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ANOTACE

Povinností každého vlastníka nemovitosti je hospodařit s dešťovými vodami 

na  svém pozemku.  Legislativa  nám umožňuje  tři  možné způsoby.  Prioritně  se 

dešťové  vody  mají  odvádět  do  půdního  a  horninového  prostředí,  pokud  tak 

dovolují vsakovací schopnosti. 

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  řešením  odvodnění  administrativně 

skladového  areálu,  kde  vsakovací  podmínky  umožňují  decentrální  způsob 

odvodnění.  Navržené  řešení  je  porovnané  s  dalšími  možnými  variantami  na 

základě nákladů na realizaci a ekologického hlediska.

Klíčová slova: dešťová voda, vsakování, retence

ANNOTATION

The duty of every property owner is to manage rain water on their property. 

Legislation allows us three possible ways. Priority rain water to drain into the soil 

and bedrock, if they allow infiltration capacity.

This  thesis  addresses  the  drainage  administratively  storage  area  where 

seepage conditions allow decentralized way drainage. The proposed solution is 

compared with other possible alternatives based on cost of implementation and 

environmentally. 

Keywords: rain water infiltration, retention 
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1 ÚVOD

Po ničivých povodních v roce 1997 na Moravě se dostala do podvědomí 

otázka  řešení  přívalových  dešťů.  Pokud  by jsme se  zamysleli  nad  koloběhem 

vody,  zjistili  bychom,  že  stále  přibývá zastavěné plochy a voda se  tedy nemá 

přirozeně jak dostat zpět do půdy, a tím se snižuje hladina spodní vody. Se stále 

se zvětšující zástavbou se narušuje nejen vsak, ale i výpar. Svůj podíl na tom mají 

i  klimatické  změny  (globální  oteplování  vlivem  skleníkových  plynů).  Evropská 

studie poukázala na snížení hladin spodní vody a znečištění povrchových toků. 

Evropské  státy  na  tuto  skutečnost  reagovaly  rámcovou  směrnicí  2000/60/ES 

o  vodách  (ochrana  podzemních  a  povrchových  vod).  Každý  stát  si  pak  tuto 

směrnici  přenesl do své legislativy.  Hlavním úkolem RS je dosáhnout „dobrého 

stavu  vod“  do  roku  2015.  Česká  legislativa  na  toto  reagovala  se  značným 

zpožděním, když teprve vloni vydala ucelenou normu k problematice vsakování. 

V letošním roce vešla v platnost oborová norma, která řeší celou problematiku 

hospodaření s dešťovými vodami. 

Cílem  mé  diplomové  práce  je  navrhnutí  optimálního  řešení  odvodnění 

administrativně-skladového areálu v Drahelčicích u Rudné. Přibližuji tímto nejen 

charakteristiku  a  znečištění  dešťových  vod,  ale  i  jejich  možnost  vsaku  nebo 

retence dle platné legislativy, a to několika způsoby. Tato problematika je velmi 

zajímavá ať už názory odborníků z oboru, tak i možnostmi řešení. V návrhu se 

zabývám  nejen  srážkoměrnými  daty,  geologickým  průzkumem  a  vsakovací 

(retenční) plochou, ale i skladbou fauny a flóry v dané lokalitě.
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2 CHARAKTERISTIKA DEŠŤOVÝCH VOD

Dešťové vody odtékající z urbanizovaného území jsou znečištěny látkami 

v atmosféře, látkami z materiálů a užíváním odvodňovaných ploch. Atmosférická 

depozice má suchou a mokrou složku. Suchá složka představuje depozici tuhých 

látek a plynů. Převládá v blízkosti emisních zdrojů jako jsou města, průmyslové 

aglomerace a dopravní tepny. Mokrá složka je spojena s atmosférickými srážkami, 

ať už vertikálními (déšť,  sníh, kroupy) nebo horizontálními (námraza, jinovatka, 

mlha). Znečištění atmosféry v lokálním měřítku závisí na mnoha faktorech – typ 

a množství emisních zdrojů, reliéf krajiny, meteorologické podmínky dané lokality 

apod. Nejvýznamnějším znečištěním pocházejícím z atmosférické depozice jsou 

jemné částice, těžké kovy a perzistentní kovy. Nesmíme zanedbat i živiny, např. 

dusík a fosfor. [1]

2.1 Znečištění dešťových vod

Z materiálů odvodňovaných ploch proniká do srážkového odtoku vápník, 

z betonových ploch křemík a hliník, z kovových povrchů kadmium, zinek a měď, 

z asfaltových povrchů, barevných nátěrů a umělých hmot jde o organické látky. 

Znečištění  dešťové vody je  závislé  i  na typu odvodňované plochy,  jejím 

charakteru a užívání. [1]

• Střechy a terasy 

- na plochých střechách s vrstvou štěrku dochází k vyššímu zadržení 

suchých i  mokrých depozic než na střechách šikmých, ale průsak 

štěrkem s obsahem vápníku vede ke zvýšení hodnoty pH,

- nejúčinněji zadržují nečistoty intenzivní vegetační střechy, ale zde 

musí být pečlivě dávkovaná hnojiva a nesmí být používány žádné 

postřiky.
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• Střechy  ze  skla,  plexiskla,  kovové  střechy  potažené  plastem 

a střechy s taškami z pálené hlíny 

-  jsou  považovány  za  inertní  materiály  a  odtok  z  nich  obsahuje 

především atmosférické depozice.

• Betonové střechy

- mají drsnější  povrch, proto vykazují  vyšší atmosférické depozice 

a vyšší obsah jemných nerozpuštěných látek.

• Kovové  střechy  (z  neupravených  měděných,  zinkových  nebo 

olovnatých plátů)

- dešťové vody obsahují velkou koncentraci těžkých kovů.

• Erozní smyvy z nezpevněných ploch

-  ze  zelených  ploch  odtéká  značné  množství  nerozpuštěných 

organických i anorganických látek.

• Cesty pro pěší a cyklisty

-  povrch  u  tohoto  typu  komunikace  bývá  znečištěn  hrubými 

a  jemnými  nerozpuštěnými  látkami  (hlína,  písek,  štěrk),  odpadky, 

listím, zbytky vegetace a zvířecími exkrementy,

- v zimních měsících se používají posypové směsi – štěrky, soli.

• Dopravní plochy

- znečištění na komunikacích je způsobeno emisemi ze spalovacích 

motorů, opotřebením vozovky, pneumatik a brzd, únikem pohonných 

hmot, olejů, brzdové kapaliny,

-  nejzávaznějšími  znečišťujícími  látkami  jsou  těžké  kovy  (zinek, 

měď), uhlovodíky a chloridy.

• Skladištní a manipulační plochy

- znečištění těchto ploch je velmi různorodé,

-  jedná  se  o  ztráty  materiálu  při  manipulaci,  únik  látek  (pohonné 

hmoty,  oleje),  zbytky  obalů,  výluh  zboží,  znečištění  čistícími 

a rozmrazovacími prostředky. [1]
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• Plochy zemědělských areálů

-  odtok  dešťové  vody  z  těchto  povrchů  bývá  znečištěn  živinami, 

rozložitelnými  organickými  látkami,  patogenními  mikroorganismy, 

pesticidy, uhlovodíky a těžkými kovy,

-  tyto  látky  se  dostávají  do  odtoku  při  manipulaci  s  kejdou, 

močůvkou,  pesticidy  a  hnojivy,  při  doplňovaní  pohonných  hmot, 

při čištění a údržbě vozového parku. [1]

2.2 Kvalita dešťových vod

Kvalita  dešťových  vod  se  podle  koncentrace  znečišťujících  látek  ve  vztahu 

k možnému ohrožení podzemní vody při jejich vsakování dělí podle ČSN 75 9010 

[2] do dvou kategorií :

1) Srážkové povrchové vody přípustné

• jedná se o povrchový odtok z následujících ploch:

- zatravněných  ploch,  luk  a  kulturní  krajiny  s  možným  odtokem 

srážkových vod do odvodňovacích systémů,

- střech o redukované odvodněné ploše Ared < 200 m2,

- teras v obytných částech a jim podobných ploch,

- komunikace pro pěší a cyklisty,

- vjezdů  do  individuálních  garáží  a  příjezdů  k  rodinným  domům 

a stavbám pro individuální rekreaci.

2) Srážkové vody podmínečně přípustné

• jedná se o povrchový odtok z následujících ploch:

- střech o redukované odvodněné ploše Ared ≥ 200 m2,

- pozemních komunikací pro motorová vozidla,

- parkovišť motorových vozidel do 3,5 t a autobusů,

- letištních ploch pro startování a přistávání letadel,
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- komunikací průmyslových a zemědělských areálů.

Přípustné  srážkové  povrchové  vody  je  dovoleno  vsakovat  přes  nenasycenou 

oblast  bez  předchozích  opatření  (bez  předčištění,  popř.  pouze  po  zachycení 

splavenin).

U podmínečně přípustných srážkových vod je nutno při návrhu vsakování 

aplikovat  vhodný,  pokud možno fyzikální  způsob předčištění,  a  to  podle  druhu 

znečištění a typu vsakovacího zařízení. [2] 

Systém  předčištění  musí  umožnit  snadné  a  pravidelné  odstranění 

zachycených nečistot. Vhodným předčištěním může být např. povrchová filtrace 

na  zatravněné  ploše,  geotextilie  v  kombinaci  s  pískovou  vrstvou,  odstředivá 

separace kalů.

Srážkové  povrchové  vody  z  potencionálně  znečištěných  vod  se  nesmí 

vsakovat  bez  vhodné  úpravy.  Vsakování  srážkových  vod  nelze  použít 

v ochranných pásmech vodních zdrojů pitné vody. [3]

Srážkové vody po styku s povrchem mohou být:

1) znečištěné

- odtékají-li  ze  znečištěných  povrchů,  např.  průmyslových 

a zemědělských areálů, ale jen po dobu oplachu těchto povrchů,

- tyto vody mají být odváděny do stok jednotné stokové soustavy nebo 

srážkových stok oddílné stokové soustavy a v obou případech mají 

být čištěny,

2) neznečištěné

- odtékají-li  z  neznečištěných  povrchů,  např.  pěších  zón,  parků 

a zahrad, střech a neznečištěných pozemních komunikací. [4]
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3 HISTORIE NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

Když  bychom  se  podívali  o  několik  tisíc  let  zpět,  zjistili  bychom, 

že  už  ve  starověku  hospodařili  s  dešťovou  vodou.  Např.  v  Babylonu  byly 

vybudované hluboké šachty, které sloužily k zasakování. 

V  Jeruzalémě  byl  izraelskou  památkovou  správou  nalezen  odvodňovací 

kanál  2  000  let  starý,  který  vedl  od  Davidova  města  až  po  Jeruzalémské 

archeologické zahrady. [5]

V Římské říši se v atriích domů nacházely otevřené nádrže, které sloužily 

ke  shromažďování  dešťové  vody  ze  střech.  Přepady  ústily  do  podzemních 

cisteren,  kde  byla  voda  chráněna  před  výparem  a  dalším  znečištěním.  Také 

římské ulice skýtaly možnost zasakování mezi kamennými kvádry, jak jde vidět na 

obrázku č. 1.

Při  vykopávkách  v  Malé  Asii  byly  nalezeny  cisterny  hruškovitého  tvaru 

vytesané  do  skal.  Měly  úzká  hrdla,  která  se  zakrývala  kamennými  deskami. 

Jedním  z  nejznámějších  příkladů  tehdejších  komplexů  cisteren  pro  zachycení 

dešťové vody je skalní masív Masada, ležící v poušti nedaleko Mrtvého moře. [6]

Největší nádrží na dešťovou vodu je s největší pravděpodobností Basilika 

Cistern z 16. století v Istanbulu (dříve Konstantinopol) o objemu 80 tisíc m3. Dnes 

je tato turistická atrakce nazývána jako „katedrála pod vodou“.  Podzemní nádrž 

má 336 sloupů, každý má 9 metrů a jsou uspořádány do 12-cti řad pod obrovskou 

klenbou. Návštěvníci chodí po zvýšených dřevěných lávkách, zatímco pod nimi se 

prohání ryby, obrázek č. 2. [7]
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Obrázek č. 1 Ulice v Pompejích
 (http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13781202)

Obrázek č. 2 Katedrála pod vodou
(http://www.yerebatan.com/)
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4 LEGISLATIVA K PROBLEMATICE DEŠŤOVÝCH VOD

Jedním z důvodů proč hospodařit s dešťovou vodou je změna klimatických 

podmínek.  Ta  způsobuje  snižování  hladiny  spodní  vody  a  s  tím  související 

zasolování. Abychom udrželi kvalitu spodní vody, je třeba pozdržet dešťovou vodu 

v půdním profilu a zamezit jejímu rychlému odtoku. 

Český právní rámec položil základ hospodaření s dešťovými vodami v roce 

2007, kdy se v plánu hlavních povodí ČR objevily formulace zdůrazňující nutnost 

snižovat  množství  srážkových  vod  odváděných  kanalizací  a  zlepšit  podmínky 

pro jejich přímé vsakování do půdního prostředí, případně požadavek na uplatnění 

koncepce nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování 

i přímé využívání v urbanizovaných územích. [1]

4.1 Zákony

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů „vodní zákon“

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

a o změně některých zákonů

Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů „vodní zákon“

Novelizovaný vodní  zákon obsahuje definici  srážkových vod a stanovuje 

i podmínky obecného nakládání se srážkovými vodami.

„Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci  

povinni podle charakteru a účelu užívání 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 zadržování a odvádění  

povrchových  vod  vzniklých  dopadem  atmosférických  srážek  na  tyto  stavby  

v  souladu  se  stavebním  zákonem.  Stavební  úřad  nesmí  bez  splnění  těchto  
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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 užívání stavby.“[8]

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

a o změně některých zákonů

„Tento  zákon  upravuje  některé  vztahy  vznikající  při  rozvoji,  výstavbě  

a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož  

i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto  

úseku.“ [9]

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

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

který  stanoví  prováděcí  právní  předpis.  Výpočet  množství  srážkových  vod  

odváděných  do jednotné kanalizace  musí  být  uveden  ve  smlouvě  o  odvádění  

odpadních vod.“ [9]

4.2 Vyhlášky

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon 

o vodovodech a kanalizacích).

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění

 vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Vyhláška č. 428/2001 Sb.

Vyhláška č. 428/2001 Sb. je prováděcí předpis zákona č. 274/2001 Sb.
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„Množství  srážkových  vod  odváděných  do  kanalizace  bez  měření  se  vypočte  

podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého úhrnu srážek 

v  oblasti,  ze  které  jsou  srážkové  vody  odváděny  do kanalizace,  zjištěného 

u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle  

druhu  a  velikosti  ploch nemovitostí  a  příslušných  odtokových  součinitelů.  Pro  

účely  výpočtu  stočného  se  množství  odvedených  srážkových  vod vypočítává 

samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo 

přípojkou  nebo  přes  volný  výtok  do  dešťové  (uliční) vpusti  a  následně 

do kanalizace.“[10]

Vyhláška č. 501/2006 Sb.

V  roce  2009  proběhla  novelizace  vyhlášky  o  obecných  požadavcích 

na využívání území č. 501/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., do které 

se nově dostaly požadavky na řešení srážkových vod.[1]

„Požadavek na stavební pozemek, který se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo 

vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 

zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití.

Přitom musí být řešeno: 

1. přednostně  jejich  vsakování,  v  případě  jejich  možného  smísení  se 

závadnými  látkami  umístění  zařízení  k  jejich  zachycení,  není-li  možné 

vsakování, 

2. jejich zadržování  a regulované odvádění  oddílnou kanalizací  k odvádění 

srážkových vod do vod  povrchových,  v  případě jejich  možného smísení 

se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li  možné  oddělené  odvádění  do  vod  povrchových,  pak  jejich 

regulované vypouštění do jednotné kanalizace“. [11]

„Vsakování  dešťových  vod  na  pozemcích  staveb  pro  bydlení  je  splněno  

[§ 20odst. 5 písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování  
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dešťové  vody k  celkové  výměře pozemku činí  v  případě samostatně stojícího  

rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 , řadového rodinného  

domu a bytového domu 0,3.“[11]

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

„Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických  

srážek,  musí  mít  zajištěno  jejich  odvádění,  pokud  nejsou  srážkové  vody  

zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich  

nadměrné  množství  se  řeší  vhodnými  technickými  opatřeními.  Odvádění  

srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování,  

zajišťuje  se  jejich  odvádění  do  povrchových  vod;  pokud  nelze  srážkové  vody  

odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.“ [12]

4.3 Normy

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

ČSN 75 9010

Tato  norma  reaguje  na  současné  právní  předpisy.  Zabývá  se  pouze 

vsakováním srážkových povrchových vod jako jedním ze způsobů hospodaření 

se  srážkovými  vodami.  Stanovuje  hlavní  zásady  pro  navrhování,  výstavbu 

a následný provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. [2]

Věnuje  se  geologickému  průzkumu,  kvalitativním  principům  návrhu,  přehledu 

vsakovacích  zařízení,  zásadám  projektování  vsakovacích  zařízení,  výstavbě 

a provozu vsakovacích zařízení.
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ČSN EN 752

Tato norma představuje rámec pro navrhování, výstavbu, obsluhu a údržbu 

odvodňovacích  systémů  vně  budov.  Norma  platí  pro  odvodňovací  systémy 

provozované  většinou  jako  gravitační,  od  místa,  kde  odpadní  vody  opouštějí 

budovu,  střešní  odvodňovací  systém  nebo  odvodňované  zpevněné  plochy 

(odvodňovací  vpusti),  k  místu,  kde  jsou  odpadní  vody  vyústěny  do  čistírny 

odpadních vod nebo vodního recipientu.[13] 

Cílem této evropské normy je bezpečnost a ochrana zdraví veřejnosti, bezpečnost 

a  ochrana  zdraví  pracovníků  obsluhy,  ochrana  životního  prostředí  a  trvale 

udržitelný rozvoj.

Zabývá se integrovaným managementem odvodňovacích systémů, bezpečností 

a ochranou zdraví, návrhem, provozem a údržbou odvodňovacích systémů, jejich 

provozuschopností, odborností obsluhy a zdroji doplňujících informací.

ČSN 75 6101 

Norma  platí  mimo  jiné  i  pro  navrhování  a  provádění  dešťových  vpustí 

sloužících  k  odvádění  srážkových  vod  z  pozemních  komunikací  a  jiných 

venkovních ploch do stokové sítě. Mezi všeobecné požadavky této normy platí, 

že  srážkové  vody  se  odvádějí  do  stok  kanalizačními  přípojkami  z  dešťových 

vpustí,  lapáků  splavenin  nebo  kanalizačními  přípojkami  nemovitostí  (obvykle 

z  dešťových vpustí  na neveřejných plochách a z odvodnění  střech).  Obsahem 

normy je  navrhování  stokových  sítí  a  kanalizačních  přípojek,  zvláštní  způsoby 

odkanalizování, zkoušení a sanace stok a kanalizačních přípojek, zvláštní opatření 

na stokové síti a kanalizačních přípojkách, uvedení do provozu, obsluha a údržba 

stok.[4]

TNV 75 9011

TNV  75  9011  Hospodaření  se  srážkovými  vodami, bude  doplňovat 

ČSN  75  9010  jejíž  první  návrh  byl  připraven  a  projednán  v  roce  2010. 
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Zpracovávaná TNV bude v souladu s ČSN 75 9010 a v dotčených pasážích na ni 

bude odkazovat.

Tato norma zahrnuje následující problematiku:

• Prevenci  povrchového  odtoku  –  tj.  využití  vody  k  provozu  budov, 

propustných povrchů a zelených střech (vegetačních střech).

• Decentrální řešení srážkového odtoku vod na pozemku stavby.

• Centrální řešení srážkového odtoku mimo pozemek stavby.

TNV  Hospodaření  se  srážkovými  vodami  bude  orientována  zejména 

na decentrální  řešení  srážkového odtoku na pozemku stavby.  Centrální  řešení 

srážkového  odtoku  mimo  pozemek  stavby  je  předmětem  ČSN  EN  752 

Odvodňovací  systémy vně budov a  ČSN 75 6261 Dešťové  nádrže.  Technické 

řešení  provozního  využití  srážkové  vody v  budovách  by  mělo  být  předmětem 

navazující  normy  z  oblasti  TZB,  konstrukční  řešení  zelených  střech  (resp. 

střešních  zahrad)  je  obsaženo  v  ČSN 73  1901  Navrhování  střech  –  Základní 

ustanovení.  Z  toho  důvodu  se  bude  zpracovávaná  TNV  věnovat  opatřením 

k prevenci srážkového odtoku pouze tak, aby je zasadila do kontextu ostatních 

popisovaných technických řešení. [14]

Norma tedy bude odpovídat na následující dílčí technické otázky:

• Jak zvolit  vhodný recipient,  do  kterého budou srážkové vody odváděny, 

tj. jaké ukazatele určují, který z možných recipientů či jejich kombinace je 

vhodný/dostupný ?

• Geologické podmínky (zejména hladina podzemní vody, koeficient vsaku, 

sesuvná území, možnost ohrožení jímacích zdrojů ad.).

• Otázka ekologické zátěže.

• Dostupnost povrchových vod (vzdálenost, volná hydraulická kapacita).

• Dostupnost jednotné kanalizace (vzdálenost, volná hydraulická kapacita).

• Možnost znečištění srážkového odtoku závadnými látkami.

• Jaké jsou základní typy objektů hospodaření se srážkovými vodami, jejich 
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technické řešení a dělení dle funkce či kombinace funkcí:

vsakovací / retenční / akumulační (ve spojení s využitím v provozu budov) / 

podpora evapotranspirace / čistící ?

• Do  jakých  místních  podmínek  jsou  základní  objekty  hospodaření 

se srážkovými vodami vhodné?

• Jaké jsou základní návrhové parametry?

• Jak  se  základní  objekty  hospodaření  se  srážkovými  vodami  dimenzují, 

a to modulárně, tj.:  základní bilanční rovnice, obsahující všechny vstupy, 

stavy  a  výstupy  /  matematická  formulace  jednotlivých  vstupů,  stavů 

a výstupů / u jednotlivých objektů informace o tom, které bilanční členy je 

do návrhu nutno zahrnout?

• Jak  provádět  údržbu  základních  objektů  hospodaření  se  srážkovými 

vodami? [14]
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5 PŘEDČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Užívání  odvodňovaných  ploch  přináší  znečištění  širokou  škálou  látek 

(exkrementy,  listí,  organická  hmota,  hrubé  a  jemné  nerozpuštěné  látky  apod.) 

Řada   látek  obsažených  ve  srážkovém  odtoku  z  urbanizovaných  území  patří 

k  zvlášť  nebezpečným  závadným  látkám  (např.  perzistentní  minerální  oleje, 

perzistentní  uhlovodíky  ropného  původu,  kadmium)  či  k  nebezpečným  látkám 

(např. měď, zinek, olovo, těžké kovy). Proto je zapotřebí klást důraz na vhodný typ 

vsakovacího zářízení s případným předčištěním. [1]

5.1. Procesy a zařízení 

Způsoby  předčištění  srážkových  vod  a  příslušná  zařízení  používaná  při 

vsakování jsou uvedena v tabulce 1.

5.1.1 Zachycení hrubých nečistot

Pro zachycení hrubých nečistot  se používají  vtokové mřížky,  lapače listí, 

česle  a  síta.  Zachycení  hrubých nečistot  je  nutné pro  ochranu dalších  stupňů 

čištění  nebo  pro  podzemní  vsakovací  zařízení.  Může  být  buď  integrováno 

do  sběrného  zařízení  pro  odvádění  vody,  nebo  vybudováno  jako  samostatný 

stupeň čištění. [15]
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Tabulka 1 Způsoby předčištění srážkových vod při vsakování a účinnost pro různé druhy 
    znečištění (Zdroj: TNV 75 9011)

2013 16

Způsob čištění Zařízení
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Vsakování přes zatravněnou 
humusovou vrstvu (filtrace, 
adsorpce, biologické čištění)

Průlehy                
Průlehy-rýhy             
Vsakovací nádrže          

Gravitační separace látek 
(sedimentace pevných částic    
a vyplavání lehkých látek)

Kalové jímky      
Usazovací nádrže

Odlučovače lehkých 
kapalin s kalovou jímkou

Pískové a štěrkové filtry

Adsorbenty olejů
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5.1.2 Vsakování přes zatravněnou humusovou vrstvu

Vsakování  přes  zatravněnou  humusovou  vrstvu  se  uplatňuje 

při povrchovém plošném vsakování, při vsakování v průlezích, systémech průleh-

rýha a ve  vsakovacích  nádržích.  Může být  hlavním opatřením  nebo může být 

použito pro dočištění srážkových vod. Při vsakování přes zatravněnou humusovou 

vrstvu dochází k filtraci nerozpuštěných látek, iontové výměně a adsorpci těžkých 

kovů a uhlovodíků a k biologickému rozkladu rozložitelného znečištění. 

Svrchní  vrstva  půdy  je  považována  za  součást  zařízení,  a  proto  nepodléhá 

speciální  ochraně.  Je  však  nutno  sledovat  její  kontaminaci  včetně  postupu 

do hloubky a popřípadě  půdu vyměnit. V případě  zvýšených nároků  na ochranu 

půdy a podzemní vody je nutno předřadit vhodné adsorpční zařízení.  [15]

5.1.3 Gravitační separace látek

V sedimentačních zařízeních, jako jsou kalové jímky či usazovací nádrže, 

jsou zadržovány usaditelné látky (kal, hlína, písek či posypové látky). Sedimentací 

se  sníží  také  obsah  těžkých  kovů  a  organických  sloučenin.  Pro  zachycení 

plovoucího  znečištění  (listí,  minerální  oleje  apod.)  se  instalují  norné  stěny. 

Sedimentační  zařízení  jsou  nutná  jako  předstupeň  u  podzemních  vsakovacích 

zařízení  a  při  vysokém  zatížení  povrchových  vsakovacích  zařízení 

nerozpuštěnými  látkami.  Nutné  je  jejich  pravidelné  vyklízení,  aby nedocházelo 

ke zvíření zachyceného kalu při dalších deštích  či k rozkladu organických látek 

a  s  ním  spojenému  rozpouštění  znečišťujících  látek.  Na  principu  gravitačního 

odloučení látek různé hustoty pracují také odlučovače lehkých kapalin.  [15]

5.1.4 Mechanická filtrace

Filtrační  zařízení  slouží  pro  zachycení  hrubých  a  jemných  částic 

mechanickou  filtrací  (pískové  a  štěrkové  filtry,  geotextilie),  popřípadě 

i pro odstranění rozpuštěných látek adsorpcí a biologickými procesy (porostlé filtry, 
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zemní  filtry).  Nezbytná  je  ochrana  filtračního  zařízení  pomocí  předřazeného 

sedimentačního zařízení odstraňujícího usaditelné a plovoucí látky.  [15]

5.1.5 Filtrace přes adsorpční materiál

Filtrace  přes  adsorpční  materiály  umožňuje  velmi  účinné  odstranění 

znečisťujících  látek,  a  to  v  závislosti  na  použitém adsorpčním materiálu.  Mezi 

používané  adsorpční  materiály  patří  aktivní  uhlí (adsorpce  těžkých  kovů, 

uhlovodíků, minerálních olejů, ropných látek), zeolity (vysoce účinné pro adsorpci 

uhlovodíků  a těžkých kovů),  granulované hydroxidy železa a hliníku (ve směsi 

s  vápnitým  pískem  pro  neutralizaci  kyselého  odtoku  vykazují  vysokou  míru 

adsorpce těžkých kovů).  Pro ochranu adsorpčního materiálu je nutné, aby jeho 

použití  předcházelo  zachycení  nerozpuštěných  látek  sedimentací,  filtry  nebo 

geotextiliemi. Z hlediska konstrukce lze adsorpční materiály použít v nejrůznějších 

formách jak ve větších vsakovacích objektech, tak i ve vsakovacích šachtách nebo 

jako různé moduly v liniových vsakovacích objektech. Adsorpční zařízení zpravidla 

slouží  pro  dočištění  srážkových  vod  po  jejich  mechanickém  čištění, 

ale  při  zvýšených  nárocích  na  ochranu  půdy  a  podzemní  vody  je  možno 

je i předřadit před povrchové plošné vsakování. [15]

Pro  zvýšení  účinnosti  je  možná  kombinace  zařízení,  např.  filtrační 

zařízení  +  průsak  půdou; sedimentační  zařízení  +  průsak  půdou; vsakování 

přes více vrstev nebo sedimentační zařízení + filtrační zařízení + průsak půdou.
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6 VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

Se  stále  přibývajícími  zastavěnými  plochami  se  nám  nabízí  otázka,  jak 

efektivně vyřešit odvedení dešťových vod. V minulosti se dešťová voda přirozeně 

zasakovala  a  doplňovala  tak  přirozenou  cestou  deficit  spodních  vod. 

V současnosti, kdy přibývá zpevněné plochy a vsakování je tedy nemožné, klesají 

hladiny  spodních  vod,  protože  dešťová  voda  je  odváděna  přes  kanalizační 

sběrače  do  vodních  recipientů.  Proto  se  dbá,  aby  se  prvořadě  dešťové  vody 

zasakovaly.  S možným znečištěním ze zastavěných ploch je  snaha o včlenění 

co nejblíže jejich místu dopadu.

Vsakování dešťových vod nelze aplikovat v ochranných pásmech vodního 

zdroje, při vysoké hladině spodní vody a v místech, kde je nepropustné nebo velmi  

málo  propustné  podloží.  Posouzení  vhodnosti  vsakování  by  měl  provést 

hydrogeolog dle místních podmínek.[6]

6.1 Podmínky pro vsakování

Pro návrh  vhodného vsakovacího systému jsou nejdůležitější  geologické 

podmínky. Pilířem geologických podmínek je geologický průzkum, který popisuje 

a posuzuje:

• propustnost podloží – stanoví vsakovací schopnost podloží,

• vlastnosti  podloží  –  volba  vhodného  vsakovacího  zařízení  závisí 

navlastnostech nezvodněné vrstvy,

• hloubka  hladiny  podzemní  vody  a  mocnost  nesaturované  (nenasycené 

zóny) – stanoví míru využitelnosti podloží ke vsakování,

• směr toku podzemní vody – velký význam pro šíření látek, které se dostaly 

do podzemní vody, má směr a rychlost proudění podzemní vody,

• sklon terénu – např. v členitém a svažitém území je při vsakování třeba 

počítat s výrazným omezením,
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• ochranná pásma vod – vsakovací zařízení ve stávajících či  plánovaných 

ochranných pásmech vod je třeba posuzovat velmi pečlivě,

• ekologické zátěže půdy – díky možnosti vyluhování závadných látek mohou 

vést k zákazu vsakování dešťových vod v případě, že nebudou sanovány, 

případně  mohou  vést  ke  speciálním  požadavkům  na  stavební  řešení 

vsakovacího systému,

• využití území – pro posouzení možnosti vsakovat dešťovou vodu má velký 

význam stávající nebo plánovaná zástavba území a jeho využití. [1]

Způsob a rozsah geologického průzkumu podrobně stanoví ČSN 75 9010.

6.1.1 Propustnost podloží

Propustnost podloží závisí na koeficientu vsaku zeminy.  Koeficient vsaku 

charakterizuje rychlost vsakování vody do horninového prostředí ve vsakovacím 

zařízení za atmosférického tlaku při  hydraulickém sklonu  [15].  Ten určují  různé 

faktory (pórovitost, teplota vody aj.) Jeho hodnotu lze stanovit různými metodami:

• výpočtem na základě mechanického rozboru zeminy,

• experimentálně ve speciálně vybavené laboratoři – problémem je odebrání 

neporušeného vzorku zeminy,

• vyhodnocením čerpacího pokusu,

• odborným odhadem na základě zkušenosti a zatřídění zemin dle tabulky 2.
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Tabulka 2 Koeficient vsaku některých zemin 

    (Zdroj: Hospodaření s dešťovou vodou v nemovitostech )

Druh zeminy
Koeficient 

vsaku [m/s]

Relativní 

propustnost 

zeminy

Vhodnost 

zeminy pro 

vsakování

Jíly s nízkou a střední plasticitou, jíly a hlíny 

s vysokou až extrémně vysokou plasticitou
<10-10

Velmi 

nepropustná
Nevhodná

Hlíny štěrkovité, jíly štěrkovité a písčité, hlíny 

s nízkou a střední plasticitou
10-8 až 10-10 Nepropustná Nevhodná

Hlíny písčité, písky hlinité a jílovité, štěrky 

hlinité a jílovité
10-6 až 10-8 Málo propustná Nevhodná

Písky a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy 

(5% - 15%) 
10-4 až 10-6 Propustná Vhodná

Písky a štěrky dobře i špatně zrněné, tj. čisté 

písky a štěrky, písčité štěrky, písky a štěrky 

s velmi malou příměsí jemnozrnných zemin 

(< 5%)

>10-4 Velmi propustná

Vhodná pouze 

s filtrací ve 

vsakovacím 

zařízení

6.1.2 Hladina podzemní vody

Dalším důležitým faktorem vsakování dešťových vod je hladina podzemní 

vody. Ta by měla být alespoň 1 metr pod konstrukcí vsakovacího zařízení, resp. 

tak, aby vsakovací prvek ležel minimálně 1 metr nad nejvyšší hladinou podzemní 

vody. [1]

Odstup  vsakovacího  zařízení  od  budovy  musí  zajistit  takové  snížení  hladiny 

podzemní  vody  v  místě  budovy,  která  neohrozí  podzemní  prostory  budovy. 

Vychází se z hloubky podsklepení budovy a z průběhu hladiny podzemní vody 

při maximální hladině vody ve vsakovacím zařízení. V případě, že nejde dodržet 

bezpečnou  odstupovou  vzdálenost  od  budov na sousedních  pozemcích,  nelze 

vsakování použít. [3]
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6.1.3 Návrhový déšť

Při  výpočtu  objemu  vsakovacího  systému  počítáme  s  tzv.  návrhovým 

deštěm. „Je známo, že škodlivé odtoky z malých obcí nezpůsobují dlouhotrvající 

krajinné srážky (jak je tomu na velkých tocích), ale krátkodobé přívalové deště 

plošně malého rozsahu. Protože je prakticky nemožné na všech zdrojnicích nebo 

v suchých (nebo jen občas protékaných) údolích provádět  po dlouhou řadu let 

soustavná měření odtokových množství, jsme tu při stanovení vodnosti odkázání 

na srážkoměrné údaje.“ [16] 

Vycházíme z několika parametrů – intenzita deště [l/s], doba trvání deště 

[min] a periodicita deště (nejčastěji počítáme s p=0,2 , kde  p=0,2 je 5-ti letý déšť). 

Jednou z  možností  získání  dat  jsou Truplovy tabulky,  které  jsou z  roku 1958. 

Modernější a tedy i přesnější údaje s minutovými dešti nalezneme v nové normě 

ČSN 75 9010 . Jiným zdrojem může být mapa průměrných ročních úhrnů srážek 

(obrázek č. 3) a mapa srážkoměrných stanic (obrázek č. 4).  Aktuální mapu srážek 

pro jednotlivý rok najdeme na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz.

V  mapě srážkoměrných stanic  najdeme 21  lokalit  rozmístěných po  celé 

České  republice.  Při  výpočtu  si  vybereme  nejbližší  lokality.  V  případě  horské 

lokality,  tj.  nad  650  m.n.m.  se  počítá  s  hodnotami  návrhového  úhrnu  srážek 

155,7 mm a dobou trvání srážky 2 880 min.
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Obrázek č. 3 Průměrný roční úhrn srážek 1961-1990 [mm]
( http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/images/sra6190.gif )

Obrázek č.4  Mapa srážkoměrných stanic ČR
( http://glynwed.insteko.cz/stanice.jpg )
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6.1.4 Ekologické zátěže půdy

„Za  starou  ekologickou  zátěž  považujeme  závažnou  kontaminaci 

horninového  prostředí,  podzemních  nebo  povrchových  vod,  ke  které  došlo 

nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti  (zejména se jedná 

např.  o ropné látky,  pesticidy,  PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky,  těžké 

kovy  apod.).  Zjištěnou  kontaminaci  můžeme  považovat  za  starou  ekologickou 

zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.“ [17] 

Evidovaná  kontaminovaná  místa  najdeme  v  mapě  kontaminovaných  míst 

(obrázek  č.  5)  a  v  systému  evidence  kontaminovaných  míst  na  webových 

stránkách cenie: http://sekm.cenia.cz/sekm/

Obrázek č. 5 Mapa kontaminovaných míst ČR
(http://kontaminace.cenia.cz/)
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6.2 Vsakovací zařízení

Vsakovací zařízení můžeme rozdělit na povrchová a podpovrchová.

6.2.1 Povrchová vsakovací zařízení

Povrchová  vsakovací  zařízení  se  nejvíce  přibližují  přirozenému dotování 

srážkové vody do podzemí.  Přítok vody do povrchového vsakovacího systému 

nesmí způsobit erozi povrchu vegetačního pokryvu. Výhodou je snadná obnova 

filtrační vrstvy, snadné odstranění splavenin a podpora evapotranspirace. [3] 

1. Úprava terénu

– je nejlevnější metodou povrchového vsakovacího systému, tímto způsobem 

můžeme zachytit veškerou dešťovou vodu na pozemku.

2. Plošné vsakování

– plošná  vsakovací  zařízení  se  navrhují  jako  plochy  se  zatravněnou 

humusovou vrstvou,

– srážková  voda  je  bez  jakékoli  retence  odváděna  na  plochu  určenou 

pro vsakování,

– za  plošná  vsakovací  zařízení  se  nepovažují  plochy  z  propustných 

a polopropustných materiálů, 

– předností  plošného  vsakování  je  čištění  prosakující  dešťové  vody 

přes vrstvu porostlou vegetací s vysokým obsahem humusu ( v této vrstvě 

dochází  nejen  k  zachycení,  ale  i  odbourávání  některých  znečišťujících 

látek), [15]

Plošné vsakování lze realizovat přes tyto povrchy:

• travnaté plochy,

• zatravněné štěrkové plochy,
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• zatravňovací tvárnice,

• propustné dláždění,

• propustný asfalt (beton), [6]

– orientační poměr mezi redukovanou odvodňovanou plochou Ared a plochou 

pro vsakování Avsak se u plošného vsakování pohybuje Ared /Avsak  < 5.  [1]

3. Vsakovací průleh

– vsakovací  průlehy  jsou  mělká  povrchová  vsakovací  zařízení 

se zatravněnou humusovou vrstvou (obrázek č. 6),

– vsakování  v  průlezích  se  používá  tehdy,  pokud  není  k  dispozici 

dostatečně  velká  nebo  dostatečně  propustná  plocha  k  plošnému 

vsakování,

– v průlehu má docházet pouze ke krátkodobé retenci vody, [15]

– orientační  poměr  mezi  redukovanou  odvodňovanou  plochou  Ared 

a plochou pro vsakování Avsak se u průlehu pohybuje v rozmezí

5 <  Ared /Avsak  < 15.  [1]

 Obrázek č. 6 Zasakovací průleh
(Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku - formát pdf.)
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4. Průleh – rýha

– prvek  průleh-rýha  se  skládá  z  průlehu  se  zatravněnou  humusovou 

vrstvou  a  z  rýhy  vyplněné  štěrkovým  materiálem,  která  je  umístěná 

pod ním,

– tato kombinace objektů  se navrhuje tam, kde je nutné nedostatečnou 

vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí vyvážit zvýšeným 

vsakovacím  výkonem  do  propustnějších  půdních  vrstev  a  větším 

retenčním objemem,

– jedná se o dva samostatné retenční prostory s vlastními režimy plnění 

a prázdnění, [15]

– průleh plní funkci retenční, vsakovací a čistící,

– rýha má funkci retenční a vsakovací,

– orientační  poměr  mezi  redukovanou  odvodňovanou  plochou  Ared 

a  plochou  pro  vsakování  Avsak se  u  systému  průleh  rýha  pohybuje 

v rozmezí   5 <  Ared /Avsak  < 15.  [1]

5. Vsakovací nádrž

– vsakovací  nádrž je  objekt  s  výraznou retenční  funkcí  se vsakováním 

přes zatravněnou humusovou vrstvu,

– smysluplné  využítí  vsakovacích  nádrži  je  při  větších  odvodňovaných 

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

využitelnou plochou,

– výhodou je velmi dobrý vsakovací výkon, nevýhodou je pak zanášení 

dna při nevhodné údržbě a možné ohrožení pro hrající si děti ( z tohoto 

důvodu je nutné oplocení),

– orientační  poměr  mezi  redukovanou  odvodňovanou  plochou  Ared 

a plochou pro vsakování Avsak je u vsakovací nádrže  Ared /Avsak  > 15.  [1]
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6.2.2 Podpovrchová vsakovácí zařízení

Podpovrchová vsakovací zařízení jsou uměle vytvořené dutiny pod úrovní 

terénu.  Podpovrchové  vsakovací  zařízení  je  vždy  kombinováno  s  akumulací 

dešťové  vody.  Před  zaústěním  vody  do  vsakovacího   zařízení  se  podle 

předpokládané  kvality  dešťové  vody  má  zařadit  vhodná  úprava  vody 

nad vsakovací plochou. Součástí podpovrchových vsakovacích systémů musí být 

soustava kontrolních a čistících prvků.  [3]

1. Vsakovací rýha

– vsakovací  rýha  je  hloubené  liniové  vsakovací  zařízení  vyplněné 

propustným  štěrkovým  materiálem,  s  retencí  a  vsakováním 

do propustnějších půdních a horninových vrstev, viz obrázek č. 7,

– přívod vody je zajištěn po povrchu nebo pod povrchem,

– povrchový přívod vody se doporučuje provést přes zatravněný pás, což 

zlepšuje předčištění srážkové vody vtékající  do vsakovacího zařízení. 

[15]

 Obrázek č. 7 Zasakovací rýha
(Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku - formát pdf.)
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2. Podzemní prostory vyplněné štěrkem 

– systém  spočívá  ve  vytvoření  štěrkového  polštáře  s  vloženými 

drenážními trubkami,

– jako kontrolní a údržbový prvek se do systému navrhují vstupní a čistící  

šachty,

– před objekt podzemního vsakovacího zařízení se doporučuje předřadit 

prvek pro předčištění srážkových vod dle povahy znečištění srážkových 

vod,

– nevýhodou  tohoto  systému  je  požadavek  na  zvětšení  objemu 

podzemního  prostoru  z  důvodu  jeho  vyplnění  štěrkem  a  náročná 

doprava materiálu pro obsyp drenáže. [15]

3. Vsakovací bloky

– tyto plastové výrobky jsou alternativou klasických vsakovacích drenáží 

budovaných z kameniva a štěrku nebo z plastových drenážních trubek,

– vsakovací  bloky (obrázek č.  8)  a  vsakovací  tunely (obrázek č.  9) je 

možné navzájem propojovat, a tím i zvěšovat vsakovací objem. [6] 
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Obrázek č. 8 Vsakovací box Garantia Rain Block
( http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/ke-stazeni.html )

Obrázek č. 9 Vsakovací tunel Garantia, vsakovací tunel Twin
( http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/ke-stazeni.html )
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4. Vsakovací šachta

– slouží k bodovému vsakování do vhodných podmínek (obrázek č. 10)

– šachty  by  neměly  prostupovat  vrstvami  s  malou  propustností,  aby 

neohrožovaly podzemní vody. [1]

 

Obrázek č. 10 Vsakovací šachta
(http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/8546-navrh-vsakovaci-sachty-pro-srazkove-vody)

5. Vsakování s regulovaným odtokem

– v případě  nedostatečné vsakovací schopnosti  půdního a horninového 

prostředí a vsakovacího zařízení, prokázané geologickým průzkumem, 

je nutné kombinovat vsakování s regulovaným odtokem do povrchových 

vod nebo jednotné kanalizace, [15]

– vhodným  řešením  je  použití  vsakovacích  zařízení  s  regulovaným 

odtokem, která mají filtraci vody přes zatravněnou humusovou vrstvu. 
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6. Vsakovací průleh-rýha s regulovaným odtokem

– u  vsakovacího  zařízení  průleh-rýha  s  regulovaným  odtokem  je  rýha 

odvodněna drenážním potrubím zakončeným regulátorem odtoku,

– zařízení má samostatné bezpečnostní přelivy pro průleh a rýhu. 

7. Vsakovací nádrž s regulovaným odtokem

– u  vsakovací  nádrže  s  regulovaným  odtokem  je  regulátor  odtoku 

zpravidla umístěn ve sdruženém objektu s bezpečnostním přelivem.

8. Vsakovací rýha s regulovaným odtokem

– u podzemní vsakovací rýhy s regulovaným odtokem je rýha odvodněna 

drenážním potrubím zakončeným regulátorem odtoku. [15]

6.2.3 Vsakování přímo  do podzemních vod

Vsakování  nezávadné  dešťové  vody  přímo  do  podzemních  vod  by 

se  nemělo  používat.  V  místech  s  vysokou  hladinou  spodní  vody  se  musí 

vsakování  řešit  povrchovým  vsakovacím  systémem  i  s  tím,  že  se  voda 

do  vsakovacího   systému  z  nepropustné   podzemní  akumulační  nádrže 

přečerpává. Pokud to situace umožňuje, může se použít i  podzemní vsakovací 

systém. [3]

6.2.4 Kombinovaná zařízení

Kombinovaná  vsakovací  zařízení  spojují  několik  účelů  při  HDV.  Jednou 

z možností  je kombinace akumulace srážkové vody se vsakováním a využitím 

jeho  estetické  nebo  užitné  funkce.  Konkrétní  řešení  je  závislé  na  místních 

podmínkách, záměru investora a způsobu využití nemovitosti.
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1. Vsakovací jezírko

– rozsáhlé střechy hal nebo budov zajišťují dostatečné množství dešťové 

vody,

– břehy jezírka se nejčastěji osazují mokřadními rostlinami,

– limitující podmínkou pro řešení s využitím jezírka je minimální hloubka 

stálé hladiny vody kolem 1 m, to proto, aby voda v zimě nepromrzla 

a mohly v něm celoročně žít ryby,

– v letním období se naopak musí zajistit doplňování vody z jiného zdroje,

– při návrhování jezírka se musí zajistit dostatečná ochrana zejména před 

utonutím dětí. [3]

2. Vsakovací průleh s potrubím nebo rýhovým vsakováním

– při  malé  propustnosti  podloží  nemůže  být  nízká  propustnost 

kompenzována dočasnou akumulací srážkového odtoku,prvek je nutno 

opatřit odtokem směřovaným do trubního systému nebo do příkopu,

– zpravidla je ke každé vsakovací rýze přiřazena šachta, kde je možné 

regulovat škrcení,

– tento kombinovaný systém má velmi dobré výsledky v retenci a čištění,

– nevýhodou  tohoto  vícesložkového  vsakovacího  systému  jsou  vysoké 

náklady.

3. Vsakování v šachtě s potrubím nebo rýhovým vsakováním

– vsakovací  galerii  (navzájem spolupůsobících  šachet)  můžeme  zlepšit 

vsakovací schopnost i kapacitu,

– využívá se hlavně tam, kde chceme odvodnit větší přidružené zpevněné 

plochy, [6]

– přednostní vsakovací galerie je lepší možnost údržby a kontroly,

– protože systém nemá žádnou čistící schopnost, voda nesmí obsahovat 

žádné škodlivé a vznášející se látky,
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– aby se zabránilo vplavení půdy, vystýlá se rýha textilním filtrem. [6]
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7 RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD 

V podmínkách,  kde  není  možné  umístit  vsakovací  zařízení,  je  výhodné 

vybudovat  decentralizovaný  systém  odvodnění  s  regulovaným  odtokem 

prostřednictvím decentrálních retenčních objektů.

7.1 Povrchové retenční nádrže

1. Suché retenční nádrže

– suché retenční nádrže jsou povrchové nádrže tvořící vymezený retenční 

prostor, který se plní při srážkovém odtoku z odvodňované plochy,

– snižují kulminační průtok a regulovaně se vyprazdňují pomocí regulátoru 

odtoku,

– plochy suchých retenčních nádrží  se navrhují  s  převážně  vegetačním 

pokryvem,

– regulátor  odtoku  se  osazuje  v  jímce  umístěné  v  nejnižším  bodě 

retenčního objektu. [15]

2. Retenční dešťové nádrže se zásobním prostorem

– retenční  dešťové  nádrže  se  zásobním  prostorem  transformují 

povodňovou vlnu a  řízeně  vyprazdňují  retenční prostor až po hladinu 

zásobního prostoru, který je využíván k různým účelům,

– obvykle navrhovány jako okrasné nádrže v obytné zástavbě a parcích, 

kde plní estetickou funkci, zlepšují mikroklima a jsou využívány i k jiným 

účelům, viz obrázek č. 11,

– regulátor odtoku se osazuje v jímce na úrovni hladiny stálého nadržení 

nádrže,

– část  retenčních  dešťových  nádrží  se  zásobním  prostorem  lze 

provozovat jako biotop s biologickým čištěním vody. [15]
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Obrázek č. 11 Retenční nádrž N1 Stodůlky
(http://doprava.praha-mesto.cz)

3. Umělé mokřady

– uměle  vytvořené  mokřady  jsou  mělké  nádrže  se  stálým  nadržením 

a s vodními rostlinami, které plní funkci biologického čištění srážkových 

vod (obrázek č.12),

– jsou určené ke zvýšení vlhkostních poměrů, úpravě jakosti vody, retenci 

a regulaci odtoku vody,

– regulátor odtoku je osazen v jímce na úrovni hladiny stálého nadržení. 

[15]
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Obr. č. 12 Choryňský mokřad
( http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Chorynsky_mokrad.htm )

7.2 Podpovrchové retenční nádrže

Podpovrchové  retenční  dešťové  nádrže  jsou  zpravidla  tvořeny  potrubím 

velkého  průměru  nebo  vodotěsnou  jímkou  umístěnou  pod  úrovní  terénu 

provedenou z betonu, plastu nebo plastových bloků izolovaných fólií (geotextílií), 

viz  obrázek  č.  13.  Umisťují  se  přednostně  vně  budovy.  Regulátor odtoku  se 

osazuje  v  jímce  umístěné  v  nejnižším  bodě  nádrže.  Podpovrchové  retenční 

dešťové  nádrže  musí  být  vybaveny  uzavíratelným  otvorem  pro  přístup 

a  odvzdušnění.  Funkci  odvzdušnění,  uzavíratelného  otvoru  pro  přístup, 

a popřípadě i bezpečnostního přelivu může plnit mříž umístěná přibližně 150 mm 

nad úrovní okolního terénu. [15] 

Akumulační nádrže mohou plnit funkci požární nádrže, zásobárny dešťové vody 

pro závlahu zelených ploch, užitkové vody v provozu, splachování WC apod. 
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Obrázek č. 13 Akumulační nádrž s funkcí zásobárny dešťové vody 
( http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/nadrze-a-vyuzivani/obri-zasobniky.html )
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8 NAVRHNUTÉ ŘEŠENÍ

V mé diplomové práci řeším odvodnění administrativně-skladového areálu 

v Drahelčicích u Rudné, situace viz  příloha 1. Pro technické řešení  odvodnění 

areálu navrhuji vsakovací a kombinované vsakovací zařízení, viz příloha 2. Jako 

vsakovací zařízení pro odvodnění střech jsem zvolila průleh a jako kombinované 

vsakovací  zařízení  pro  odvodnění  parkovišť,  manipulační  plochy  a  příjezdové 

cesty  navrhuji  jezírko  s  retenční  částí,  které  bude  mít  předčišťující  prvek  – 

odlučovač lehkých kapalin.

8.1. Vsakovací zařízení

Při dimenzování vsakovacího zařízení je nutné stanovit zejména retenční

objem a dobu prázdnění vsakovacího zařízení. [2]

8.1.1 Výpočet redukované plochy

V administrativně-skladovém areálu máme čtyři  druhy zpevněných ploch, 

které  musíme  odvodnit.  Administrativní  budova  bude  mít  zelenou  střechu, 

skladový areál bude mít plochou střechu, parkoviště pro osobní automobily bude 

ze  vsakovacích  tvárnic  a  parkoviště  pro  nákladní  automobily  s  manipulační 

plochou bude z asfaltu. Redukované plochy se vypočtou ze vztahu [2]:

Areduk=Σ
i=1

n
Ai⋅ψ i  

kde Ai je půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu, v m2 ,

Ψi součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou 

plochu určitého druhu podle tabulky 3,

n počet odvodňovaných ploch určitého druhu.

2013 39



Bc. Dagmar Zeman Skácelová: Technické řešení odvodnění administrativně-skladového areálu

Tabulka 3 Součinitel odtoku srážkových povrchových vod (Ψ) (Zdroj: ČSN 75 9010)

Administrativní budova – zelená střecha

Areduk=Σ
i=1

n
Ai⋅ψ i=Ai⋅ψ i=632,25⋅0,4=252,9m

2

Skladový areál – plochá střecha

Areduk=Σ
i=1

n
Ai⋅ψ i=Ai⋅ψ i=1802⋅1=1802m

2

Parkoviště pro osobní automobily – vsakovací tvárnice

Areduk=Σ
i=1

n
Ai⋅ψ i=Ai⋅ψ i=406⋅0,2=81,2m

2
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Druh odvodňované plochy, druh úpravy povrchu

Sklon povrchu

Do 1% 1% - 5% Nad 5%

Střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační střechy) 0,4 až 0,7 * 0,4 až 0,7  * 0,5 až 0,7  *

Střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě 0,7 až 0,9  * 0,7 až 0,9  * 0,8 až 0,9  *

Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1,0 1,0 1,0

0,9 0,9 0,9

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,7 0,8 0,9

Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7

Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5

Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3

Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4

Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4

Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2

Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15

Součinitel odtoku srážkových povrchových vod Ψ

Střechy s nepropustnou horní vrstvou o ploše               
větší než 10 000 m2

*  Podle tloušťky propustné horní vrstvy (s rostoucí tloušťkou propustné horní vrstvy se součinitel odtoku 
srážkových povrchových vod snižuje až na uvedenou dolní mezní hodnotu)
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Parkoviště pro nákladní automobily s manipulační plochou + příjezdová cesta – 

asfalt

Areduk=Σ
i=1

n
Ai⋅ψ i=Ai⋅ψ i=2 417,73⋅0,7=1692,4m

2 parkoviště

Areduk=Σ
i=1

n
Ai⋅ψ i=Ai⋅ψ i=159⋅0,7=111,3m

2 příjezdová cesta

Redukovaná plocha pro vsakovací zařízení = 2 054,9 m2.

Redukovaná plocha pro kombinované vsakovací zařízení = 1 884,9 m2.

Celková redukovaná plocha ≈ 3 940 m2.

Celková zastavěná plocha ≈ 5 417 m2.

Celková zelená plocha ≈ 6 459 m2.

8.1.2. Výpočet vsakované plochy

Před  výpočtem  retenčního  objemu  vsakovacího  zařízení  je  možné 

odhadnout vsakovací plochu vsakovacího zařízení Avsak v m2 podle vztahu [2]:

Avsak=(0,1až 0,3)⋅Areduk  

V  našem  případě  si  rovnou  vsakovací  plochu  můžeme  vypočítat.  Budeme 

zasakovat do průlehu o délce 100 m, viz obrázek č. 14, situace viz příloha 3.

Obrázek č. 14 Návrh průlehu
(vlastní úprava obrázku č. 6)
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Vsakovaná plocha navrženého průlehu:

Avsak=S dna+S př+S po=323,84m
2

kde Sdna je obsah dna průlehu, v m2,

Spř je obsah příčných stěn, v m2,

Spo je obsah podélných stěn, v m2.

8.1.3. Vsakovaný odtok

Vsakovaný  odtok  je  závislý  na  vsakovací  ploše  a  koeficientu  vsaku. 

Vsakovaný odtok Qvsak v m3 se vypočte podle vztahu [2]:

Qvsak=
1
f
k v⋅Avsak  

kde f je součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2), 

kv koeficient vsaku, v m/s,

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení, v m2. 

Součinitel  bezpečnosti  vsaku  vyjadřuje  bezpečnost  a  předpokládáné  změny 

vsakovací schopnosti horninového prostředí po určitém čase provozu vsakovacího 

zařízení. [2]

Koeficient vsaku je uveden ve výstupu z geologického průzkumu pro vsakování. 

V našem případě je  kv = 2,17·10-6 m/s.

Vsakovaný odtok počítám pouze pro odvodnění ze střech. Srážkové vody mi bude 

zasakovat průleh.

Qvsak=
1
f
k v⋅Avsak=

1
2
⋅2,17⋅10−6328,84=3,51⋅10−4m2
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8.1.4 Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení

Přítok do vsakovacího zařízení je zpravidla rychlejší než vsakovaný odtok. 

Proto je nutné, aby vsakovací zařízení mělo určitý retenční objem Vvz v m3 , který 

s dostatečnou přesností stanovíme dle vztahu [2]:

V vz=
hd
1000

⋅(Areduk+Avz)−
1
f
⋅k v⋅Avsak⋅t c⋅60

kde hd návrhový úhrn srážek podle tabulky 4 a 5, v mm,

Areduk redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy, v m2,

f součinitel bezpečnosti vsaku,

kv koeficient vsaku, v m/s,

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení, v m2,

Avz plocha hladiny vsakovacího zařízení, v m2,

tc doba trvání srážky určité periodicity podle tabulky 4a a 5a,      

v min nebo h.

2013 43



Bc. Dagmar Zeman Skácelová: Technické řešení odvodnění administrativně-skladového areálu

Tabulka 4  Periodicita pětiletého deště s úhrnem srážky v minutách (Zdroj: ČSN 75 9010)
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Místo 5 10 15 20 30 40 60 120

1 Brno 257
0,2 9,5 13,5 16,5 18,5 21,3 23,9 26,2 33,1

0,1 11,1 15,7 19,4 21,6 25,1 28,2 31,0 38,9

2 Bruntál 547
0,2 9,1 13,9 16,7 18,4 20,5 22,1 24,1 27,6

0,1 10,4 16,2 19,5 21,4 24,1 25,9 28,3 32,3

3  Polička 593
0,2 9,7 13,7 16,0 17,8 20,2 21,7 24,1 28,2

0,1 11,1 15,8 18,5 20,5 23,2 25,2 28,0 32,8

4 Kamýk nad Vltavou 287
0,2 11,6 16,6 19,3 20,8 23,0 24,7 26,8 30,5

0,1 13,8 20,0 23,0 25,0 27,5 29,5 32,2 36,7

5 Klášterní Hradisko 215
0,2 10,0 15,4 18,7 20,9 23,6 25,4 27,9 31,9

0,1 11,3 18,0 22,1 24,6 28,1 30,5 33,3 36,5

6 Mariánské Lázně 581
0,2 10,9 15,5 18,2 20,2 22,7 24,7 27,5 32,0

0,1 12,9 18,5 21,6 24,0 27,2 29,5 32,5 38,0

7 Mšeno 352
0,2 10,9 14,9 17,4 19,1 21,4 23,2 25,6 29,7

0,1 12,6 17,7 20,7 22,8 25,9 27,8 30,9 36,0

8 Ostrava – Vítkovice 237
0,2 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3 30,5

0,1 12,3 17,4 20,6 22,8 25,9 28,1 31,3 36,6

9 Petrovice 398
0,2 11,3 17,1 19,4 21,6 23,6 25,2 27,6 31,5

0,1 13,0 19,9 22,8 25,0 27,7 30,0 32,7 38,2

10 Pěčín 508
0,2 12,1 17,2 19,6 21,2 23,8 25,4 28,0 31,6

0,1 13,9 20,0 23,0 25,1 28,3 30,2 33,3 37,9

11 Plzeň – Doudlevce 311
0,2 10,2 15,0 17,6 19,2 21,4 22,8 24,9 28,6

0,1 11,9 17,5 20,7 22,7 25,2 27,1 29,7 34,3

12 Praha – Hostivař 240
0,2 11,3 16,5 19,5 21,1 23,2 24,7 26,9 30,6

0,1 13,1 19,5 23,2 25,3 28,1 30,2 33,1 37,9

13 Seč 540
0,2 12,5 17,9 20,6 22,2 24,5 26,2 28,4 32,3

0,1 14,4 20,9 24,2 26,2 28,8 30,7 33,4 38,0

14 Tábor 441
0,2 11,9 16,4 18,4 19,7 21,8 23,2 25,1 28,6

0,1 13,8 19,1 21,4 23,2 25,6 27,1 29,4 33,5

15 Telč 526
0,2 10,2 15,7 19,1 21,4 24,5 25,9 27,8 31,0

0,1 11,6 18,2 22,2 25,1 28,8 30,5 32,9 36,8

16 Bílá Třemešná 322
0,2 8,9 14,0 16,9 18,6 21,1 22,9 25,4 39,7

0,1 10,1 16,1 19,6 22,0 25,0 27,4 30,6 36,0

17 Třebíč 406
0,2 11,9 16,6 19,4 21,4 23,9 26,2 28,8 33,0

0,1 13,8 19,3 22,5 24,7 28,1 30,5 33,5 36,0

18 Uherské Hradiště 181
0,2 8,9 13,7 16,6 17,9 19,6 21,0 22,9 26,0

0,1 10,4 16,0 19,4 20,9 23,0 24,7 26,9 30,5

19 Vsetín 345
0,2 9,4 14,0 16,7 18,8 21,6 23,2 25,7 29,8

0,1 10,7 16,0 19,2 21,6 24,8 26,9 29,7 34,6

20 Vyškov – Brňany 255
0,2 9,8 13,4 16,2 18,3 21,5 25,2 27,5 34,8

0,1 12,2 16,1 19,5 22,1 26,4 31,4 34,0 42,5

21 Znojmo 306
0,2 12,1 17,6 20,6 22,6 25,4 27,1 29,5 33,6

0,1 14,0 20,7 24,4 26,8 30,1 32,2 35,2 40,1

22 Horské lokality nad 650
0,2 10,4 14,5 17,0 19,4 22,7 25,7 30,0 39,7

0,1 11,9 16,7 19,6 22,2 26,1 29,5 34,6 45,7

Číslo 
stanice

Nadmořská 
výška [m.n.m.]

Periodicita p 
[rokˉ¹]

Doba trvání srážek tc [min]

Návrhové úhrny srážek hd [mm]



Bc. Dagmar Zeman Skácelová: Technické řešení odvodnění administrativně-skladového areálu

Tabulka 4a Periodicita desetiletého deště s úhrnem srážky v minutách (Zdroj: ČSN 75 9010)

2013 45

Místo 5 10 15 20 30 40 60 120

1 Brno 257
0,2 9,5 13,5 16,5 18,5 21,3 23,9 26,2 33,1

0,1 11,1 15,7 19,4 21,6 25,1 28,2 31,0 38,9

2 Bruntál 547
0,2 9,1 13,9 16,7 18,4 20,5 22,1 24,1 27,6

0,1 10,4 16,2 19,5 21,4 24,1 25,9 28,3 32,3

3  Polička 593
0,2 9,7 13,7 16,0 17,8 20,2 21,7 24,1 28,2

0,1 11,1 15,8 18,5 20,5 23,2 25,2 28,0 32,8

4 Kamýk nad Vltavou 287
0,2 11,6 16,6 19,3 20,8 23,0 24,7 26,8 30,5

0,1 13,8 20,0 23,0 25,0 27,5 29,5 32,2 36,7

5 Klášterní Hradisko 215
0,2 10,0 15,4 18,7 20,9 23,6 25,4 27,9 31,9

0,1 11,3 18,0 22,1 24,6 28,1 30,5 33,3 36,5

6 Mariánské Lázně 581
0,2 10,9 15,5 18,2 20,2 22,7 24,7 27,5 32,0

0,1 12,9 18,5 21,6 24,0 27,2 29,5 32,5 38,0

7 Mšeno 352
0,2 10,9 14,9 17,4 19,1 21,4 23,2 25,6 29,7

0,1 12,6 17,7 20,7 22,8 25,9 27,8 30,9 36,0

8 Ostrava – Vítkovice 237
0,2 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3 30,5

0,1 12,3 17,4 20,6 22,8 25,9 28,1 31,3 36,6

9 Petrovice 398
0,2 11,3 17,1 19,4 21,6 23,6 25,2 27,6 31,5

0,1 13,0 19,9 22,8 25,0 27,7 30,0 32,7 38,2

10 Pěčín 508
0,2 12,1 17,2 19,6 21,2 23,8 25,4 28,0 31,6

0,1 13,9 20,0 23,0 25,1 28,3 30,2 33,3 37,9

11 Plzeň – Doudlevce 311
0,2 10,2 15,0 17,6 19,2 21,4 22,8 24,9 28,6

0,1 11,9 17,5 20,7 22,7 25,2 27,1 29,7 34,3

12 Praha – Hostivař 240
0,2 11,3 16,5 19,5 21,1 23,2 24,7 26,9 30,6

0,1 13,1 19,5 23,2 25,3 28,1 30,2 33,1 37,9

13 Seč 540
0,2 12,5 17,9 20,6 22,2 24,5 26,2 28,4 32,3

0,1 14,4 20,9 24,2 26,2 28,8 30,7 33,4 38,0

14 Tábor 441
0,2 11,9 16,4 18,4 19,7 21,8 23,2 25,1 28,6

0,1 13,8 19,1 21,4 23,2 25,6 27,1 29,4 33,5

15 Telč 526
0,2 10,2 15,7 19,1 21,4 24,5 25,9 27,8 31,0

0,1 11,6 18,2 22,2 25,1 28,8 30,5 32,9 36,8

16 Bílá Třemešná 322
0,2 8,9 14,0 16,9 18,6 21,1 22,9 25,4 39,7

0,1 10,1 16,1 19,6 22,0 25,0 27,4 30,6 36,0

17 Třebíč 406
0,2 11,9 16,6 19,4 21,4 23,9 26,2 28,8 33,0

0,1 13,8 19,3 22,5 24,7 28,1 30,5 33,5 36,0

18 Uherské Hradiště 181
0,2 8,9 13,7 16,6 17,9 19,6 21,0 22,9 26,0

0,1 10,4 16,0 19,4 20,9 23,0 24,7 26,9 30,5

19 Vsetín 345
0,2 9,4 14,0 16,7 18,8 21,6 23,2 25,7 29,8

0,1 10,7 16,0 19,2 21,6 24,8 26,9 29,7 34,6

20 Vyškov – Brňany 255
0,2 9,8 13,4 16,2 18,3 21,5 25,2 27,5 34,8

0,1 12,2 16,1 19,5 22,1 26,4 31,4 34,0 42,5

21 Znojmo 306
0,2 12,1 17,6 20,6 22,6 25,4 27,1 29,5 33,6

0,1 14,0 20,7 24,4 26,8 30,1 32,2 35,2 40,1

22 Horské lokality nad 650
0,2 10,4 14,5 17,0 19,4 22,7 25,7 30,0 39,7

0,1 11,9 16,7 19,6 22,2 26,1 29,5 34,6 45,7

Číslo 
stanice

Nadmořská 
výška [m.n.m.]

Periodicita p 
[rokˉ¹]

Doba trvání srážek tc [min]

Návrhové úhrny srážek hd [mm]
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Tabulka 5  Periodicita pětiletého deště s úhrnem srážky v hodinách (Zdroj: ČSN 75 9010)

2013 46

Místo 4 6 8 10 12 18 24 48 72

1 Brno 257
0,2 37,1 38,7 39,4 40,1 40,7 42,7 44,2 53,9 60,2

0,1 43,8 47,3 48,6 49,3 50,0 52,2 53,8 63,9 70,9

2 Bruntál 547
0,2 33,4 38,2 38,9 39,7 40,5 42,9 44,3 56,7 63,3

0,1 39,2 42,9 43,9 44,8 45,8 48,6 50,6 64,6 73,2

3  Polička 593
0,2 34,1 39,9 41,7 42,7 43,7 46,8 49,0 64,3 73,9

0,1 39,7 46,0 47,3 48,6 49,9 53,9 56,8 75,5 88,3

4 Kamýk nad Vltavou 287
0,2 35,0 36,5 37,2 37,9 38,5 40,6 41,8 52,7 58,4

0,1 42,1 45,0 46,0 46,8 47,6 49,9 51,2 63,6 69,8

5 Klášterní Hradisko 215
0,2 33,6 34,5 35,4 36,3 37,2 39,9 41,3 56,1 63,0

0,1 37,5 38,6 39,7 40,7 41,8 45,0 46,5 64,0 71,9

6 Mariánské Lázně 581
0,2 34,9 36,0 37,1 38,2 39,3 42,6 44,6 61,5 70,9

0,1 41,4 42,7 44,0 45,2 46,5 50,4 52,6 73,1 83,5

7 Mšeno 352
0,2 33,8 36,3 38,0 39,0 39,6 41,4 42,2 52,3 56,4

0,1 41,1 44,1 46,6 47,2 47,9 50,0 50,8 62,5 67,2

8 Ostrava – Vítkovice 237
0,2 36,7 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9

0,1 41,9 45,0 47,1 48,6 50,2 54,8 58,2 80,5 95,2

9 Petrovice 398 (400)
0,2 37,7 43,9 47,4 48,1 48,9 51,2 52,8 63,9 71,0

0,1 45,9 53,6 56,5 57,5 58,5 61,5 63,6 78,5 87,7

10 Pěčín 508 (564)
0,2 37,7 43,8 49,5 50,4 51,3 53,9 55,2 69,6 76,2

0,1 45,5 53,0 55,3 56,4 57,5 60,8 62,4 81,2 89,2

11 Plzeň – Doudlevce 311
0,2 33,0 35,3 36,9 38,2 39,0 41,2 42,6 53,6 60,1

0,1 39,5 42,3 44,3 45,9 47,6 50,3 51,8 66,6 73,9

12 Praha – Hostivař 240
0,2 36,6 42,5 43,2 43,8 44,5 46,4 46,9 58,9 62,5

0,1 45,7 52,0 52,8 53,7 54,6 57,2 58,1 73,5 78,9

13 Seč 540
0,2 38,4 44,0 45,2 46,5 47,8 51,6 54,3 72,6 84,6

0,1 45,3 52,2 53,7 55,2 56,6 61,1 64,4 85,5 99,8

14 Tábor 441
0,2 32,4 34,4 35,9 37,1 37,8 40,0 41,8 51,6 59,1

0,1 38,0 40,4 41,2 42,0 42,8 45,3 47,1 59,0 66,9

15 Telč 526 (569)
0,2 37,7 43,1 43,9 44,8 45,6 48,0 49,7 61,6 69,2

0,1 44,8 52,9 54,7 55,6 56,5 59,1 61,2 72,9 81,8

16 Bílá Třemešná 322
0,2 36,1 41,8 42,4 43,0 43,7 45,6 46,8 56,7 62,1

0,1 44,1 52,2 53,6 54,2 54,8 56,7 58,1 67,3 73,3

17 Třebíč 406
0,2 33,9 34,8 35,6 36,5 37,3 39,9 41,6 54,4 62,2

0,1 37,0 38,1 39,2 40,2 41,3 44,5 46,7 62,4 72,2

18 Uherské Hradiště 181
0,2 30,3 32,4 33,9 34,7 35,5 37,9 40,0 50,6 59,2

0,1 35,6 37,5 38,5 39,4 40,3 43,0 45,4 57,4 67,4

19 Vsetín 345
0,2 36,3 42,7 47,6 48,7 49,9 53,3 55,2 73,3 82,4

0,1 42,2 49,8 56,2 57,6 59,0 63,3 66,0 87,7 100,0

20 Vyškov – Brňany 255,0
0,2 37,6 38,2 38,7 39,2 39,8 41,4 42,6 50,5 55,6

0,1 43,8 44,4 45,0 45,6 46,2 48,1 49,3 58,3 64,0

21 Znojmo 306 (334)
0,2 39,0 39,7 40,4 41,1 41,8 43,9 45,0 56,8 62,1

0,1 45,5 46,4 47,2 48,0 48,8 51,3 52,2 66,6 71,8

22 Horské lokality nad 650
0,2 48,7 57,8 66,8 75,8 84,9 99,1 103,7 155,7 178,8

0,1 56,2 66,6 77,0 87,5 97,9 122,5 129,6 200,5 235,2

Číslo  
stanice

Nadmořská 
výška 

[m.n.m.]

Periodicita p 
[rokˉ¹]

Doba trvání srážek tc [h]

Návrhové úhrny srážek hd [mm]
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Tabulka 5a Periodicita desetiletého deště s úhrnem srážky v hodinách (Zdroj: ČSN 75 9010)

2013 47

Místo 4 6 8 10 12 18 24 48 72

1 Brno 257
0,2 37,1 38,7 39,4 40,1 40,7 42,7 44,2 53,9 60,2

0,1 43,8 47,3 48,6 49,3 50,0 52,2 53,8 63,9 70,9

2 Bruntál 547
0,2 33,4 38,2 38,9 39,7 40,5 42,9 44,3 56,7 63,3

0,1 39,2 42,9 43,9 44,8 45,8 48,6 50,6 64,6 73,2

3  Polička 593
0,2 34,1 39,9 41,7 42,7 43,7 46,8 49,0 64,3 73,9

0,1 39,7 46,0 47,3 48,6 49,9 53,9 56,8 75,5 88,3

4 Kamýk nad Vltavou 287
0,2 35,0 36,5 37,2 37,9 38,5 40,6 41,8 52,7 58,4

0,1 42,1 45,0 46,0 46,8 47,6 49,9 51,2 63,6 69,8

5 Klášterní Hradisko 215
0,2 33,6 34,5 35,4 36,3 37,2 39,9 41,3 56,1 63,0

0,1 37,5 38,6 39,7 40,7 41,8 45,0 46,5 64,0 71,9

6 Mariánské Lázně 581
0,2 34,9 36,0 37,1 38,2 39,3 42,6 44,6 61,5 70,9

0,1 41,4 42,7 44,0 45,2 46,5 50,4 52,6 73,1 83,5

7 Mšeno 352
0,2 33,8 36,3 38,0 39,0 39,6 41,4 42,2 52,3 56,4

0,1 41,1 44,1 46,6 47,2 47,9 50,0 50,8 62,5 67,2

8 Ostrava – Vítkovice 237
0,2 36,7 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9

0,1 41,9 45,0 47,1 48,6 50,2 54,8 58,2 80,5 95,2

9 Petrovice 398 (400)
0,2 37,7 43,9 47,4 48,1 48,9 51,2 52,8 63,9 71,0

0,1 45,9 53,6 56,5 57,5 58,5 61,5 63,6 78,5 87,7

10 Pěčín 508 (564)
0,2 37,7 43,8 49,5 50,4 51,3 53,9 55,2 69,6 76,2

0,1 45,5 53,0 55,3 56,4 57,5 60,8 62,4 81,2 89,2

11 Plzeň – Doudlevce 311
0,2 33,0 35,3 36,9 38,2 39,0 41,2 42,6 53,6 60,1

0,1 39,5 42,3 44,3 45,9 47,6 50,3 51,8 66,6 73,9

12 Praha – Hostivař 240
0,2 36,6 42,5 43,2 43,8 44,5 46,4 46,9 58,9 62,5

0,1 45,7 52,0 52,8 53,7 54,6 57,2 58,1 73,5 78,9

13 Seč 540
0,2 38,4 44,0 45,2 46,5 47,8 51,6 54,3 72,6 84,6

0,1 45,3 52,2 53,7 55,2 56,6 61,1 64,4 85,5 99,8

14 Tábor 441
0,2 32,4 34,4 35,9 37,1 37,8 40,0 41,8 51,6 59,1

0,1 38,0 40,4 41,2 42,0 42,8 45,3 47,1 59,0 66,9

15 Telč 526 (569)
0,2 37,7 43,1 43,9 44,8 45,6 48,0 49,7 61,6 69,2

0,1 44,8 52,9 54,7 55,6 56,5 59,1 61,2 72,9 81,8

16 Bílá Třemešná 322
0,2 36,1 41,8 42,4 43,0 43,7 45,6 46,8 56,7 62,1

0,1 44,1 52,2 53,6 54,2 54,8 56,7 58,1 67,3 73,3

17 Třebíč 406
0,2 33,9 34,8 35,6 36,5 37,3 39,9 41,6 54,4 62,2

0,1 37,0 38,1 39,2 40,2 41,3 44,5 46,7 62,4 72,2

18 Uherské Hradiště 181
0,2 30,3 32,4 33,9 34,7 35,5 37,9 40,0 50,6 59,2

0,1 35,6 37,5 38,5 39,4 40,3 43,0 45,4 57,4 67,4

19 Vsetín 345
0,2 36,3 42,7 47,6 48,7 49,9 53,3 55,2 73,3 82,4

0,1 42,2 49,8 56,2 57,6 59,0 63,3 66,0 87,7 100,0

20 Vyškov – Brňany 255,0
0,2 37,6 38,2 38,7 39,2 39,8 41,4 42,6 50,5 55,6

0,1 43,8 44,4 45,0 45,6 46,2 48,1 49,3 58,3 64,0

21 Znojmo 306 (334)
0,2 39,0 39,7 40,4 41,1 41,8 43,9 45,0 56,8 62,1

0,1 45,5 46,4 47,2 48,0 48,8 51,3 52,2 66,6 71,8

22 Horské lokality nad 650
0,2 48,7 57,8 66,8 75,8 84,9 99,1 103,7 155,7 178,8

0,1 56,2 66,6 77,0 87,5 97,9 122,5 129,6 200,5 235,2

Číslo  
stanice

Nadmořská 
výška 

[m.n.m.]

Periodicita p 
[rokˉ¹]

Doba trvání srážek tc [h]

Návrhové úhrny srážek hd [mm]
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Výpočet retenčního objemu pro pětiletý déšť

Výpočet retenčního objemu pro desetiletý déšť

2013 48

5 26,400

10 38,434

15 45,288

20 48,845

30 53,369

40 56,479

60 60,817

120 67,000

240 76,070

360 84,904

480 81,493

600 77,846

720 74,435

1080 63,730

1440 49,729

2880 17,271

4320 -34,967

Doba trvání 
srážky         

tc [min]
Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení Vv z

Retenční objem 
vsakovacího zařízení 

Vvz [m
3]

Vvz =11,3/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 .  5 . 60

Vvz =16,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 10 . 60

Vvz =19,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 15 . 60

Vvz =21,1/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 20 . 60

Vvz =23,2/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 30 . 60

Vvz =24,7/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 40 . 60

Vvz =26,9/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 60 . 60

Vvz =30,6/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 120 . 60

Vvz =36,6/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 240 . 60

Vvz =42,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 360 . 60

Vvz =43,2/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 480 . 60

Vvz =43,8/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 600 . 60

Vvz =44,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 720 . 60

Vvz =46,4/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 1 080 . 60

Vvz =46,9/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 1 440 . 60

Vvz =58,9/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 2 880 . 60

Vvz =62,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 4 320 . 60

5 30,638

10 45,499

15 54,001

20 58,736

30 64,908

40 69,431

60 75,417

120 84,191

240 97,500

360 107,276

480 104,100

600 101,160

720 98,219

1080 89,163

1440 76,104

2880 51,653

4320 3,653

Doba trvání 
srážky         

tc [min]
Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení Vv z

Retenční objem 
vsakovacího zařízení 

Vvz [m
3]

Vvz =13,1/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 5 . 60

Vvz =19,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 .10 . 60

Vvz =23,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 15 . 60

Vvz =25,3/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 20 . 60

Vvz =28,1/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 30 . 60

Vvz =30,2/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 40 . 60

Vvz =33,1/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 60 . 60

Vvz =37,9/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 120 . 60

Vvz =45,7/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 240 . 60

Vvz =52,0/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 360 . 60

Vvz =52,8/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 480 . 60

Vvz =53,7/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 600 . 60

Vvz =54,6/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 720 . 60

Vvz =57,2/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 1 080 . 60

Vvz =58,1/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 1 440 . 60

Vvz =73,5/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 2 880 . 60

Vvz =78,9/1000 . (2054,9+300) -2,17 . 10-6 . 323,84 . 4 320 . 60
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8.1.5 Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr se stanoví dle vztahu [2]:

T pr=
V vz

Qvsak

  

kde Vvz je největší vypočtený retenční objem (návrhový objem) vsakovacího 

zařízení, v m3,

Qvsak vsakovaný odtok, v m3/s.

Doba prázdnění vsakovacího zařízení nemá překročit 72 h.

T pr.5=
V vz

Q vsak

=
84,904
3,51⋅10−4

=241892 s=67,2h  VYHOVUJE

 T pr.10=
V vz

Q vsak

=
107,276
3,51⋅10−4

=305630 s=84,9h NEVYHOVUJE

Jelikož  doba  prázdnění  u  výpočtu  pro  desetiletý  déšť  nevyhovuje  normě 

(72 hodin), navrhuji  bezpečností přepad průlehu do kombinovaného vsakovacího 

zařízení.

8.2 Kombinované vsakovací zařízení

Jako  kombinované  vsakovací  zařízení  jsem  zvolila  retenčně-vsakovací 

jezírko,  které  bude  mít  nepropustné  dno  a  stěny  do  výšky  1,75  m.  V  tomto 

prostoru vznikne vodní prostředí pro ryby a obojživelníky, viz obrázek č. 15. Nad 

tímto  prostorem  bude  retenční  objem  pro  zachycení  přívalových  dešťů  nebo 

tajícího sněhu. Situace viz příloha 4.
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Obrázek č. 15 Návrh jezírka
(vlastní přepracování obrázku z http://www.asb-portal.cz)

8.2.1. Výpočet vsakovací plochy

Při  výpočtu vsakovací  plochy budu počítat  pouze se stěnami retenčního 

objemu a vlhkou zónou břehu, jelikož dno a stěny jezírka do výšky 1,75 m budou 

nepropustné, viz obrázek č. 16.

 
Obrázek č. 16 Počítaná vsakovací plocha jezírka

(vlastní přepracování obrázku č. 15)
 

Avsak=S s+S vp=479,18m
2

kde Ss je obsah stěn retenčního prostoru nad jezírkem, v m2,

Svp je obsah pásu pro vegetaci, v m2.
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8.2.2 Vsakovaný odtok

Qvsak=
1
f
k v⋅Avsak=

1
2
⋅2,17⋅10−6

⋅479,18=5,2⋅10−4m2

8.2.3 Stanovení retenčního objemu kombinovaného vsakovacího zařízení

V vz=
hd
1000

⋅(Areduk+Avz)−
1
f
⋅k v⋅Avsak⋅t c⋅60

Návrhový úhrn srážek hd podle tabulky 4 a 5.

Doba trvání srážky určité periodicity tc podle tabulky 4a a 5a.

Výpočet retenčního objemu pro pětiletý déšť
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5 30,875

10 44,914

15 52,882

20 56,986

30 62,158

40 65,674

60 70,498

120 76,966

240 86,039

360 94,836

480 89,281

600 83,450

720 77,895

1080 60,679

1440 39,599

2880 -17,123

4320 -97,028

Doba trvání 
srážky         

tc [min]
Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení Vv z

Retenční objem 
vsakovacího zařízení 

Vvz [m
3]

Vvz =11,3/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 5 . 60

Vvz =16,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 10 . 60

Vvz =19,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 15 . 60

Vvz =21,1/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 20 . 60

Vvz =23,2/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 30 . 60

Vvz =24,7/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 40 . 60

Vvz =26,9/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 60 . 60

Vvz =30,6/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 120 . 60

Vvz =36,6/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 240 . 60

Vvz =42,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 360 . 60

Vvz =43,2/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 480 . 60

Vvz =43,8/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 600 . 60

Vvz =44,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 720 . 60

Vvz =46,4/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 1 080 . 60

Vvz =46,9/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 1 440 . 60

Vvz =58,9/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 2 880 . 60

Vvz =62,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 4 320 . 60
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Výpočet retenčního objemu pro desetiletý déšť

8.2.4 Stanovení doby prázdnění kombinovaného vsakovacího zařízení

T pr.5=
V vz

Q vsak

=
94,836
5,2⋅10−4

=182376 s=50,7h  VYHOVUJE

 T pr.10=
V vz

Q vsak

=
121,055
5,2⋅10−4

=232798 s=64,7h VYHOVUJE

Doba prázdnění počítaná i s přelivem z průlehu ( cca 20m3)

T pr.5=
V vz

Q vsak

=
94,836+20
5,2⋅10−4 =220838 s=61,3h VYHOVUJE

T pr.10=
V vz

Q vsak

=
121,055+20
5,2⋅10−4

=271260 s=75,4h NEVYHOVUJE
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5 35,843

10 53,194

15 63,094

20 68,578

30 75,682

40 80,853

60 87,609

120 97,114

240 111,154

360 121,055

480 115,776

600 110,773

720 105,770

1080 90,486

1440 70,510

2880 23,172

4320 -51,765

Doba trvání 
srážky         

tc [min]
Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení Vv z

Retenční objem 
vsakovacího zařízení 

Vvz [m
3]

Vvz =13,1/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 5 . 60

Vvz =19,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 10 . 60

Vvz =23,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 15 . 60

Vvz =25,3/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 20 . 60

Vvz =28,1/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 30 . 60

Vvz =30,2/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 40 . 60

Vvz =33,1/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 60 . 60

Vvz =37,9/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 120 . 60

Vvz =45,7/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 240 . 60

Vvz =52,0/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 360 . 60

Vvz =52,8/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 480 . 60

Vvz =53,7/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 600 . 60

Vvz =54,6/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 720 . 60

Vvz =57,2/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 1 080 . 60

Vvz =58,1/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 1 440 . 60

Vvz =73,5/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 2 880 . 60

Vvz =78,9/1000 . (1884,9+875) -2,17 . 10-6 . 479,18 . 4 320 . 60
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Přestože  doba  prázdnění  nevyhovuje  normě  (72  hodin),  navržené  jezírko  má 

dostatečné  rezervy,  protože  nepravidelný  tvar  jezírka  je  počítán  jako  těleso 

pravidelné (komolý jehlan) a menší.

8.2.5 Návrh jezírka

Jezírko navrhuji  se stálou hladinou 1,75 m jako vodní prostředí pro ryby 

a obojživelníky. Dno a stěny jezírka do 1,75 m budou z nepropustné vrstvy. Toho 

docílím použitím svařované polyetylénové fólie nebo navezením nepropustných 

jílů  (jíly  lze  použít  jen  v  případě,  že  jsou v  okolí  stavby).  Izolační  materiál  se 

ochrání geotextilií a obsype se drobným štěrkem. Při osázení rozdělíme jezírko na 

tři zóny – leknínová zóna (hluboká zóna), zóna mělké vody a vlhká zóna břehu, 

viz obrázek č. 17. 

Obrázek č. 17 Zóny jezírka pro osazení
((vlastní přepracování obrázku č. 15)

Leknínová zóna

Dno jezírka  by mělo být  pokryté  10  cm silnou vrstvou štěrku o zrnitosti 

2 – 16 mm, která bude sloužit pro uchycení vodních rostlin. Tato zóna je často 

nazývána jako leknínová zóna nebo také hluboká zóna. Vodní rostliny budou tedy 

navrženy tak,  aby plnily nejen  funkci  čistící,  ale  i  funkci  úkrytu  pro  ryby.  Jako 

produkt fotosyntézy totiž do vody uvolňují kyslík a také pomáhají udržovat čistou 

vodu odebíráním živin  mikroskopickým řasám,  způsobující  zelený zákal.  Navíc 
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některé druhy překrásně kvetou. Musíme dát ale pozor na druhy, které mohou růst 

až příliš, pak je nezbytné trsy takových druhů odstraňovat, abychom rybám zajistili  

dostatek volného prostoru k plavání. [18]

Vhodnou  vodní  roslinou  je  např.  Stulík  žlutý  (obrázek  č.  18),  jehož  vhodnými 

partnery  jsou  Rdest  světlý  a  Růžkatec  potopený  nebo  Rdesno  obojživelné  se 

stejnými  vhodnými  partnery  jako  Stulík  či  Stolístek  přeslenitý  s  Rdestem 

kadeřavým a Leknínem Sunny pink jako vhodnými partnery. Leknínová zóna by 

měla být osázena spíše střídmě. Podvodní rostliny by měly být vysazovány ve 

více druzích, ale jen v malém počtu kusů od druhu. [19] 

Obrázek č. 18 Stulík žlutý
(http://zehunskyrybnik.webnode.cz/flora/)

Pro chov ryb je důležitá teplota vody, živiny ve vodě, složení dna nebo pH 

vody.  Např.  chov  kaprů  vyžaduje  vyšší  teplotu  vody  (v  létě  20°C  –  30°C) 

s  dostatečným  množstvím  rostliných  živin,  bahnitým dnem a  neutrálním  nebo 

slabě alkalickým pH vody. Chov pstruhů a lipanů naopak vyžaduje nízkou teplotu 

vody (v létě 16°C – 20°C) s nízkým obsahem organických látek, ale s vysokým 

obsahem kyslíku. [20] Jako základní pravidlo pro osázení jezírka rybami platí: ryba 

do  velikosti  10  cm  (např.  Koljuška  tříostná  a  Slunka  obecná,  obrázek  č.  19) 

2013 54



Bc. Dagmar Zeman Skácelová: Technické řešení odvodnění administrativně-skladového areálu

potřebuje 50 – 60 l vody. Pro větší ryby platí vzorec : délka ryby x 60 litrů x 0,4 .

Přehnané  osázení  jezírka  rybami  znamená  velké  množství  krmení  i  stále 

zakalenou vodu. [19] Stabilní ekosystém v jezírku je narušován náhlými změnami 

kvality vody [21],  proto navrhuji  zvolit  takové druhy ryb,  kterým by tyto  změny 

nevadily.

Obrázek č. 19 Slunka obecná
(http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id192514/?taxonid=15583)

Zóna mělké vody

V mělké zóně dosahuje hloubka vody 40 cm. Výhodou této zóny je, že voda 

se  tolik  neohřívá,  a  proto  se  zde daří  rozmanitým druhům rostlin.  Do mělčiny 

můžeme zasadit jak rostliny plovoucí, tak i podvodní. V této zóně musíme dávat 

pozor na rostliny, které mají schopnost se rychle rozrůstat. Mohlo by se potom 

stát, že za nějakou dobu by kompetitivně zdatnější druhy vytlačily druhy slabší.

Mezi  rostliny  tohoto  pásma  patří,  např.  Mochna  bahenní  (obrázek  č.  20) 

s vhodnými partnery jako je Bublinatka obecná a Vrbina penízková nebo Kosatec 

žlutý se Šmelem okoličnatým a Ďáblíkem bahenním.

Mělčina na jaře ožívá svatebními zpěvy různých druhů žab, např. Ropucha 

obecná (obrázek č. 21). K jezírku, kde se Ropucha vylíhla, je schopná urazit trasu 
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i přes kilometr dlouhou. Je věrná svému stanovišti. Dalším příkladem obojživelníků 

je Skokan hnědý. Mělká zóna často přitahuje i ptáky, kteří ji využívají k osvěžující  

koupeli.  Ze  zástupců  ptačí  říše  můžeme  jmenovat,  např.  Červenku  obecnou 

(obrázek č. 22) nebo Stehlíka obecného .

Obrázek č. 20 Mochna bahenní
(http://www.naturfoto.cz/mochna-bahenni-fotografie-9401.html)

Obrázek č. 21 Ropucha obecná
(http://www.naturfoto.cz/ropucha-obecna-fotografie-15916.html)
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Obrázek č. 22 Červenka obecná
(http://www.naturephoto.cz/fotobanka/ptaci-birds/4656-cervenka-obecna-erithacus-rubecula.html)

Vlhká zóna břehu

Vlhkou  zónou  břehu  rozumíme  část  nad  hladinou  jezírka,  která  bude 

příležitostně zaplavována přívalovými dešti.  Skladba vegetace musí být na tyto 

možné  změny adaptabilní.  Rostliny této  zóny mají  spíše  ozdobnou  funkci  než 

nějakou jinou. Rostou-li podél okrajů, dodávají nádrži přírodnější ráz a zároveň tak 

mohou fungovat jako překážka a ztěžovat tak predátorovi přístup k vodě a rybám. 

Některé druhy se rozrůstají směrem do vody a pomáhají tak zakrýt okraj nádrže.

[18] Rostliny patřící do této zóny jsou např. Kohoutek luční s Pomněnkou bahenní 

a  Kyprejem  obecným  jako  vhodnými  partnery,  Hvozdík  pyšný  s  Mečíkem 

bahenním a Lobelkou podzimní nebo Hořec hořepník s Řeřišnicí luční (obrázek 

č.  23)  a  Suchopýrem  širolistým  (obrázek  č.  24).  Bujná  vegetace  tak  vytvoří 

prostředí  vhodné jako útočiště  pro hmyz  (např.  Šidlo  modré,  Šidélko  ruměnné 

obrázek č. 25) a obojživelníky.[19] 
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       Obrázek č. 23 Řeřišnice luční Obrázek č. 24 Suchopýr širolistý
(http://www.naturfoto.cz/rerisnice-lucni-fotografie-11490.html)
(http://www.naturepicture.cz/foto/1181-suchopyr-sirolisty.html)

Obrázek č. 25 Šidélko ruměnné
(http://www.naturfoto.cz/sidelko-rumenne-fotografie-4907.html)
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8.3 Návrh odlučovače lehkých kapalin

Odlučovač lehkých kapalin se dá charakterizovat jako mechanické zařízení 

pro  oddělení  a  odstranění  zbytků  paliva  a  mazacího  oleje  z  odpadních  vod 

z čerpacích stanic a průmyslových areálů. Tento systém je založen na různých 

specifických hmotnostech vody se zbytky paliva, které plavou na vodě, a lze je 

snadno odstranit. [22] 

Lehké kapaliny jsou látky o hustotě nižší nebo rovné 0,95 g/cm3, prakticky 

nebo  zcela  nerozpustné  a  nezmýdelnitelné,  např.  motorový  benzín,  motorová 

nafta, topný olej a jiné oleje minerálního původu, avšak s vyloučením (mazacího) 

tuku a olejů rostlinného a živočišného původu. [23]

V  závislosti  na  požadavky  jakosti  vody  se  sestavy  odlučovačů  mění. 

V našem případě se jedná o odlučovač lehkých kapalin sestávající z lapáku kalu, 

odlučovače a šachty na odběr vzorků. 

8.3.1 Lapák kalu

Lapák kalu je část odlučovacího zařízení, kde se usazuje materiál, jako je 

kal,  bahno  a  písek.  Může  být  odlučovací  jednotkou  nebo  konstruovaný 

s odlučovačem jako sdružená jednotka. [23]

8.3.2. Odlučovač

Odlučovač je  část  odlučovacího zařízení,  která odlučuje lehkou kapalinu 

z odpadních vod a zadržuje lehkou kapalinu. Odlučovače jsou rozděleny do dvou 

tříd [23]:

Třída Maximální přípustný obsah zbytkového oleje mg/l Typický odlučovací postup

 (na příklad)

I 5 Koalescenční odlučovače

II 100 Gravitační odlučovače
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8.3.3 Výpočet jmenovité velikosti odlučovače lehkých kapalin

Jmenovitá velikost je bezrozměrné číslo odpovídající přibližně maximálnímu 

průtoku z  odlučovače v  litrech za  sekundu.  Jmenovitá  velikost  NS  se vypočte 

podle následujícího vzorce [24]:

NS=(Q r+ f x⋅Q s) f d

kde NS je jmenovitá velikost odlučovače,

Qr maximální odtok dešťových vod, v l/s,

Qs maximální odtok odpadních vod, v l/s,

fd součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu,

fx přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku.

Výpočet jmenovité  velikosti  jsem  provedla  pomocí  kalkulátoru  firmy 

Asio  spol,  s.r.o.,  viz  obrázek  č.  26,  který  je  dostupný  na  stránkách 

http://www.asio.cz/cz/vypocet-jmenovite-velikosti-odlucovacu-lehkych-kapalin-as-

top.

Dle výpočtové tabulky a návrhu firmy Asio bude mít odlučovač lehkých kapalin 

jmenovitou velikost 57 (60) a maximální průtok 65 l/s. Z jmenovité velikosti  NS 

vypočítáme nutnou minimální povrchovou plochu  Amin , minimální celkový objem 

Vmin a minimální objem komory pro uskladnění lehké kapliny  V1min podle vzorců 

[23]: 

Amin=0,2⋅NS=0,2⋅60=12m2

V min=H⋅A=0,5⋅NS=0,5⋅60=30m3

V 1min=0,03⋅NS=0,03⋅60=1,8m3

Z výpočtu nám tedy vyplývá, že minimální povrchová plocha Amin musí být 12 m2, 

minimální celkový objem  Vmin 30 m3 a minimální objem komory pro uskladnění 

lehké kapaliny 1,8 m3.
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Obrázek č. 26 Výpočet jmenovité velikosti odlučovače lehkých kapalin
(Zdroj:  http://www.asio.cz/cz/vypocet-jmenovite-velikosti-odlucovacu-lehkych-kapalin-as-top)
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8.3.4 Odvodňovací žlaby

Dešťová  voda  z  vozovky  a  parkovišť  je  odváděna  po  povrchu 

do odvodňovacího žlabu, který vede podél parkovišť a ústí do odlučovače lehkých 

látek, viz příloha 5. Žlab může mít otevřenou horní část, nebo horní část krytou 

vtokovou  mřížkou.  V  našem  případě  postačí  žlab  s  otevřenou  horní  částí, 

viz obrázek č. 27.

 
Obrázek č. 27 Odvodňovací žlab

(http://dlazba-beton.cz/?odvodnovaci-zlaby,42)
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9 ÚDRŽBA A KONTROLA ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

Aby  nám  činnost  všech  prvků  odvodnění  areálu  fungovala,  je  nutná 

pravidelná údržba a kontrola.

Údržba navrženého průlehu spočívá  v kosení  trávy,  odstranění  odpadků 

a listí, popřípadě vzniklé sedimentace. Po čase by mělo dojít i k obnově filtrační 

vrstvy novým osetím. V některých případech může být vyžadováno pletí a údržba 

křovin.

Jezírko bylo navženo tak, aby vysazené rostliny měly samočistící funkci. 

Přesto bychom měli kontrolovat kvalitu vody, která je charakterizována třemi údaji, 

a to tvrdostí vody, kyselostí vody (pH) a množstvím živin. Všechny tři hodnoty lze 

změřit pomůckami, které jsou k dostání ve specializovaných prodejnách. Ve vodě 

tvrdosti 7 – 15 °dH prospívají téměř všechny vodní rostliny i ryby. Míru kyslosti 

vody nám udává pH, která nám určuje, zda má voda kyselou (pH < 7), neutrální 

(pH = 7) nebo zásaditou reakci (pH > 7). Jakou hodnotu by mělo mít jezírko není 

zcela jednoznačné. Avšak pro většinu vodních rostlin a ryb je ideální hodnota pH 

6,5 – 7,5. Informace o množství živin nám poskytují údaje o obsahu látek, jako je  

fosfor  nebo dusík.  Tyto hodnoty lze odhadnout  podle různých ukazatelů,  např. 

podle množství  odumírajících rostlin a živočichů, podle množství  trusu obyvatel 

jezírka nebo podle množství poletujícího pylu v jarních měsících. Pokud rostliny 

průběžně spotřebovávají živiny, které se do vody dostanou, nedochází k žádným 

problémům. V opačném případě hrozí rozmnožení nežádoucích řas. [19]

Všechny  části  odlučovače  lehkých  kapalin  vyžadují  pravidelnou  údržbu. 

Údržbu  musí  provádět  odborní  pracovníci  alespoň  jedenkrát  za  šest  měsíců. 

Údržba se provádí podle pokynů výrobce a musí obsahovat alespoň úkony jako 

stanovení množství kalu v lapáku kalu, v odlučovači se měří tloušťka vrstvy lehké 

kapaliny, přezkoušení funkce automatického uzavírání, přezkoušení propustnosti 

vložek,  přezkoušení  funkce automatického výstražného zařízení  a  v  šachtě  na 

odběr vzorků se čistí odtokový žlab. Ve výjimečných případech, pokud je nezbytně 

nutné  vstoupit  do  odlučovače,  musí  být  odlučovač  nejprve  zcela  vyprázdněn, 
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a poté  důkladně vyvětrán.  V  intervalech maximálně 5  let  musí  být  odlučovací 

zařízení  vyprázdněno  a  podrobeno  generální  technické  kontrole  prověřující 

těsnost zařízení, stavební stav, stav případných vnitřních nátěrů a povlaků, stav 

zabudovaných konstručních  prvků,  stav elektrických přístrojů  a zařízení  a  stav 

nastavení automatického uzavíracího systému. Zápisy o čištění a údržbě musí být 

uchovány  (archivovány)  a  na  vyžádání  být  k  dispozici  příslušným  orgánům. 

Zapsány by měly být i zvláštní události, jako např. opravy nebo nehody. Dále pak 

musí  být  dodržovány  bezpečnostní  předpisy  a  předpisy  pro  zacházení 

s nebečnými látkami. [24]

Žlab,  který  svádí  dešťovou  vodu  z  parkvišť,  je  nutné  čistit  od  odpadků 

a spadlého listí.
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10 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Možností odvodnění administrativně-skladového areálu je několik. Protože 

máme dobré vsakovací podmínky, naskýtá se hned několik řešení. Pro srovnání 

s mým návrhem uvedu vsakování do bloků, vsakování do prostoru vyplněného 

štěrkem  a  vsakování  tunelovým  systémem.  V  těchto  případech  se  jedná 

o  podzemní  vsakovací  zařízení.  Vždy musíme počítat  s  odlučovačem lehkých 

kapalin.

10.1 Vsakovací bloky

Vsakovací  bloky jsou obvykle vyráběny z plastů.  Voda se do retenčního 

prostoru dostává ze vstupní šachty nebo vstupním otvorem. Podle konstrukčního 

řešení  se  tato  vsakovací  zařízení  rozdělují  na  zařízení  s  možností  nebo  bez 

možnosti  revize.  Bloky jsou vyrobeny ze svisle umístěných prvků nebo trubek. 

Dešťová voda se do dutin dostává zaplavením vstupní šachty a může se vsakovat 

jak  vodorovnou  plochou,  tak  zaplavenou  plochou  stěn.  Mezi  základní  výhody 

tohoto  systému  patří  velká  akumulační  kapacita  bloků  (asi  95  %  celkového 

objemu).  Úspora  prostoru  vzniká  umístěním  akumulace  pod  zpevněné  plochy, 

jelikož  bloky  mají  dostatečnou  pevnost  a  odolnost  pro  zatížení  nadložím 

a pojezdem. Výhodou je malá váha bloků (cca 42 kg/m3), nevýhodou je potřebný 

objem ložné plochy. [25]

10.2 Prostor vyplněný štěrkem

Prostor  vyplněný  štěrkem  spočívá  ve  vytvoření  štěrkového  polštáře 

s  vloženými  drenážními  trubkami,  viz  obrázek  č.  28.  Pro  možnost  kontroly 

a  proplachování,  se  do  systému  navrhují  vstupní  a  čisticí  šachty.  Štěrkem 

vyplněné dutiny jsou náročné na dopravu výplňového materiálu (štěrkový materiál  

o velikosti 16/32 mmm) i odvoz vykopané zeminy. Navíc obvyklá kapacita zbylých 
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dutin  je  cca  30  % objemu prostoru  vsakovacího  zařízení.  [25]  U  vsakovacích 

zařízení  vyplněných  štěrkem je  retenční  objem vsakovacího  zařízení  objemem 

pórů. Celkový objem vsakovacího zařízení W [m3] se potom stanoví podle vztahu: 

W=
V vz

m

kde Vvz je retenční objem vsakovacího zařízení, v m3,

m pórovitost nebo retenční schopnost vsakovacího zařízení. [2]

Pórovitost hrubého písku nebo štěrku (zrnitosti 2 mm až 20 mm) m = 0,3. [26]

Obrázek č. 28 Prostor vyplněný štěrkem
(vlastní přepracování obrázku z http://www.asio.cz)

10.3 Tunelový systém

Podzemní  prostor  vytváří  prvky  ve  tvaru  klenby  (vyrobenými  např. 

z  plastických hmot),  které  tvoří  retenční  objem vsakovacího zařízení.  Dešťová 

voda může vsakovat dnem a případně bočními otvory do horninového prostředí.  

Tunelový  systém se skládá  z  lehké,  plastové,  půlkruhové  schránky (schránek) 

s  kapacitou  do  zásobního  množství  a  pronikaní  dešťové  vody  z  utěsněných 
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povrchů  do  půdy.  Půlkruhové  schránky  mají  zásobní  kapacitu  100%  objemu 

a  v  porovnání  se  štěrkem,  průnikové  jámy potřebují  méně  než  1/3  obvyklého 

objemu.  Dešťová  voda  může  volně  pronikat  dnem a  bočními  otvory  do  půdy. 

Ve standardní verzi s rovným víkem mohou tunely zvládnout zatížení ekvivalentu 

30  tunového  kamionu  a  mají  životnost  nejméně  po  desetiletí.  Každý  začátek 

a konec sekce je vybaven otvorem jako nátok a je schopen pro připojení k potrubí.  

Pouze se třemi  různými komponenty (tunel,  začátek a konec sekce)  je možno 

stavět  stabilní  a rozsáhlý systém s minimálními  stavebními  náklady.  Systém je 

snadno skladný, a tím se na minimum sníží dopravní náklady oproti systému, který 

využívá vsakovací bloky nebo štěrkopísek. [25]

2013 67



Bc. Dagmar Zeman Skácelová: Technické řešení odvodnění administrativně-skladového areálu

11 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

Ve všech variantách je stálý prvek, a to odlučovač lehkých kapalin. Pokud 

bychom vzali můj návrh řešení, tedy vsakovací průleh a jezírko, náklady by byly 

za výkopové práce (průleh, jezírko, žlab a odlučovač), osetí průlehu, svařovaná 

polyetylénová  fólie,  osázení  jezírka  rybami  a  rostlinami  a  dále  pak  spojovací 

materiál  ze  žlabu  do  odlučovače  a  z  odlučovače  do  jezírka  (plastové  trubky 

Ø 300 DN = 324 mm). Jako srovnávací parametr jsem si zvolila objem vykopané 

zeminy pro umístění vsakovacího zařízení.  Objem vykopané zeminy průlehu je 

95  m3 a  jezírka  (jako  kombinovaného  zařízení)  je  909  m3. S  těmito  objemy 

můžeme porovnat  alternativní  řešení  těchto  dvou vsakovacích  prvků,  ať  už se 

jedná  o  nahrazení  vsakovacími  bloky,  prostorem  vyplněným  štěrkem  nebo 

tunelovým systém.

Ekonomické zhodnocení v případě využití vsakovacích bloků

Vsakovací bloky jsou tvaru kvádru o různých rozměrech (podle výrobce). 

Při  výpočtu  nahrazení  průlehu vsakovacími  bloky jsem použila  kalkulátor  firmy 

Glynwed, viz příloha 6, který je dostupný na stránkách http://www.glynwed.cz/cs/

vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/navrh-vsakovaciho-zarizeni-

srazkovych-vod-dle-csn-75-9010.html. Pro vypočtený návrhový objem to znamená 

454 ks vsakovacích bloků, které se nám vejdou do jedné vrstvy. Minimální zásyp 

je  0,8  m.  Výpočtem  tedy  zjistíme,  že  objem  vykopané  zeminy  pro  usazení 

vsakovacích bloků do jedné vrstvy je 399 m3. Pokud bychom ale dali vsakovací 

bloky do dvou vrstev,  dostaneme objem 270 m3.  Mimo tento  objem vykopané 

zeminy musíme ještě připočítat cenu bloků (cena bloku firmy Glynwed v základní 

barvě a s rozměry 120 x 60x 42 cm cca. 1 620,- Kč/ks) a dopravu. 

U  návrhu  jezírka  je  situace  taková,  že  výkopaná  zemina  pro  vsakovací 

bloky má objem pro jednu vrstvu 405 m3, a pro uložení do dvou vrstev 273 m3. 

Vsakovacích bloků pro daný objem potřebujeme 461 ks, viz kalkulátor v příloze 7.
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Ekonomické zhodnocení v případě využití prostoru vyplněného štěrkem

Prostor  vyplněný  štěrkem  je  náročný  na  výkop,  protože  2/3  celkového 

objemu tvoří  výplňový materiál.  V případě záměny průlehu je  objem vykopané 

zeminy 562 m3. Navíc by se náklady navýšily o cenu výkopového materiálu. Cena 

štěrkopísku  o  zrnitosti  8  –  32  mm  se  přibližně  pohybuje  kolem  510,-  Kč/m3 

a musíme připočítat i cenu za dopravu.

Pokud  bychom  místo  jezírka  zvolili  prostor  vyplněný  štěrkem,  objem 

vykopané zeminy pro štěrkové lože by byl 570 m3.

Ekonomické zhodnocení v případě využití tunelového systému

Jednou z možných variant odvodnění areálu je použití vsakovacích tunelů. 

Pro  výpočet  kusů  jsem  zvolila  opět  kalkulátor  firmy  Glynwed.  Výsledky  viz 

příloha 8 a 9. V případě odvodnění střech, nám kalkulátor vypočítal použití 340 ks 

vsakovacích  tunelů.  Můžeme  počítat  s  nejmenším  zásypem,  což  je  0,25  m, 

protože nepočítáme v této oblasti s žádným zatížením. Objem vykopané zeminy 

se nám zvýší  2,5 x (248 m3) a zvýší  se nám i  náklady (vsakovací  tunel  firmy 

Glynwed 1 100,- Kč/ks + náklady na dopravu).

Situace v případě odvodnění parkovišť a manipulační plochy je taková, že 

pro daný objem dešťové vody bychom použili 346 ks vsakovacích tunelů. Objem 

vykopané zeminy je 252 m3 .

Shrnutí

Ekonomické  zhodnocení  jsem  provedla  na  základě  porovnání  objemů 

vykopané  zeminy  při  uvedených  možnostech  řešení.  Do  grafu  1  (odvodnění 

střech)  jsem  zanesla  objem  průlehu,  vsakovacích  bloků,  štěrkového  lože 

a tunelového systému. Graf 2 (odvodnění parkovišť) nám ukazuje objem jezírka 

a objemy možných alternací. Porovnání objemů vykopané zeminy nám odkrývá 

část nákladů. Výkopové práce se pohybují kolem 490,- Kč/m3. V tabulce 6 jsou 

shrnuty základní náklady na výstavbu systému na odvodnění střech a parkovišť.
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Graf 1  Porovnání objemů vykopané zeminy pro odvodnění střech

Graf 2 Porovnání objemů vykopané zeminy pro odvodnění parkovišť
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Tabulka 6 Základní náklady na výstavbu odvodnění areálu (Zdroj: vlastní tvorba)

pozn. Pro odvodnění s použitím vsakovacích bloků jsem počítala s usazením  

bloků do dvou vrstev a tím i s menším objemem vykopané zeminy.
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Navrhované řešení Průleh + jezírko Vsakovací bloky Štěrkové lože Tunelový systém

Objem výkopu        1) 95 270 562 248

Cena výkopu 46550 Kč 132300 Kč 275380 Kč 121520 Kč

Objem výkopu        2) 909 273 570 252

Cena výkopu 445410 Kč 133770 Kč 279300 Kč 123480 Kč

Ostatní náklady      1) 20000 Kč 735480 Kč 48450 Kč 374000 Kč

Ostatní náklady      2) 50000 Kč 746820 Kč 204000 Kč 380600 Kč

561960 Kč 1748370 Kč 807130 Kč 999600 Kč

1) odv odnění střech; 2) odv odnění parkov išť

m³ m³ m³ m³

m³ m³ m³ m³

základní celkové 
náklady

pozn. Ostatní náklady  jsou počítané jako osetí průlehu, osázení jezírka, v sakov ací bloky , v ýplňový materiál, 
v sakov ací tunely
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12 ZÁVĚR

Cílem  mé  diplomové  práce  bylo  navrhnout  optimální  řešení  odvodnění 

administrativně-skladového  areálu  v  Drahelčicích  u  Rudné  z  hlediska 

ekonomického i ekologického. V rámci diplomové práce jsou uvedena řešení – 

stěžejně průleh + vsakovací jezírko a dále pak vsakovací bloky, prostor vyplněný 

štěrkem a tunelový systém. Možné varianty jsem srovnala na základě porovnání 

objemů vykopané zeminy jako jednu z  hlavních  složek vynaložených  nákladů. 

Velmi zajímavé jsou grafy 1 a 2. Graf 1 prezentuje srovnání objemů vykopané 

zeminy pro odvodnění ze střech, kde nejlépe vychází navržený prvek, a to průleh 

(objem 95 m3).  V grafu 2 je situace opačná. Navržené jezírko se skládá ze dvou 

částí  a to z části  se stálou hladinu 1,75 m a objemem cca. 319 m 3 a z  části 

retenčního  prostoru  s  objemem cca.  590  m3.  Celkový  objem je  tedy 909  m3. 

V porovnání s  ostatními variantami je tento objem až téměř čtyřnásobně vyšší. 

Záleží tedy na rozhodnutí investora, jestli  si  ponechá pouze navrhnutý retenční 

prostor, který splňuje podmínky dle normy ČSN 75 9010 nebo i okrasné jezírko se 

stálou hladinou. I přesto je však průleh se vsakovacím jezírkem nejen nejlevnější 

variantou,  ale  i  funkčním krajinným prvkem.  Z  ekologického  hlediska  nejméně 

zatěžuje okolní krajinu a je v souladu s přirozeným životem okolního prostředí.

Pokud by investor uvažoval do budoucna zvěšit zastavěnou plochu, mohla 

by pro něj být zajímává i varianta s tunelovým systémem, která by musela být více 

propracovaná.  Hlavně  pokud  by  se  jednalo  o  tunelový  systém  s  možným 

zatížením osobní nebo nákladní dopravy.

Nejdražší variantou se ukázaly být vsakovací bloky. Cena se odvíjela od 

výrobce.  V případě zájmu o tuto možnost  odvodnění  bych doporučovala  zjistit 

ceny podobných výrobků (např. Wavin Q-Bic od Wavin Osma).

Posledním řešením byl prostor vyplněný štěrkem. Tato varianta v hodnocení 

vyšla průměrně a z hlediska ekonomického i ekologického není nijak zajímavá. 

Štěrkové  lože  se  využívá  hlavně  při  odvodnění  rodinných  domů,  kde  je  malá 

odvodňovací plocha.
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