. Výstupy bilance mnoţství vody obsahují údaje o: 

 atmosférických sráţkách 

 celkovém odtoku 

 základním odtoku 

 zásobách vody ve sněhové pokrývce 

 změnách zásob podzemní vody 

 přirozených průtocích vody v tocích ve vybraných vodoměrných stanicích 

Pro bilanci mnoţství vody bylo vytvořeno na území naší České republiky rozčlenění do 10 

bilančních oblastí povodí: Horní Labe, Střední Labe a Jizera, Horní Vltava, Berounka, 

Dolní Vltava a Sázava, Ohře a Bílina, Dolní Labe, Odra a Olše, Morava a Dyje (Vlnas 

R.). 
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Obr.č.2 Rozčlenění České republiky do 10 bilančních oblastí (ČHMÚ) 

 

Vodohospodářská bilance 

(K § 22 odst. 1 vodního zákona) 

Základní ustanovení 

(1) Obsahem vodohospodářské bilance je porovnání poţadavků na odběry povrchové a 

podzemní vody, odběry přírodních léčivých a přírodních minerálních vod a vypouštění 

odpadních a důlních vod v jejich povolených, skutečných a výhledových hodnotách s 

vyuţitelnou kapacitou vodních zdrojů z hlediska mnoţství a jakosti vody. Vodohospodářská 

bilance hodnotí dopady lidské činnosti na povrchové a podzemní vody v uvaţovaném místě 

a čase. 

(2) Vodohospodářská bilance zahrnuje 

a)   ohlašované údaje, 

b)   hodnocení mnoţství povrchových vod, 

c)   hodnocení jakosti povrchových vod, 
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d)   hodnocení mnoţství podzemních vod, 

e)   hodnocení jakosti podzemních vod. 

(3) Sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí zajišťují příslušní správci povodí. 

(4) Podklady pro sestavení vodohospodářské bilance obsahují 

a)   ohlašované údaje pro vodní bilanci podle § 22 odst. 2 vodního zákona, 

b)   výstupy hydrologické bilance, 

c)   údaje správců povodí z účelových pozorovacích sítí povrchových vod (vloţené 

profily na vodních tocích), 

d)   údaje získané z účelových pozorovacích sítí podzemních vod získané podle § 21 

odst. 4 vodního zákona, 

e)   platná povolení k nakládání s vodami. 

(5) Správci povodí si předají v případě potřeby nezbytné podklady pro sestavení 

vodohospodářské bilance z jimi spravované oblasti povodí. 

(6) Vodohospodářská bilance se sestavuje kaţdoročně pro jednotlivé oblasti povodí. 

(7) Správci povodí předají Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka 

nezbytné podklady a výstupy z vodohospodářské bilance oblasti povodí pro sestavení 

souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky. 

Obecný vztah: 

P = f(S, t, Q, C). 

Poţadavky P jsou dány nároky na čtyři neoddělitelné parametry vodního zdroje pro dané 

místo či geografický prostor S v čase t co do mnoţství Q a jakosti C (Kos, Říha, 2000). 
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Obr.č.3 Vztah mezi zdroji a nároky na vodu 

 

Potřeba vody 

Ve vodním hospodářství tímto pojmem rozumíme určité mnoţství vody, které uţivatel 

potřebuje nebo-li vyţaduje ke své činnosti bez ohledu na druh vodního zdroje. Zahrnuje 

všechny druhy ztrát. 

Spotřeba vody 

Spotřeba vody je mnoţství vody, které se podle druhu pouţití trvale ztrácí z místního 

oběhu vody. V místním měřítku (regionu) prostoru a času je tato část pouţité vody 

dlouhodobě vytěsněna z hydrologického cyklu, coţ znamená, ţe se tato voda nevypouští 

zpět do recipientu (Kos, Říha, 2000). 

Současné problémy spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Z hlediska dlouhodobé ochrany vodních zdrojů a vodních toků platí následující axiomy 

(Krejčí, 2002): 

 stupeň uţívání vody nesmí překročit stupeň její obnovitelnosti 

 emise látkového znečištění nesmí překročit adsorpční kapacitu ţivotního prostředí 

 z hlediska ohroţení ţivota nesmí dojít k narušení jeho přirozeného stavu zejména 

k narušení jeho přirozené reprodukovatelnosti 
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Bilanční stupeň 

Jednoduchá forma: 

BS = Z / N             kde:          Z…. kapacita vodního zdroje 

                                                N…. nároky na mnoţství vody 

 

Tab.č.3 Jednoduchá forma 

BS Vodohospodářská bilance 

BS < 0,9 Pasivní 

0,9 ≤ BS ≤ 1,1 Napjatá 

1,1 ≤ BS Příznivá 

 

Tab.č.4 Sloţitější forma 

BS Qm - měřený průtok 

1 Qm ≥ Q330 

2 Q330 >Qm ≥ Q355 

3 Q355 >Qm ≥ Q364 

4 Q364 >Qm 

 

2.1 Vodní bilance nenarušeného přírodního prostoru 

Člověk, jakoţto narušitel vodní bilance oproti nedotčené vodní rovnováze, se snaţí 

jednotlivé oblasti kultivovat, zpevňovat, vyuţívat její dílčí plochy a ve spojitosti s touto 

činnosti podle potřeby také umělé zavlaţovat a odvodňovat. V nenarušeném přírodním 

prostoru má jasné dominantní postavení odpařování. Podíl odtoku je značně malý a 

odtokové špičky velice nízké (obr.č.5). 
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Obr.č.4 Přirozený prostor (Meißner, 2006) 

 

Pasivní členy vodní bilance v přírodním prostoru 

Intercepce – je to neproduktivní výpar části sráţek, které zachycují nadzemní části 

různých porostů. Rozlišují se podle výškových pásem, podle druhu, mnoţství a intenzity 

sráţek, podle druhů dřevin, jejich stáří a také i podle povětrnostních podmínek. 10 aţ 60 % 

sráţek na volné ploše je takové přibliţné rozmezí, kdy se liší údaje absolutních hodnot. 

Obecně platí, ţe u jehličnanů a v niţších polohách je tato intercepce vyšší neţ u listnatých 

porostů a vyšších polohách. Z tohoto důvodu je intercepce v niţších nadmořských výškách 

cca do 600 m n. m. jasnou zápornou poloţkou bilanční rovnice. U střední hodnoty 

intercepce něco kolem 30% a průměrných sráţkách v našich níţinách jde o ztrátu cca 2000 

m
3
 vody na 1 ha lesa, která se za rok neuţitečně vypaří z povrchu rostlin lesního porostu. 

Ve vyšších polohách (hory, středohoří) je výsledek měření problematický, jelikoţ je 

intercepce kombinována usazováním horizontálních sráţek. Konečné hodnoty naměřené 
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sráţkové vody pod porosty jsou na úrovni hodnot úhrnného mnoţství sráţek na volném 

území (Říha, Kos, 2000). 

Výpar z půdy je ovlivňován lesními porosty jednoznačně příznivě. Uvádí se, ţe výpar 

z půdy pod lesními porosty nabývá nejvýše 10% výparu nezastíněné půdy. Přitom 

jehličnaté porosty mají vlastnost omezovat výpar z půdy do větší míry neţ listnaté porosty 

(Říha, Kos, 2000). 

Transpirace je proces spotřeby vody rostlinami pro vlastní stavbu těla. Hodnocení 

spotřebované vody transpirací se zásadně liší podle pouţitého hlediska a přístupu: 

a. Z biologického hlediska jde o součást produkčního procesu, který poskytuje 

uţitečnou biomasu rostlin (plody, dřevo). 

b. Z hydrologického hlediska jde o ztrátovou poloţku vodní bilance. 

c. Z vodohospodářského hlediska jde o to, ţe se musí zváţit do jaké míry je výdej 

vody transpirací efektivní ze širšího hlediska krajinné produkce 

Údaje o hodnotách transpirace se značně liší podle autorů a oblastí. Pro české poměry 

uvaţujeme roční transpiraci lesních porostů v rozmezí od 150 aţ 450 mm. 

Tyto členy bilanční rovnice jsou pasivní a lze je moţno ovlivnit například záměrným 

provozováním lesního hospodářství (Říha, Kos, 2000). 

2.2 Vodní bilance kulturní krajiny 

Ve vodní bilanci kulturní krajiny se oproti nenarušenému přírodnímu prostoru sniţuje 

podíl odpařování. Podílejí se na tom zhutněná půda a monokultury, které vlastně 

zemědělskou činnosti mění svojí strukturu a tím zvyšují podíl vsakování a odtoku 

(obr.č.6). 
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Obr.č.5 Kulturní krajina (Meißner, 2006) 

 

Fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půd 

Měrná (specifická) hmotnost ρzse udává jako hmotnost objemové jednotky vysušené 

pevné fáze půdy v nejtěsnějším uloţení, tj. bez pórů. Určuje ji především zastoupení 

křemene, ţivců, slíd a jílových minerálů. Měrná hmotnost ρzse nejčastěji pohybuje v 

intervalu 2,6 aţ 2,7 g cm
-3

. Měrná hmotnost ρz tedy indikuje minerální sloţení půdy a 

přítomnost organické hmoty. Zjišťuje se z porušených vzorků, které se vysuší při teplotě 

105°C (60°C pro půdy s vysokým obsahem organické hmoty) a následně zváţí. Objem 

tuhé fáze se zjišťuje pyknometrem (MZe, 2008). 
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Objemová hmotnost půdy ρd se udává jako hmotnost objemové jednotky vysušené půdy v 

neporušeném stavu, tj. včetně pórů. Dá se také říci, ţe v podstatě vyjadřuje ulehlost. 

Stanovuje se z neporušených půdních vzorků, které se vysuší při teplotě 105°C (60°C pro 

půdy s vysokým obsahem organické hmoty) a následně zváţí. Objemová hmotnost ρd se u 

většiny půd pohybuje v intervalu 1,2 aţ 1,8 g cm
-3

, u půd s vysokým podílem organické 

hmoty pak 0,5 g cm
-3

 (MZe, 2008). 

Pórovitost půdy P vyjadřuje celkové procentuální mnoţství volného prostoru, který není 

vyplněný pevnými částicemi půdy. Tento prostor se v průměru pohybuje kolem 50 % 

objemu pedonu. Velmi důleţité je zastoupení jednotlivých skupin póru podle velikosti 

(nekapilární, semikapilární, kapilární) (Vráblíková, Vráblík, 2006). 

Významným ukazatelem stavu fyzikálních vlastností tvoří právě pórovitost půdy P spolu s 

objemovou hmotností. Ovlivňuje pohyb roztoků, cirkulaci vzduchu, plynů, výměnu mezi 

půdou a atmosférou i průběh chemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních a 

biologických pochodů. Zrnitost půd ovlivňuje pórovitost půdy P, tj. velká zrna - velké 

póry, malá zrna - celkově vyšší pórovitost, dále formami půdního humusu a 

strukturovaností agregátů. Pro dobrý vzdušný a vodní reţim půd je vhodný poměr 

makropórůku menším pórům cca 1:2 aţ 2:3. Pórovitost půdy má také hlavní vliv na 

vlastnosti vody v půdě a na rychlosti pohybu vody v půdě. Čím menší je obsah pórů 

v půdě, tím horší je růst rostlin (MZe, 2008). 

Půdní vlhkost w vyjadřuje mnoţství vody v půdě. Půdní vlhkost lze vyjádřit v jednotkách 

hmotnostních nebo objemových. Při vyšetřování v terénu se projevuje konzistencí a barvou 

horizontu a pocitem, který zeminy vyvolávají při dotyku. Na tomto podkladě je zaloţeno 

označování vlhkosti zemin: suchá, vlahá, vlhká, mokrá (MZe, 2008). 

Vsak vody do půdy tzv. infiltrace je velmi důleţitý proces vstupu vody do půdy od 

povrchu, jelikoţ ovlivňuje celé vodní hospodářství půdního profilu. Základními 

infiltračními charakteristikami jsou rychlost (intenzita) a velikost infiltrace (kumulativní) a 

je dána stavem půdního profilu. Dále infiltrace závisí na době trvání, počáteční vlhkosti, 

hydraulické vodivosti a výskytu brzdících vrstev u profilu, tj. vrstev s nízkou hydraulickou 

vodivostí. Je ovlivňována řadou faktorů, které lze zařadit do čtyř skupin - vlastnosti půdy 

(struktura, textura, morfologické, chemické a vlhkostní parametry), vlastnosti půdního 

povrchu (např. výskyt půdního škraloupu), způsob hospodaření na půdě (technologie 
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zpracování půdy, druh vegetačního krytu) a přírodní podmínky (mnoţství a intenzita 

dešťových sráţek, teplota a vlhkost půdy) (MZe, 2008). 

Kumulativní infiltrace vyjadřuje celkové mnoţství infiltrované vody za určitý čas (MZe, 

2008). 

Biologické vlastnosti půd 

V půdě se vyskytuje velký počet mikroorganizmů i makroorganizmů, které se souhrnně 

nazývají půdní edafon (fytoedafon, zooedafon). Na 1 m
2
 se vyskytuje 1-200 tisíc jedinců 

makrofauny a miliardy jedinců mikrofauny. Na 1 ha se nachází (2-10) t ţivé půdní hmoty, 

coţ je asi 0,05 - 0,5 % z hmoty půdy (Vráblíková, Vráblík, 2006). 

U zemědělských půd se pro vysokou variabilitu rozsahy základních biologických 

parametrů obecně většinou neuvádějí. Pokud jsou uvedeny, měly by být vztaţeny k 

určitým podmínkám, které je zásadně ovlivňují (roční období, kultura, obsah organické 

hmoty, vodní reţim apod.). Nejčastěji jsou jako reprezentativní mikrobiální charakteristiky 

uváděny uhlík mikrobiální biomasy (Cbio), C mineralizace (respirace) a N mineralizace, 

protoţe jednoznačně souvisí s mnoţstvím labilní frakce OM a rychlostí její přeměny. 

Cbio tvoří (1-5) % z Corg (w/w), Nbio 1-6 % z Ntot (w/w). Za optimálních laboratorních 

podmínek je rychlost C mineralizace 3-30 μg·g
-1

·d
-1

 v minerálních půdách. V organických 

vrstvách je hodnota mezi 150-800 μg·g
-1

·d
-1

. Odpovídající N mineralizace je v rozsahu 0,3 

aţ 2,5) μg·g
-1

·d
-1

 v minerálních půdách a 3,0-15 μg·g
-1

·d
-1

 v organických vrstvách (Carter, 

1998). 

Obsah organické hmoty tzv. humusu je velmi důleţitým parametrem ovlivňujícím 

úrodnost půdy i funkci půdy v ekosystému. Zjišťuje se stanovením oxidovatelného 

organického uhlíku (Cox) a vynásobením přepočítacím koeficientem 1,724 na humus. 

Tento přepočet platí za předpokladu, ţe humus obsahuje 58 % C. 

Důleţitým parametrem je kvalitativní sloţení humusu, které se vyjadřuje poměrem uhlíku 

k celkovému dusíku (C:N). Číslo < je 10 povaţováno za ukazatel dobré kvality humusu. 

Čím je číslo vyšší neţ 10, tím je humus méně kvalitní. Spolehlivějším ukazatelem kvality 

je poměr huminových kyselin a fulvokyselin (MZe, 2008). 
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2.3 Vodní bilance města 

Ve vodní bilanci města má nejvyšší podíl odtok se silnými špičkami. Pomocí zpevňování 

velkých ploch povrchů se zde zmenšují šance na vsakování a odpařování. Tyto zpevněné 

povrchy jsou zdaleka méně propustnější neţ přirozené zeminové a zatravněné povrchy a 

vylučujeme zde poloţku výpar z rostlin. 

 

 

Obr.č.6 Město (Meißner, 2006) 
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Vliv urbanizace na hydrologický reţim 

Přirozený vodní reţim v krajině je narušován urbanizací. Objem přímého dešťového 

odtoků ze zastavěných ploch je větší a rychlost odtoku je vyšší neţ v nezastavěných 

územích. Důsledkem je sníţení infiltrace dešťových vod a tím i sníţení obnovy 

podzemních vod. 

 

Obr.č.7 Vliv urbanizace na hydrologický reţim (Krejčí, 2002) 

 

Bilance vody v povodí 

Bilanci vody a látkové znečištění v povodí ovlivňuje především urbanizace a způsob 

městského odvodnění. Vliv urbanizace na bilanci vody je však vesměs lokální. 

Jak uţ bylo zmíněno 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 10 mm 
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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). 
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3 TECHNICKÉ MOŢNOSTI ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Zlepšení stavu přírodního prostoru 

Pro zlepšení stavu a ovlivnění pasivních členů v přírodním prostoru je moţnost zavedení 

lesního hospodářství (těţba, transport a výsadba dřevin). Nevýhodou však je, ţe tato 

hospodářská činnost v lesích spojena s přírodními procesy (eroze apod.) vytváří tzv. 

kumulativní efekty, coţ má nepříznivý dopad na vodní zdroje. Tyto efekty se vzájemně 

kombinují, čímţ jejich intenzita roste. Jde vlastně o to, ţe mechanizace lesního 

hospodářství co se týče těţby, přibliţování a dopravy dřeva narušují půdní vlastnosti a 

tímto defektem půda sniţuje schopnost zadrţování vody. Jedná se většinou o těţkou 

techniku, která narušuje půdu svým tlakem, pohybem a znečišťuje půdu naftou a olejem. 

Narušený povrch pak snadno podléhá erozi. 

Například v roce 1991 z těchto důvodů vyvinulo Ministerstvo přírodních zdrojů státu 

Washington metodiku pro analýzu lesních povodí. Zaměřilo se zejména na erozi, 

hydrologii, pobřeţní společenstva, vodní toky, rybí faunu,kvalitu vody, zásobovaní vodou 

a transport sedimentů. Metodika byla přijata v roce 1992. Znamená zásadní odklon od 

produkčně zaměřeného hospodaření v lesích. Umoţňuje citlivě nastavit hospodaření ke 

konkrétním krajinným celkům (Boyle et al., 1997). 

Nejlepší dostupné techniky při optimalizaci lesních povodí v zahraničí 

Nejlepší dostupné techniky (BMP – Best Management Practicies) jsou souborem určitých 

postupů za účelem maximalizace přínosů funkčnosti ekosystému a minimalizace vedlejších 

nákladu za konkrétní činnost. Jedná se zde o to, ţe by vlastně pozitivně ovlivňovali vodní 

reţim, kde by šlo o zlepšení druhové a věkové struktury lesů, zákaz holoseči na svazích a 

zranitelných půdách, ponechávání leţících kmenů, revitalizace mokřadů a vodních toků, 

lapače splavenin a plavenin, zasakovací pásy, opatření na lesních vodních cestách. BMP 

zakládá také na tom jak nejlépe ochránit vodní zdroje a půdu a přitom zachovat produkční 

potenciál lesních porostů (Poštulka, 2007). 
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Zdravý a dobře obhospodařovaný les, ve kterém jsou uplatňovány (BMP) (Poštulka, 2007): 

 sniţuje erozivní efekt dešťů a pomáhá eliminovat erozní smyv půdy 

 pomáhá v zachycování vyplavovaných ţivin 

 zvyšuje mnoţství vody vsáklé do půdy a zadrţené půdou, rovněţ zvyšuje 

zásobování povrchových i hlubších zvodní, čímţ sniţuje maximální odtoky z 

povodí 

 pomáhá udrţovat stálejší a spolehlivější zdroj povrchových i artézských vod, spolu 

s doplňováním zásob v systémech na sobě závislých zvodní 

 omezuje difúzní znečištění zachycováním a vyuţitím vyplavovaných ţivin 

 poskytuje stabilní prostředí pro organismy 

Opatření k obnovení a zvýšení retenční kapacity na území České republiky 

Změna lesního hospodaření vyţaduje interdisciplinární zapojení různých skupin odborníků 

i širší veřejnosti, zejména místních lidi. Zkušenosti s dosavadním nakládáním s 

evropskými i českými lesy ukazují, ţe aplikací jediného pohledu nahospodaření byly 

omezeny mimoprodukční funkce porostů (voda, půda, biodiverzita, rekreace). Došlo k 

jejich zanedbání a zároveň paradoxně i poklesu produktivity lesních porostů, mnohdy s 

nevratnými následky (Farrel, 2000). 

Poslední dobou se na území České republiky přistupuje k biologickému opatření, které se 

zaměřuje na obnovu a zvýšení kapacity retenčního území a také na zpomalení odtoku 

sráţkových vod z povodí. 

Na této problematice se podílí i Hnutí DUHA, které ve svých obecných doporučeních 

uvádějí: 

V lesních prostorech by se těţba dřeva a výsadba nových stromů měla provádět šetrnými 

postupy, tak aby mohlo docházet k lesnické obnově. Předcházelo by se tak rozsáhlejšímu 

odkrytí půdy s následkem ztráty zasakovací schopnosti půdy, ke kterému dochází při 

odstranění všech vzrostlých stromů najednou. 

Optimalizace lesní dopravní sítě na sítě lesních cest s vhodným sklonem a trasováním by 

měla zamezit zrychlenému odtoku a erozím. 

Při technologických postupech by se měla lesnická technika a mechanizace pouţívá tak, 

aby co nejméně negativně působila na porušování a zhutňování lesnické půdy. 
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Co se týče mrtvého dřeva, které dobře akumuluje vodu a brání tak erozi, jde o jeho 

zachování v lese, pokud tedy nejde o ohroţení zdravotního stavu lesa (napadení 

dřevokazným hmyzem). 

V souvislosti s produkčním lesnictvím je důleţité formulovat pravidla, kterými se bude 

řídit kontrola sedimentů a organické hmoty odnášené vodou. Realizace povede ke zvýšení 

stability vodního toku a diverzity stanovišť. Tato pravidla zahrnují selektivní přemisťování 

části biomasy (především padlých kmenů) do míst, kde je jich zapotřebí. Rovněţ musí 

zahrnovat vytvoření či udrţení nárazníkového pruhu dřevin, který bude zdrojem kmenů a 

větví, a dále aktivní management lesních nárazníkových pásů, jeţ poskytnou podmínky pro 

zabezpečení vysoké biologické diverzity říčních ekosystémů (Gurnell et Gregory et Petts, 

1995). 

Legislativa tykající se našich lesů 

289/1995 Sb., ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) 

HLAVA I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Oddíl 1. 

§ 1 Účel zákona 

Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa 

jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí, pro plnění 

všech jeho funkcí a pro podporu trvale udrţitelného hospodaření v něm. 

HLAVA V. - HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 

Oddíl 1. 

§ 31 Obnova a výchova lesních porostů 

Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a 

vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a 

zlepšovalo plnění funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je ţádoucí vyuţívat přirozené 

obnovy; přirozené obnovy nelze pouţít v porostech geneticky nevhodných. 

Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny 

do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech můţe orgán státní správy lesů při 
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schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na ţádost vlastníka lesa povolit lhůtu 

delší. Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o vymezení hospodářských souborů. 

§ 33 Těţba dříví 

Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těţbu nahodilou tak, aby nedocházelo k 

vývinu, šíření a přemnoţení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těţby nahodilé 

vznikla souvislá holina o výměře větší neţ 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit 

provádění takové těţby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. 

Právnické a fyzické osoby zajišťující těţební práce jsou povinny provádět je takovým 

způsobem, který minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystém v daném prostředí. 

§ 34 Lesní doprava 

Přibliţování, uskladnění a odvoz dříví (dále jen "lesní doprava") musí být prováděny tak, 

aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a ostatních pozemků. 

Výstavba a údrţba přibliţovacích linek, lesní dopravní sítě a ostatních zařízení v lesích 

nesmí působit ohroţení stability lesních porostů, zvýšené nebezpečí eroze nebo 

nepřiměřené poškození půdy a vodního reţimu v daném území. 

 

§ 35 Meliorace a hrazení bystřin v lesích 

Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou biologická a technická opatření zaměřená na 

ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. Provádění meliorací a hrazení bystřin v 

lesích je povinností vlastníka lesa, pokud orgán státní správy lesů, popřípadě orgán státní 

správy vodního hospodářství nerozhodne o tom, ţe jde o opatření ve veřejném zájmu. 

Pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném 

zájmu, hradí náklady s tím spojené stát; vlastník lesa je povinen provedení takových 

opatření strpět. Povinnosti vlastníka lesa a oprávnění orgánů státní správy podle 

zvláštních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
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Legislativní úpravy Hnutí DUHA 

Aby jiţ zmíněné obecné doporučení Hnutí DUHA, mohlo být realizováno je potřeba 

provést základní legislativní úpravy, které zajistí takové hospodářské postupy, jeţ povedou 

ke zvětšování retenční kapacity lesní krajiny. 

Prvním krokem je novela lesního zákona. Rámec vymezení hydrologicky citlivých území a 

jejich management musí být zakotven v legislativě, stejně jako nárok soukromých 

vlastníků na kompenzace za újmu z omezení těţby. 

Dále jde o novelizaci vyhlášky ministerstva zemědělství: 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje 

lesů a o vymezení hospodářských souborů 

Vyhláška by měla stanovit minimální podíl melioračních a stabilizačních dřevin pro 

jednotlivé hospodářské soubory lesních typů zvlášť pro státní pozemky a zvlášť pro 

porosty soukromé. 

Velkou problematikou lesního hospodářství je lesní doprava, Ministerstvo zemědělství se 

k danému problému staví vyhláškou: Vyhláška č. 433/2003 Sb. -kterou se stanoví 

technické poţadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a konkrétně jde o §4poţadavky na 

stavby cest. 

3.2 Moţnosti vylepšení kulturní krajiny 

Velká část půd v ČR náleţí do kategorie půd s velmi nízkou a nízkou retenční vodní 

kapacitou (Situační a výhledová zpráva Ministerstvo zemědělství, 1999; Národní 

strategický plán rozvoje venkova ČR za období 2007 – 2013). Kompost můţe být v tomto 

případě účinným pomocným prostředkem; působí jako pojivo půdních částic a tak činí 

půdu odolnější vůči erozi a zlepšuje schopnost půdy zadrţovat vodu (Plíva, Jelínek, 1996; 

Stratton a kol, 1995). 

Nejvýznamnější výhodou použití kompostu je zvýšení obsahu organické hmoty v půdě. 

Početné experimenty dokazují, ţe pravidelné hnojení kompostem vede k prokazatelnému 

zvýšení obsahu humusu v půdě. Správné aplikování kompostu (kolem 6 aţ 7 t·ha
-1

·rok
-1

 v 

sušině) je obvykle postačující pro udrţení stabilního mnoţství humusu v půdě (Zera,2008). 

Pravidelné hnojení kompostem zvyšuje mnoţství mikroorganismů i makroorganismů v 
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půdě a stimuluje aktivitu enzymů, čímţ dochází ke zvýšení mineralizace organické hmoty. 

Rovněţ je jiţ několikanásobně prokázáno zvýšení odolnosti pěstovaných rostlin vůči 

škůdcům a chorobám v důsledku aplikace kompostů a podobných přípravků (Litterick a 

kol., 2004). 

Nejdůleţitější ţiviny v kompostovacím procesu jsou uhlík (C) a dusík (N). Tyto prvky 

ovlivňují, jak samotný proces kompostování, tak kvalitu výsledného kompostu. Uhlík je 

získáván rozkladem rostlinných a ţivočišných zbytků, které jsou obsaţeny 

v kompostovaných surovinách. Část uhlíku je ve formě CO2 během mikrobiální aktivity 

uvolňován do ovzduší. Toto mnoţství CO2, které se uvolní, závisí na poměru C:N. Jak 

uvádějí autoři Epstein (1997) a Váňa (1997) nejlepší stabilitu a účinnost má kompost při 

poměru C:N 30:1. Výsledného poměru se dopracujeme tak, ţe k odpadům s širokým 

poměrem (kůra, listí, sláma apod.) přidáváme odpady s nízkým poměrem (chlévská mrva, 

kejda apod.). K této optimalizaci kompostu lze vyuţívat databázové programy pro 

stanovení surovinové skladby. 

Z Evropy jsou dostupné údaje například z pokusu Courtneyho a Mullena (2008), kde byl v 

Irsku během jednoho roku aplikován na prachovopísčitou půdu kompost z hub (tzv. SMC – 

SpentMushroomCompost) a také kompost z běţných organických odpadů. Jednalo se o 

pokus polní a dávky byly zvolené následující: 0, 25, 50 a 100 t·ha
-1

. U všech zvolených 

dávek a u obou druhů kompostů byl zaznamenán pokles objemové hmotnosti. 

Velmi často jsou podobné experimenty realizovány v oblastech, kde je velmi suchá půda. 

Tak tomu bylo v případě pokusu v semiaridní oblasti Španělska – v Andalusii (Tejada a 

kol. 2007). Na suché vápnité půdy byly aplikovány komposty ze zbytků zpracované 

cukrové řepy, zelené hnojení a oba druhy organického materiálu v různém poměru, a to v 

mnoţstvích 10 t·ha
-1

 (vztaţeno na organický materiál). V rámci tohoto čtyřletého polního 

pokusu bylo zjištěno, ţe v případě aplikace samotného jetele lučního či obou 

kompostovaných materiálů dohromady dochází ke sníţení objemové hmotnosti a nárůstu 

strukturní stability půd. 

Celá řada podobných experimentů se uskutečnila rovněţ na americkém kontinentě. Lynch 

a kol. (2005) zjišťovali změny fyzikálních vlastností na štěrkovitohlinité velmi suché půdě 

v Novém Skotsku (Kanada). Jednalo se o dlouhodobý čtyřletý polní pokus na bývalé 

pastvině. Byly zkoušeny tři typy kompostů (ze splaškových kalů, hnůj od jalovic, 
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siláţovaná kukuřice) a tekutý odpad z mlékáren; aplikovány byly v mnoţstvích 0,3 a 0,6 

t·ha
-1

·rok
-1

 (vztaţeno na obsah N). Tímto pokusem bylo dosaţeno redukce objemové 

hmotnosti a došlo k nárůstu půdní vlhkosti a obsahu půdní vody.  

Dalším technickým opatřením, a to proti povodňovým aktivitám a zachování tak přírodní 

rozmanitosti v kulturní krajině jsou poldry, protierozní průlehy, zasakovací pásy, výsadba 

rozptylové zeleně apod. 

Poldry jsou ohrazené prostory, buďto přírodní nebo umělé, které mají za úkol zadrţet část 

povodňových průtoků. Existují suché a polosuché poldry (AOPK ČR). 

Suché poldry nemají ţádné stálé nadrţení vody a celý jejich objem je určen pro 

zachycování vody z povodní. 

Polosuché poldry mají trvalé částečné nadrţení vody, které udrţuje paty hráze ve vlhkém 

stavu a plní ekologické funkce menší vodní plochy. Zátopovou plochu polosuchého poldru 

vyplňují vedle stálého nadrţení další prvky, které snášejí zatopení (tůně, mokřady, vrbové 

háje) a jsou cenné z pohledu přírody a krajiny. 

 

Obr.č.8 Suchý polder (lesypraha.cz) 

 

Protierozní Průlehy jsou široké, mělké příkopy s malým podélným sklonem, kde se 

povrchově stékající voda zachycuje nebo je neškodně odváděna. 
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Obr.č.9 Protierozní průleh (vodavkrajině.cz) 

 

Zasakovací pásy jsou přirozené nebo upravené dráhy zpevněné vegetačním krytem, do 

kterých se soustředí povrchový odtok. Jsou schopny bezpečně bez projevů eroze odvést 

povrchový odtok. 

 

Obr.č.10 Zasakovací pásy (vodavkrajině.cz) 

 

Výsadba rozptýlené zeleně (stromy, keře, aleje, remízky apod.) je dalším technickým 

opatřením, které se zaměřuje na ekologickou a protierozní funkci (AOPK ČR). 
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Právní předpisy ochrany půdy České republice 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí specifikuje v §2 půdu jako jednu ze sloţek ŢP. 

Ochrana půdy se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 2 odst. (2) 

písm. h)) zajišťuje zejména účastí na ochraně půdního fondu, především při pozemkových 

úpravách. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a prováděcí vyhláška 

č.13/1994 Sb., k tomuto zákonu upravují ochranu půdy z hlediska kvalitativního i 

kvantitativního. 

Podle §1, odst. (1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je 

zemědělský půdní fond základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umoţňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních sloţek 

ţivotního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální 

vyuţívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování ţivotního 

prostředí. 

Pouţití půdy pro nezemědělské účely je vázáno na souhlas příslušného správního úřadu. 

Tentýţ zákon stanovuje v Části III, § 4 zásady ochrany zemědělského půdního fondu. 

Problematiku kontaminace půd upravuje ze základních legislativních předpisů zákon č. 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ve znění pozdějších předpisů), 

zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech (ve znění pozdějších předpisů) a částečně zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušné vyhlášky k těmto 

zákonům. 

Další rozšířenou problematikou je zhutňování půd, která není přímo legislativně upravena 

nebo omezena. Obecný rámec je daný v § 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu. 

Odst. 1) zákona stanoví, ţe „Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo 

nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody 

škodlivými látkami ohroţujícími zdraví nebo ţivot lidí a existenci ţivých organismů, 

nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a 

chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.“ 
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Právní předpisy ochrany půd v EU 

Směrnice o půdě 

29. září 2006 Evropská komise usoudila, ţe je potřeba vytvořit všeobecnou strategii 

Evropské unie pro ochranu půdy – přijmout rámcovou směrnici o půdě. 

Návrh směrnice o půdě má sjednotit evropskou politiku v této oblasti a příslušná 

legislativní ustanovení. Obsahuje obecná preventivní ustanovení, která vyţadují, aby 

členské státy bránily degradaci půdy. Vyţaduje, aby členské státy určily oblasti ohroţené 

erozí, úbytkem organické hmoty, utuţováním, zasolováním a sesuvy, přijaly cíle sníţení 

rizik a zřídily programy opatření k jejich dosaţení. 

Členské státy musí určit kontaminované lokality na svém území, k čemuţ jim pomůţe 

zavedení tzv. zprávy o stavu půdy, a vypracovat vnitrostátní sanační strategii. 

CrossCompliance (CC) 

Jedná se o soubor směrnic a nařízení shrnutých do systému CrossCompliance (Kříţový 

souhlas). Soubor předpisů je závazný pro zemědělce, pokud chtějí čerpat plnou výši 

zemědělských dotací. 

První část CC obsahuje poţadavek na dosaţení shody se souborem 19 evropských 

legislativních norem o ţivotním prostředí, nezávadnosti potravin, správném zacházení s 

hospodářskými zvířaty a rostlinolékařství. Tyto poţadavky na hospodaření platí jiţ delší 

dobu a jsou sadou právních předpisů komunitárního práva – práva Evropské unie (19 

předpisů EU dle přílohy III Nařízení (ES) č. 1782/2003). Rámcová směrnice o vodách 

zatím není jejich součástí. 

Druhé část CC klade nároky na to, aby zemědělci udrţovali své pozemky v „dobrých 

zemědělských a environmentálních podmínkách“ (Good Agricultural and Environmental 

Condition, GAEC). Konkrétní podmínky stanovují členské státy podle lokálních podmínek 

a potřeb. Česká republika začala GAEC aplikovat jiţ v roce 2004 a od této doby je taky 

kontroluje. 
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Podoba českých GAEC je vymezena nařízením vlády č. 79/2007, v příloze 2. obsahuje 

několik poţadavků: 

1. nerušit krajinné prvky, jako jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a 

travnaté údolnice, 

2. nepěstovat kukuřici, brambory, řepu, bob setý, sóju nebo slunečnici na půdních 

blocích, popřípadě jejich dílech, s průměrnou sklonitostí vyšší neţ 12 stupňů, 

3. zapravovat kejdu nebo močůvku do půdy do 24 hodin po aplikaci. Výjimku tvoří 

řádkové přihnojování hadicovými aplikátory na půdních blocích, 

4. neměnit travní porost na ornou půdu, 

5. nepálit bylinné zbytky na půdních blocích, popřípadě jejich dílech. 

Především body 1 a 2 mají přímou vazbu na retenční schopnost krajiny. Bod 3 přispívá k 

zmírnění znečištění vodních útvarů nitráty ze zemědělství. Bod 4 nedovoluje rozorání 

travních kultur, čímţ se zabraňuje i zvyšování eroze. Poslední bod můţe díky zákazu 

pálení posklizňové biomasy přispívat k přísunu organických látek do půdy, tvorbě humusu 

a zlepšení struktury půdy. 

3.3 Technické moţnosti omezení dešťového odtoku v urbanizovaném území 

V urbanizovaném území je hlavním problémem dešťový odtok, který při intenzivnějších 

deštích převyšuje všechny druhy odpadních vod a ovlivňuje tím zásadně návrh a 

dimenzování celé řady objektů v systému městského odvodnění. Také při intenzivnějších 

deštích dochází k lokálním záplavám, jelikoţ dešťová voda na zastavěných plochách nemá 

pořádně kde vsáknout. Zásoby podzemní vody se zmenšují, jelikoţ nedochází k její obnově 

a podobné důsledky. Tento problém jde řešit několika moţnými způsoby – užíváním, 

retencí a infiltrací dešťové vody. 

Uţívání, retence a infiltrace dešťové vody na jednotlivých nemovitostech patří k opatření, 

které je moţno označit jako „source control“ (=opatření u zdroje, zásahy zaměřené na 

příčiny identifikovaných problémů). Tato opatření jsou zpravidla nejen účinná, ale i 

ekonomicky výhodná (Krejčí, 2002). 
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Při volbě daného opatření musíme vzhlíţet k (Krejčí, 2002):  

 ochraně vodních toků, ochraně podzemní vody a k ochraně půdy před znečištěním 

 ochraně stavebních objektů (především budov) v okolí infiltračních objektů 

 hydrologickým podmínkám pro infiltraci dešťové vody 

 látkovému znečištění dešťového odtoku  

 zájmům obyvatelstva (komfortu odvodnění, zdravotnímu riziku apod. 

3.3.1 Moţnosti uţívání dešťové vody v současnosti 

V dnešní době existuje mnoho způsobu jak vyuţívat málo znečištěné dešťové vody. Ve 

většině případů je to tam, kde není k uţívání potřebná kvalita pitné vody (Krejčí, 2002): 

 zavlaţování zelených ploch na sídlištích, zahrádek, sportovních areálů 

 mytí aut, stavebních strojů, mytí průmyslových ploch 

 pouţití v domácnostech (WC, praní prádla apod.) 

 pouţití v ţivnostenských provozech a v průmyslu 

 

 

Obr.č.11 Centrální systém uţívání dešťové vody pro skupinu budov (Krejčí, 2002) 
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Obr.č.12 Pouţití dešťové vody pro zásobování WC v různých průmyslových budovách 

(Krejčí, 2002) 

 

 

Obr.č.13 Pouţití dešťové vody k mytí aut a k úklidu provozních ploch (Krejčí, 2002) 
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Obr.č.14 Pouţití dešťové vody k zavlaţování sportovních areálů (Krejčí, 2002) 

 

 

Obr.č.15 Pouţití dešťové vody v zahradnictví v parcích apod. (Krejčí, 2002) 
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Kvalita dešťové vody 

Kvalitou dešťové vody rozumíme koncentraci různých chemických látek v ní obsaţené. 

Jelikoţ u této vody dochází ke kontaktu různých chemických látek uţ v atmosféře, její 

kvalita je značně tímto procesem negativně ovlivněna. Hodnota pH se pohybuje okolo 5,6 

a je také ovlivněna oxidem uhličitým, který se ve vzduchu taktéţ vyskytuje a váţe se 

s dešťovou vodou. Znečisťující látky obsaţené v atmosféře jsou jednoznačně důsledkem 

znečistění dešťového odtoku antropogenní činnosti zejména v průmyslových oblastech, 

kde kyseliny a jejich sloučeniny (kyselina sírová, kyselina chlorovodíková apod.) značně 

převaţují nad látkami zásaditými (uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý apod.). Ve 

velkoměstech je to převáţně problematika městské hromadné dopravy, kde hlavním 

zdrojem znečištění vlivem dusíkatých látek (oxid dusnatý, oxid dusičitý apod.), které 

vznikají především spalováním fosilních paliv a z výfuku motorových vozidel, které 

obsahují uhlovodíky uvolněné z různých mazadel a olejů.Dalším činitelem znečisťující 

dešťový odtok je kontakt dešťové vody s různými materiály (střešních krytiny, odpadní 

trubky, fasády, nátěry apod.) Problémem je také velké mnoţství nejrůznějších druhů 

odpadků, které se často ve městech kumulují ve větším mnoţství. Do organického 

znečištění řadíme moč, výkaly a uhynulá zvířata, která mohou být ideálním zdrojem 

infekcí a různých nemocí. Dešťový odtok také můţe znečišťovat odumřelá vegetace. 

Poţadavky na kvalitu dešťové vody 

Uţíváním dešťové vody z hlediska jejího sloţení nesmí dojít (Krejčí, 2002): 

 k ohroţení zdraví uţivatele 

 k ohroţení kvality pitné vody (v důsledku chybných instalací) 

 k omezení komfortu uţívání vody 

 ke kontaminaci ţivotního prostředí (především půdy a podzemní vody) 

Technická zařízení 

K zaústění dešťového odtoku nám slouţí lokální nádrže tzv. cisterny. Levnější variantou 

jsou nádrţe na povrchu terénu, které však mají nevýhody v tom, ţe jsou vystaveny vlivu 

teploty, světla a znečištění. Proto se doporučují cisterny umístěné v zemi. Pro vodu 

v cisternách platí to, ţe čím méně světla a tepla, tím lépe. 
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Přepad dešťové vody z cisterny můţe být zaústěn do kanalizace, do biotopu, do blízkého 

recipientu nebo do vhodného zasakovacího objektu (Krejčí, 2002). 

Oddělení prvního splachu  

Jde o oddělení první cca 1 – 3 mm deště, který vede ke sníţení látkového znečištění 

v zachycené dešťové vodě. K tomuto oddělení se vesměs pouţívají jednoduchá technická 

zařízení vhodná jen v jednoduchých případech (Krejčí, 2002).  

3.3.2 Retence dešťové vody v urbanizovaném území 

Kaţdé urbanizované území způsobuje změnu charakteru přímého dešťového odtoku. 

Problém velkých odvodňovacích ploch lze řešit retenci – akumulaci 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). 

Ochranné retenční nádrţe je z hlediska vyuţití moţné rozdělit takto (Hlavínek, 2007): 

 Suché retenční nádrţe – slouţí k zachycení aţ celého objemu povodňových odtoků 

 Protierozní nádrţe – slouţí jako ochrana ţivotního prostředí proti negativním 

účinkům dešťových a povrchových vod 

 Dešťové nádrţe – slouţí především ke krátkodobé akumulaci vody a její vyuţití. 

Hlavním úkolem těchto nádrţí je taktéţ ochrana před negativními vlivy dešťových 

a povrchových vod. Navrhují se jako ţelezobetonové nádrţe, které se umisťují pod 

parkoviště a komunikaci nebo se navrhují jako malé vodní nádrţe 

 Infiltrační výtopové nádrţe – slouţí k zavlaţování luk v údolních nivách řek 

Decentralizovaná retence dešťových vod 

Zpravidla nejsnazší a nejlevnější je vybudovat retenční objekt na vhodném povrchu, který 

můţe být například střecha nebo krátkodobě zatopená parkovací plocha. Retenční nádrţ na 

dešťovou vodu se můţe stát estetický působícím elementem zahradní architektury a 

případně vyuţívána jako biotop nebo dokonce rybníček ke koupání (Hlavínek, 2007). 
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Zařízení k retenci dešťové vody (Hlavínek, 2007): 

A) retenční nádrţ na dešťovou vodu 

Slouţí k zachycení dešťového odtoku na nemovitosti. Je nutná potřebná plocha na 

nemovitosti a pravidelná údrţba. Je-li nádrţ esteticky dobře vyřešena, stane se současně 

nepostradatelným architektonickým prvkem zahrady. Pořizovací náklady jsou zpravidla 

nízké. 

B) filtrační jímka 

Pod tímto pojmem se rozumí drenáţní systém jam utěsněný vzhledem k podloţí. 

Odtékající dešťová voda je po půdní pasáţi přiváděna do kontrolní šachty, ve které 

posuvné zařízení škrtí odtok nebo ho úplně odstaví. Díky protékání oţivenou mateční 

vrstvou půdy můţe být zároveň docíleno dobrého čištění dešťové vody. Můţe se pouţít 

nezávisle na propustnosti půdy a eventuální kontaminace. Vhodné pouţití filtrační jímky je 

například jako předčištění při silné znečištěné vodě (např. u silnic s velkým provozem). 

 

 

Obr.č.16 Filtrační jímka (Hlavínek, 2007) 

 

C) retence na zelených střechách a střechách zadrţujících vodu 

Retence dešťové vody je moţná díky porostu absorpce schopném půdním substrátu na 

střechách nebo při zřízení zásobní nádrţe na plochých střechách. Maximální odtokové 

mnoţství je redukováno díky vypařování a zpomalování odtoku. Při návrhu je nutné 

statické posouzení. 
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D) rybník ke koupání s biotopem 

Jezírko se skládá z hluboké části a mělké části, které je porostlé rostlinami. Biotop je vodní 

plocha s přírodním samočištěním, která funguje jako ekosystém s trvalou kvalitou vody 

vhodnou ke koupání. Minimální plocha by měla být 50 m
2
, aby docházelo k regeneraci 

vody. 

Zařízení k regulaci odtoku 

Důleţitým elementem retence jsou zařízení pro omezení odtoku. 

Nejpouţívanější zařízení v současné době je vírový regulátor. Je to v podstatě nízký válec 

z ocelového plechu, do jehoţ boční stěny je tangenciálně zavedena vtoková trubka a 

v jehoţ dně je uprostřed umístěn výtokový otvor. Ve středu víka je umístěna 

zavzdušňovací trubice. Vtékající voda rotačně proudí a vytváří kolem výtokového otvoru 

výtokový prstenec. Průřezová plocha výtokového prstence je daná dynamikou pohybu a je 

velmi malá – tato plocha je vlastním škrtícím prvkem. 

 

Obr.č.17 Vírový regulátor (Hlavínek, 2007) 
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Základní právní předpisy ochrany vod: 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v 

platném znění 

 Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů 

 Nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění. 

3.3.3 Infiltrace 

Infiltrace neboli vsakování dešťové vody je další z řešení omezení dešťového odtoku ve 

městě a lze jí provádět několika principy (Kabelková, Doleţelová, 2009): 

A) vodu propouštějící zpevněné povrchy 

Jde o vsakování skrz propustný, zpevněný nebo porostlý povrch, při kterém nedochází 

k zadrţování dešťové vody. 

Toto vsakování lze provádět skrz tyto povrchy: 

 Travnaté plochy 

 Štěrkový trávník 

 Zatravňovaní tvárnice 

 Propustnou dlaţbu 

 Propustný asfalt 

B) technologie pro zasakování dešťové vody 

Pouţívají se tam, kde je nedostatek místa pro plošnou infiltraci a je zde nutno přihlédnout i 

k estetickému hledisku. Voda se do zasakovacích objektů přivádí buďto povrchově nebo 

podpovrchově. Patří zde zasakovací průlehy, rýhy a šachty. 

Průlehy jsou jednou z nejlevnějších a stavebně nenáročných variant. Jde vlastně o 

prohlubeň v zatravněné nebo jinak porostlé ploše, do které je odváděna dešťová voda. 

Sníţení terénu by mělo být maximálně 30 cm. Průlehy se přednostně pouţívají tam, kde 
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vodu lze přivádět povrchově a to například u pozemků, které disponují rozlehlými 

zatravněnými nebo jinak porostlými plochami (Kabelková, Doleţelová, 2009) 

 

 

Obr.č.18 Zasakování v průlehu (Kabelková, Doleţelová, 2009) 

 

U zasakování v rýze je voda odváděna do podzemního zásobníku, který se skládá 

z kameniva štěrku nebo umělohmotných materiálu a poté se voda vsakuje do okolní 

zeminy. Rýhy jsou po stranách obaleny geotextilií, aby nedocházelo ke vniku zeminy. 

Rýhy na svém přítoku bývají vybaveny filtrem zachycující nečistotu, která by mohla 

omezit funkci rýhy. Prakticky se dají rýhy vyuţít kdekoliv s výjimkou toho, ţe na místě 

zasakovacího objektu se nesmí vysazovat stromy ani velké keře. 

Obr.č.19 Zasakování v rýze (Kabelková, Doleţelová, 2009) 
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U zasakování v šachtách se dešťová voda zasakuje do okolní zeminy přes perforované 

betonové nebo plastové skruţe. Nečistota, která se ukládá na dně šachty dle potřeby jde 

odstranit. Prostor okolo šachty se zasype štěrkem a obalí geotextilií, aby nedocházelo 

ke vniku zeminy do šachty. Tyto šachty lze pouţit tam, kde se dešťová voda přivádí 

podpovrchově. 

 

Obr.č.20 Zasakování v šachtě (Kabelková, Doleţelová, 2009) 
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C) Vegetační střechy 

Jde o střechy, na kterých je zasazena vrstva zeminy a porostlá tráva. 

 

Obr.č.21 Sloţení vegetační střechy (Fatra a.s., 2010) 

1. Vegetační vrstva     5. Hydroizolační fólie 

2. Substrát     6.Tepelná izolace 

3. Filtrační vrstva – geotextílie   7.Parozábrana 

4. Drenáţní vrstva (50 > 100 mm)   8. Nosná střešní konstrukce 

Současné předpisy 

Při návrhu vsakovacích zařízení je nutné prověřit a dodrţet: 

 vzdálenost od budov a hranic pozemků 

 vzdálenost od studní 

 vzdálenost dna vsakovacího zařízení od hladiny podzemní vody (min. 1 m) 

 bezpečnost podzemních objektů proti vyplavení vztlakem 
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4 MĚSTSKÉ ODVODNĚNÍ 

Městské odvodnění je součástí vodního hospodářství urbanizovaných povodí, které se 

především zabývá vznikem, transportem a čištěním odpadních vod a jejich vlivem na 

vodní toky a vodní zdroje. Hlavními prvky městského odvodnění jsou stoková síť a čistírna 

odpadních vod, vodní toky a podzemní voda. Městské odvodnění taky přispívá k ochraně 

nemovitostí před lokálními záplavy (Krejčí, 2002). 

Současný stav městského odvodnění 

Hlavním předmětem městského odvodnění bylo vyřešit, jak hygienické tak estetické 

problémy spojené s transportem odpadní vody. Významným předpokladem redukce 

hygienických problémů bylo i zásobování dostatečným mnoţstvím pitné a uţitkové vody. 

Stokové sítě jsou v dnešní době koncipovány i pro rychlé a spolehlivé odvedení dešťových 

vod. 

Pro úspěšné čištění odpadních vod, byly zavedeny mechanicko-biologické čistírny 

odpadních vod, které odstranily problémy s některými typickými příznaky odpadních vod a 

to: zápach, kal apod. Čistírny odpadních vod také zavedly eliminaci fosfátu, coţ vedlo 

k jejich výraznému poklesu. Tímto nebyl problém zcela vyřešen, jelikoţ se v dnešní době 

vyskytují případy tzv. mikroznečištění, kdy se tvoří nové mnoţství škodlivých chemikálií. 

Tyto škodliviny mají například vliv na hormonální změny vodních organismů apod. 

Poslední dobou se také řeší problém s kontaminací podzemní vody odpadní vodou. Je to 

záleţitost, která se týká především infiltrace dešťového odtoku ze silně znečištěných 

urbanizovaných ploch (parkoviště, průmyslové areály apod.) (Krejčí, 2002). 

Provozně-ekonomické aspekty 

V dnešní době patří městské odvodnění a zásobování pitnou vodou k nejvýznamnějším 

veřejným investicím. Hlavní zodpovědnost za dlouhodobou funkci tohoto systému spočívá 

většinou ve veřejnoprávní správě. Zařízení tohoto systému musí být však správně 

provozováno a trvale udrţováno, pokud tomu tak není toto zařízení stárne a chátrá, coţ 

vede k obnově. Jelikoţ obnova městského odvodnění je v podstatě nákladnější jeho prvotní 

investice jsou finanční prostředky na obnovu většinou nedostačující. 
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Abychom udrţeli rozvoj městského odvodnění a zabezpečili tak společenské a ekologické 

potřeby co se týče uţívání vody (zásobování pitnou a uţitkovou vodou, hygienické a 

estetické odvedení odpadních vod apod.) bylo navrţeno integrované řešení vodního 

hospodářství urbanizovaných povodí. Nejdůleţitějším a hlavním nástrojem pro plánování a 

řízení městského odvodnění je Generální plán městského odvodnění (GPO), který 

zahrnuje technické, ekonomické, ekologické a společenské zájmy. Je zřejmé, ţe kolem 

tohoto plánu vznikají řady otázek, nové problémy a náměty pro vědecko-výzkumné práce a 

nová technická řešení (Krejčí, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radek Brantol : Dešťová voda a její úloha v krajině a městě 

 

2012                                                                                                                                    49 
 

5 LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE ODVODŇOVÁNÍ 

Legislativa odvodnění se váţe na Rámcová Směrnice 2000/60/EU o vodní politice 

Společenství, jejichţ hlavním cílem je ochrana a zlepšení stavu vodních a na vodu 

vázaných ekosystémů a podpora udrţitelného, vyváţeného a opodstatněného vyuţívání 

vodních zdrojů. 

Podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a 

kanalizačních přípojek, včetně objektů stanoví ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační 

přípojky). Významnou normou v oblasti stokových systémů je ČSN EN 752 Odvodňovací 

systémy vně budov (2008). Tyto normy mají pouze omezenou závaznost a i z tohoto 

důvodu jsou pro řešení městského odvodnění spíše výčtem moţností neţ striktním 

podkladem. Volba příslušné metodiky návrhu a řešení procesů odvodnění (a z něho 

plynoucích důsledků pro návrh a realizaci technického řešení) tedy zůstává na účastnících 

procesu obnovy vodohospodářské infrastruktury. 
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6 ZÁVĚR 

Problematikou bakalářské práce je dešťová voda a její úloha v krajině a městě. 

 Zavedením lesního hospodářství v nenarušené krajině, kde se většina dešťové vody vsákne 

nebo vypaří, vede k pozitivním výsledkům a zlepšení stavu vodní bilance pomocí techniky, 

kterou ve své hospodářské činnosti zavádějí. Cílem lesního hospodářství je dosáhnout co 

nejjemnějšího zacházení s technikou tak, aby docházelo co nejlépe k přírodní obnově 

struktury lesa. 

V kulturní krajině převládá zemědělská činnost, která mění strukturu půdy a narušuje 

vodní bilanci. Narušením této bilance ztrácí půda svojí vlastnost vsakování a vznikají tak 

povodňové průtoky.  

Pouţití kompostu je jedním ze zlepšení struktury půdy. 

Jako technické opatření protierozní činnosti a povodňových průtoku se zavádějí: 

 Poldry 

 Protierozní průlehy 

 Zasakovací pásy  

 Výsadba rozptylové zeleně  

Problémem ve městě jsou zastavěné plochy, které brání dešťové vodě se vsáknout nebo 

vypařit, jak je to v přírodní krajině běţné. Proto se zde musí zavést určitá technická 

opatření. Tato opatření mají své priority a je potřeba je nejdříve posoudit a na základě 

přípustnosti realizovat.  

Mezi nejběţnější technická opatření patří: 

 Uţívání dešťové vody (cisterny) 

 Retence dešťové vody (retenční nádrţe, zelené střechy apod.) 

 Infiltrace dešťové vody (zpevněné plochy propouštějící vodu, technologie pro 

zasakování dešťové vody - v průlehu, v rýze, v šachtách apod. a vegetační střechy) 
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SEZNAM ZKRATEK  

 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav  

BS - Bilanční stupeň 

BMP - Nejlepší dostupné techniky (ang. Best Management Practicies) 

AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CC - Kříţový souhlas (ang. Cross Compliance) 

GAEC - dobré zemědělské a environmentální podmínky (ang. Good Agricultural and 

Environmental Condition) 

GPO - Generální plán městského odvodnění  

MZe - Ministerstvo zemědělství  


