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Anotace 

 V této bakalářské práci je navržen a popsán postup odvedení dešťové vody  

ze zpevněného území v průmyslové zóně. V první části práce je popsán stávající stav 

území. Je zde nastíněn princip odvodňování a kanalizační systémy pro dešťové vody. 

V další části jsou zpracovány podklady pro samotnou realizaci a vytvoření retenční nádrže. 

Principy řešení jsou zde posouzeny technicky, ale také na základě legislativy. Vlastní 

návrh je podložen hydrotechnickými výpočty a zpracovanou výkresovou dokumentací.  

Na závěr práce je proveden odhad ekonomických nákladů pro realizaci tohoto návrhu.  
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Summary 

In this work is proposed and described procedure divert rainwater from paved areas 

in the industrial zone. The first part describes the current status of the territories. It also 

outlines the principle of drainage and sewerage systems for rainwater. The next section 

processed data for the actual implementation and the creation of retention basins. 

Principles of solution are considered technically, but also on the basis of legislation. The 

design is supported hydrotechnickými calculations and drawing documentation. At the 

conclusion of this work is to estimate the economic cost to implement this proposal. 
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1. ÚVOD 

Ke zpracování bakalářské práce jsem si vybrala téma „Návrh způsobu nakládání 

s dešťovými vodami po změně způsobu využití území“. Jedná se o projekt, který vznikl 

v průmyslové zóně v obci Bělotín, která leží nedaleko města Hranice na Moravě 

v Olomouckém kraji. Cílem tohoto projektu je rozšíření průmyslové haly a vybudování 

parkoviště z nezpevněného terénu poblíž haly.  

Úkolem bakalářské práce je navrhnout způsob, jak z nové střechy haly a nově 

zpevněného území odvádět veškeré dešťové odpadní vody, které se na tyto povrchy 

dostanou. Účelem tohoto projektu bude zajištění rovnoměrného odtoku dešťových 

odpadních vod po realizaci přístavby haly, obslužné komunikaci a skladovacích ploch. 

Touto stavbou dojde k navýšení množství zpevněných ploch, čímž se navýší objem vod 

povrchového odtoku. Protože kapacita recipientu, do kterého se vody odvádí, je omezena, 

musí se najít taková varianta řešení, která zajistí rovnoměrný odtok dešťových vod  

do Bělotínského potoka a nedojde tím k navýšení průtoku v recipientu a stavba samotná 

nebude mít negativní vliv na vodní tok. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ  

2.1. Místo realizace projektu 

 Objekt průmyslové haly, která se bude rozšiřovat, se nachází v Olomouckém 

kraji v obci Bělotín, poblíž města Hranice na Moravě (Obr. 1). Bělotín leží v části 

střední Moravy, která se nazývá Haná. Dělí se na čtyři části a to Bělotín, Kunčice, 

Lučice a Nejdek. V obci žije kolem 1680 obyvatel. 

Vesnice Bělotín se nachází v průměrné výšce 297 metrů nad mořem. První 

zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1201. Celková plocha obce 

je 3349 ha, z toho orná půda zabírá 61% této plochy. Pětina katastru obce je osázena 

lesním porostem. [1]  

 

Obr. 1 - Mapa České Republiky s vyznačením Bělotína [21]  

  

V průmyslové hale (Obr. 2) sídlí společnost TIGEMMA, spol. s.r.o., která 

podniká v oboru strojírenství od počátku 90. let. Vyrábí především strojní součástky. 

Nabízí také výrobky a služby z oblasti zpracování ušlechtilých materiálů jako jsou 

hliníkové slitiny a nerezové oceli. Zajištěním uceleného výrobního procesu  

od tvarového dělení materiálu, ohýbání, tryskání, lakování a autodopravy je k dispozici 

komplexní technologický park. Výrobní program vlastní produkce se zaměřuje na 
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oblast průmyslové filtrace, odsávacích systémů a materiálových odsávacích stolů pro 

CNC pálicí stroje. Společnost v současné době zaměstnává okolo sto zaměstnanců. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

2.2. Popis stávajícího stavu 

V areálu průmyslového objektu je v současné době vybudována kanalizace,  

do které jsou odváděny jak vody z uličních vpustí a střešních svodů, tak i vody z ČOV, 

která je součástí objektu a odlučovače ropných látek z přilehlých parkovacích ploch. 

Potrubí stávající kanalizace ústí do přilehlého Bělotínského potoka. 

 V průmyslovém areálu vedle haly jsou nezpevněné travnaté plochy, do kterých 

se v současné době vsakují dešťové vody. Při realizaci stavby dojde k výstavbě 

zpevněných ploch. Novou zpevněnou plochou bude např. střecha rozšiřující se haly, 

obslužná komunikace a různé skladovací plochy. Na těchto místech již nebude 

vsakování možné.  

Obr. 2 - Letecký pohled na průmyslovou halu [22] 
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2.3. Hydrologické poměry 

 Obcí Bělotín protéká Bělotínský potok, který spadá do povodí Odry. Číslo 

hydrologického pořadí je 2 – 01 – 01 – 056/0. Potok je dlouhý asi 6,3 km a teče od obce 

Veselí, protéká celým městem Bělotín a ústí do řeky Luhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3 - Hydrologická mapa Bělotína s vyznačením Bělotínského potoka  [23] 
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3. VYTYPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Je známo, že odvádění dešťových vod nepřirozenými způsoby, což není vsakování 

a odpařování, s sebou nese různé negativní následky na životní prostředí. Ve městech stále 

přibývají zpevněné plochy, u kterých je nutno se zamyslet nad efektivním odvedením 

dešťových vod. Největším problémem u tohoto odvádění vod ze zpevněných ploch je, že 

veškerá voda je odváděna přes kanalizaci do řek a tím pádem se nedostane do podzemních 

vod. Vzhledem k možnému znečištění, které uvolňují odvodňované plochy, může být 

někdy toto řešení ekologicky smysluplné. Vždy je ale důležité sledovat všechny prvky, než 

se rozhodneme jak s dešťovou vodou nakládat. Protože vsakování, ač je upřednostňováno, 

nemusí být vždy nejlepším řešením. Je nutné znát hladinu podzemních vod, propustnost 

podloží a jiné důležité vlastnosti půdy. [3] 

Mým hlavním cílem je vyřešit problém s odváděním dešťových vod po realizaci 

stavby. Součástí stavby jsou nová výrobní a skladovací hala, obslužná komunikace  

a skladovací plocha. V areálu firmy, kde proběhne stavba je v současné době vybudována 

areálová kanalizace, do které jsou odváděny jak vody s uličních vpustí a střešních svodů, 

tak i vody z ČOV, která je součástí objektu a odlučovače ropných látek z přilehlých 

parkovacích ploch. Tato kanalizace je zaústěna do Bělotínského potoka, který protéká 

kolem naší stavby.  

Je nutné navrhnout dešťovou kanalizaci, kterou budou odváděny všechny dešťové 

vody ze střech přistavěné haly a z nově zpevněných ploch. Největším problémem však je 

odtok dešťových vod, který se po realizaci staveb navýší. Z důvodu změny množství 

srážkových vod, které budou vyvolány změnou způsobu užívání území, je třeba tento 

problém vyřešit a vymyslet způsob bezpečného odvedení těchto vod do stávající 

kanalizace a následně do recipientu, což je v našem případě Bělotínský potok a jehož 

správcem je Povodí Odry. 

Je třeba zvážit veškeré možné varianty a vybrat tu nejvhodnější, z hlediska 

ekologického a ekonomického. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ (LEGISLATIVNÍ, TECHNICKĚ) 

4.1 Dešťové vody 

 Dešťové vody jsou srážkové vody odváděné ze střech, komunikací, parkovišť  

a jiných zpevněných ploch. Zpravidla jsou odváděné do společné nebo oddílné dešťové 

kanalizace. 

 Atmosférické srážky vznikají tzv. kondenzací, což je přeměna páry na kapalinu 

ochlazením. Kondenzace probíhá buď na povrchu rostlin, země, nebo přímo 

v atmosféře. Srážky rozdělujeme podle různých kritérií. V první řadě podle skupenství 

na kapalné a pevné, dále pak podle místa vzniku na horizontální a vertikální. [4] 

Dále známe srážky konvektivní, což jsou srážky lokální. Jejich intenzita je rozdílná  

a doba trvání velmi krátká (mohou vést k lokálním záplavám). Srážky orografické, 

které se vyskytují v horských oblastech a srážky frontální, které jsou v našem klimatu 

hlavním zdrojem dešťových srážek. Srážky můžeme rozdělit také podle doby trvání a to 

na déšť slabý, mírný, silný, velmi silný, liják, příval a průtrž mračen. Dešťová kapka 

může mít rozměry 0,1 až 0,8 mm. [5] 

Množství srážek je základním prvkem bilanční hydrologické rovnice. Je velmi 

důležitou hodnotou při různých hydrologických výpočtech, zejména v hydrologii 

urbanizovaných území. Srážky je tedy nutné monitorovat, abychom znali všechny 

parametry a získali tím správný obraz např. na intenzitu srážek, plošné rozložení, 

celkový úhrn a dobu trvání. [4] 

Provádí se například výzkum intenzit přívalových dešťů pro stanovení 

odtokového množství z malých povodí. Na řekách a větších potocích se odtokové 

poměry zjišťují přímým měřením. Při výzkumu přívalových dešťů se zaměřujeme 

především na jejich velikost, dobu trvání a intenzitu. Důležitá je také pravděpodobnost 

výskytu jmenovitých hodnot. Tyto hodnoty se zjišťují pomocí tzv. ombrografů. Pan 

Trupl, společně se svými spolupracovníky, všechny tyto hodnoty zaznamenal, vypočítal 

a utřídil do následující tabulky (Tab. 1), která nám dnes napomáhá při výpočtech 

intenzit dešťů. [16] 
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4.2 Hospodaření s dešťovými vodami 

 Historie hospodaření a nakládání s dešťovými vodami sahá až do dob antiky. Již ve 

starověku existovaly podzemní nádrže o objemech až 1000 m3, kde byla shromažďována 

dešťová voda, která byla následně využívána pro nejrůznější účely tehdejší doby. Tyto 

nádrže na dešťovou vodu se nacházely pod zemí, aby nedocházelo k jejímu přímému 

vypařování a znečišťování. Římské ulice byly dlážděné nezpevněnými kameny, a tím bylo 

možno vodu vsakovat, nebo odvádět pomocí vpustí do kanalizace.  Po zániku římské říše 

došlo k úpadku znalostí a nepřípustné hygienické podmínky vedly opět k budování 

veřejných i soukromých zařízení pro zásobování dešťovou vodou s jednoduchou úpravou 

vody. Cisterny na dešťovou vodu byly doplněny jednoduchým filtračním zařízením. 

Takové cisterny se v některých oblastech s nízkou hustotou obyvatel a časovým 

rozdělením srážek vyskytují dodnes. [3] 

 V domech určených pro bydlení jsou čtyři oblasti, u kterých je možné nahradit 

pitnou vodu vodou dešťovou. Jedná se o splachování toalet, praní, úklid a závlahu zahrad. 

U kancelářských budov se tato voda využívá např. pro chlazení budov v tepelných 

výměnících, případně pro chlazení prostřednictvím zelených fasád.  

 Technickým řešením využívání těchto vod jsou dešťové svody, kterými je voda 

sváděna do akumulačních nádrží, ze kterých je dále vedena do budovy jako voda užitková. 

[7]   

Tab. 1 - Průměrná intenzita srážek dle Trupla [16] 
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4.3 Vsakování a odtok dešťových vod 

V lidmi nezasažené krajině se většina dešťové vody vsákne, je pohlcena rostlinami , 

nebo se odpaří. Takto funguje přirozený koloběh vody. Ovšem tím, že lidé zasahují  

do krajiny, se mění tento přirozený cyklus dešťových vod. Jde především o výstavby 

sídlišť, komunikací, a v neposlední řadě také o zemědělské zásahy. Sídliště, komunikace  

a jiné zastavěné plochy nedovolují vsakování dešťové vody. [3] Tím se samozřejmě 

snižuje schopnost země vsakovat dešťové vody a soustřeďuje ji do odtoku. Zvětšení 

odtoku způsobuje rozšíření koryta a tím způsobuje ztrátu vlnitosti, což vede ke ztrátě 

přirozeného prostředí. [6] 

 

Zákon o vodách nám udává, že „při provádění staveb nebo jejich změn, nebo změn 

jejich užívání, jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb 

zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním popřípadě jiným zneškodňováním 

odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem“. [14]  

Dále nám Vyhláška č. 501/2006 Sb. říká, že „stavební pozemek se vždy vymezuje 

tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných 

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;  

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

vypouštění do jednotné kanalizace“. [15] 

Podle stavebního zákona je tedy nutné zajistit vsakování, zadržování a odvádění 

povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek podle stavebního zákona. [15] 

Aby se voda dobře vsakovala, musí být zajištěna dostačující propustnost půdy, 

kterou charakterizujeme hydraulickou vodivostí (koeficient filtrace). Vsakovací schopnost 

půdy lze charakterizovat podle následující tabulky (Tab. 2). Navíc tyto vody s sebou berou 

ze zpevněných ploch řadu nečistot, a tím se stávají velmi znečištěné. [7] 
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Tab. 2 - Rozsahy hydraulické vodivosti [7] 

Hydraulická vodivost [m/s] Charakteristika prostředí 

10-1 až 10-3 Velmi propustné 

10-3 až 10-5 Propustné 

10-5 až 10-7 Středně až málo propustné 

10-7 až 10-8 Málo až velmi málo propustné 

< 10-8 nepropustné 

  

Dešťová voda, která se odvádí stokovou sítí nebo jiným způsobem ze zastavěných 

ploch se nedostává do půdy, a tím klesá hladina podzemní vody. Aby se podzemní voda 

obnovovala, musí se upřednostňovat vsakování dešťových vod. Tyto stavy mohou 

zapříčinit řadu různých problémů. Například dochází k častějším záplavám, půdním 

erozím, vysychání vodních toků, aj. [3] 

Velikost a průběh dešťového odtoku je ovlivněn hydrologickými srážkami (déšť, 

sníh), charakterem prostředí (klima, roční období), charakterem povrchu (zpevnění, 

vegetace, spád) a charakterem podloží (propustnost, hladina podzemní vody). 

V urbanizovaném prostředí se průběh odtoku odlišuje od srážko-odtokového procesu 

v přirozeném povodí. Hlavní příčinou je především charakter podloží (nepropustnost 

povrchu) a modifikace odtoku způsobená městským odvodněním. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Dešťový odtok v přirozeném povodí [5] 
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„V urbanizovaném povodí převládá přímý odtok nad ostatními složkami odtoku 

hydrologických srážek. Přímý dešťový odtok v urbanizovaném povodí je zpravidla 

popisován ve dvou krocích. Tvorbou dešťového odtoku je vyjádřen průběh 

bezprostředního zachycení určité části dešťové vody v povodí jeho omočením 

(intercesí), povrchovou retencí, infiltrací, výparem a dalšími vlivy. Výsledkem popisu 

tohoto procesu je vyjádřena „připravenost“ dešťové vody k „přímému“ odtoku. Tato 

abstraktní hodnota je označována jako tzv. efektivní déšť. Zachycená dešťová voda 

(omočením, v prohlubních a výparem) je označována jako „ztráta“. Součet efektivního 

deště a všech ztrát pak tvoří celkový objem reálného deště v daném povodí“ (Obr. 5). 

[5] 

Systém městského odvodnění je založen na principu rychlého odvedení 

veškerých vod z urbanizovaného území, což může způsobit problémy  

ve vodohospodářském a ekologickém režimu území, zejména pokud se jedná o obce 

s málo vodným recipientem. Kanalizační systém odebírá vodu přirozeným cestám 

v povodí a transformuje ji do vodního toku se značnými změnami. Omezené 

zásobování podzemní vody způsobuje v bezdeštných obdobích nízké průtoky 

v recipientech, které nezajišťují potřebné množství vody pro udržení života vodních 

organismů. Proto je nutné hledat nové možnosti, jak přirozeně vodu odvodnit, aby 

nedocházelo k těmto problémům. Jedním takovým řešením je tzv. zelená infrastruktura, 

což jsou propustné povrchy povodí s vegetačním pokryvem. Mezi základní prvky 

Obr. 5 - Odtok vody z urbanizované části povodí [5] 
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zelené infrastruktury patří zelené střechy, bioretenční prostory, průlehy, liniové a plošné 

mokřady, zámková dlažba, propustný asfalt či beton, infiltrační a retenční nádrže, 

rybníky, ale i vegetace. Zelená infrastruktura zahrnuje využívání dešťových vod, barely 

a cisterny pro zachycení a následné využití vody pro zalévání, splachování toalet apod. 

[8]  

 

4.4 Kvalita a znečištění dešťových vod 

Dešťové vody jsou vody ze všech druhů atmosférických srážek, které spadly na 

zemský povrch a po povrchu odtékají do stok a kanalizací. Tyto vody procházející 

ovzduším získávají anorganické i organické znečištění. Po styku s povrchem mohou být 

dešťové vody znečištěné a neznečištěné, záleží na tom, z jakých povrchů odtékají. [7]

 Dešťová voda se znečišťuje již v atmosféře při procesu odpařování v hlavním 

koloběhu vody. Dochází ke kontaktu vody s různými chemickými látkami. Jde 

především o látky anorganické, což mohou být těžké kovy, sloučeniny dusíku a fosforu. 

Mohou se objevit i látky organické, jako např. ropné látky, chlorované uhlovodíky, 

dioxiny, pesticidy a jiné. Tato znečištění pochází z různých zdrojů. Tím největším 

zdrojem jsou výfukové plyny a otěry z komunikací. Nerozpuštěné anorganické látky 

jsou tvořeny především pískem a popílkem, které se do dešťových vod dostávají právě 

z povrchu vozovek nebo přímo z atmosféry. Kovy, které jsou v dešťových vodách 

obsaženy, závisí na materiálu střech. Nejčastěji to bývá Fe a Zn z korodujících okapů, 

ale mohou to být také Al, Mn, Na aj. Z těžkých kovů to mohou být Zn a Cu.  

 Dalším zdrojem znečištění může být tzv. posypová sůl, kterou se do vody 

dostávají chloridy. Obsah koncentrace chloridů se tedy mění vzhledem k ročnímu 

období. [4] Je známo, že mořská sůl je hlavním zdrojem chloridů obsažených v dešťové 

vodě. Největší koncentrace chloridů se vyskytují především podél pobřeží, ale tyto 

deště směřují i dále do vnitrozemí. [9] 

 Typické znečišťující látky na jednotlivých typech ploch (střechy a parkoviště) 

jsou shrnuty v tabulce (Tab. 3). [6] 
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Tab. 3 - Typické znečištění na různých typech ploch  [7] 

Typ plochy 

H
ru

bé
 

ne
či

st
ot

y 

Je
m

né
 

čá
st

ic
e 

T
ěž

ké
 k

ov
y 

U
hl

ov
od

ík
y 

B
S

K
5
 

Ž
iv

in
y 

N
,P

 

střechy 

zelené - - - - -/+ -/+ 

inertní + + -/+ -/+ -/+ -/+ 

s kovovými částicemi  
do 50 m2 

+ + + -/+ -/+ -/+ 

s kovovými částicemi  
50 - 500 m2 

+ + ++ -/+ -/+ -/+ 

s kovovými částicemi  
nad 500 m2 

+ + +++ -/+ -/+ -/+ 

parkoviště 

málo frekventovaná  
(osobní auta) ++ + + + + +++ 

(vysoce) frekventovaná  
(os.auta a busy) 

++ ++ ++ ++ + + 

nákladní auta +++ +++ +++ +++ + + 

 

- neznečištěné   +++ vysoce znečištěné 

+ mírně znečištěné  -/+ neznečištěné až mírně znečištěné  

++  středně znečištěné 

  

 

U dešťových vod se často setkáváme také s pojmem kyselé deště. Kyselé deště 

vznikají, když oxidy síry a oxidy dusíku z výfuku motorových vozidel a při spalování 

fosilních paliv, přejdou do atmosféry, kde reagují s vodní párou, oxidují za vzniku 

kyseliny sírové a dusičné. Tyto zreagované látky pak padají na zem jako déšť nebo sníh, 

případně ve formě jemnozrnných částic. Většina těchto srážek má pH menší než 4,5, 

kvůli kyselým složkám. Tyto deště mají nepříznivý vliv na životní prostředí, především 

na rostliny, obzvláště potom stromy a půdu. [10]  

 

Znečištěné dešťové vody jsou odváděny jednotnou stokovou soustavou nebo 

stokami oddílné soustavy pro dešťové vody, popř. jsou čištěny. Neznečištěné dešťové 

vody se mohou odvádět samostatnými stokami oddílné dešťové soustavy přímo  

do recipientu. [7] 
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4.5 Dešťová kanalizace 

 Dešťové vody jsou považovány za vody odpadní a znečišťující, proto je nutné, 

pokud to nejde jinak, odvádět je kanalizací. Dešťové vody můžeme odvádět jednotnou 

stokovou soustavou (Obr. 6), ve které se odvádějí všechny druhy odpadních vod. Mezi 

odpadními vodami jsou vody, které mají stálý průtok s minimálními výkyvy (např. 

splašky) a vody, které mají velkou nerovnoměrnost (např. vody dešťové). Výpočtový 

průtok dešťových vod je tak velký, že výpočtové průtoky ostatních druhů odpadních vod je 

možné zanedbat. Dešťový příval se vyskytuje jen občas, ale řádově převyšuje průtoky 

všech odpadních vod. Proto se navrhují tzv. odlehčovací komory. Ty jsou řešeny tak, aby 

při vzrůstajícím průtoku vlivem deště došlo k přepadání vody do odlehčovací stoky  

a následně do recipientu nebo dešťové nádrže. Nevýhodou je zanášení znečištění  

do recipientu. Tyto nežádoucí dopady odlehčovacích komor lze odstranit vybudováním 

dešťové průtočné, záchytné nebo usazovací nádrže. [11] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ČOV, 2 – Výpusť vyčištěné odpadní vody, 3 – Výpusť odlehčovací stoky,  
4 – Odlehčovací komora, 5 – Kmenová stoka. 
 

Průtočné dešťové nádrže se umisťují za odlehčovací komoru. Mají čistící i retenční 

funkci. Jakmile se nádrž naplní, voda protéká dále nádrží pomocí škrcení a poté jsou 

odváděny do recipientu. Záchytné dešťové nádrže se také umisťují za odlehčovací 

komorou s vysokou přelivovou hranou. Mají funkci akumulační, což znamená, že voda 

z nádrže není vedena do recipientu. Usazovací dešťové nádrže nemají funkční odtok, 

Obr. 6 - Schéma jednotné stokové soustavy [4] 
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protéká jimi celý průtok vody z přívodní stoky. Mají čistící i retenční schopnost. Budují se 

na odlehčovací stoce, ale jen v případě, je-li k ČOV odváděn průtok menší než Qm mezní. 

 Stoka jednotné soustavy musí být větších profilů, kvůli dešťovým přívalům. Musí 

být zároveň uložená v takové hloubce, aby bylo možné odvodnění podsklepených prostor. 

Existují také oddílné soustavy (Obr. 7). V těchto oddílných soustavách se odpadní 

vody nesměšují, ale odvádějí se samostatně. Dešťová oddílná soustava tvoří stoku na 

dešťovou vodu a ostatní vody. Stoka dešťové soustavy bude uložena mělčeji než profily 

jednotné soustavy. Hloubka musí být taková, aby bylo možno napojit uliční vpusti. 

Minimální hloubka nad vnější konstrukcí by měla být 1,0 m.  

 Je nutné, aby dešťové vody z rozsáhlých odvodňovaných ploch byly čištěny ještě 

před zaústěním do vodního toku. Proto je možné aplikovat dešťové čistící nádrže před 

vyústěním do recipientu. [11] 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – ČOV, 2 – výusť vyčištěné odpadní vody, 3 – výusť dešťových odpadních vod,  
4 – kmenová stoka, ______ stoky městských odpadních vod, _ _ _ _ _ stoky dešťové 

 

 

 

 

Obr. 7 - Schéma oddílné stokové soustavy [4] 
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4.6 Retence a retenční nádrže 

 Rychlý a bezprostřední odtok dešťové vody ze zastavěných ploch přispívá 

k dobrým odtokům v kanalizaci a ve vodních tocích. Každé urbanizované území způsobuje 

změnu charakteru přímého dešťového odtoku. Problém velkých odvodňovaných ploch lze 

řešit retencí, což je akumulace objemu vod, a jejím regulovaným vypouštěním  

do recipientu. Retenční nádrže nahrazují přirozené retenční vlastnosti krajiny. Zajišťují 

ochranu před velkými vodami, dešťovými odtoky a zachycují smyvy.  

 Z hlediska funkčního využití lze retenční nádrže rozdělit na: 

 Suché retenční nádrže (poldry) – nádrže, které využívají ochranný prostor na 

zachycení části až celého objemu povodňových odtoků, snižují kulminaci 

povodňového průtoku a po průchodu povodňové vlny se vyprazdňují. (Obr. 8) 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

  

 

 Retenční nádrž s přesně vymezeným ochranným prostorem – nádrže, které 

s vymezeným ochranným prostorem transformují povodňovou vlnu a po jejím 

průchodu řízeně vyprazdňují ochranný prostor až po hladinu vymezeného 

zásobního prostoru. 

 Protierozní nádrže – nádrže, jejichž hlavním úkolem je ochrana životního prostředí 

před negativním účinkem dešťových a povrchově odtékajících vod se zaměřením 

na jejich využití. 

 Dešťové nádrže – navrhují se zejména k zachycení, krátkodobé akumulaci vody, 

její úpravě a využití vod z dešťových srážek. Nevyužité dešťové vody se buď 

převádějí vsakem do podzemních vod nebo postupně vypouštějí do vodních toků, 

znečištěné do stokové sítě a čistíren odpadních vod. 

Obr. 8 - Suchý poldr [24] 
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 Infiltrační výtopové nádrže – využívají se ke krátkodobému zadržení přebytku 

přitékající vody. 

 Nárazové nádrže – jsou určené k vyrovnání nárazových průtokových vln  

ve vzdálených profilech při řízení průtoku. 

 Retenční kanál – stoky velkých profilů mohou mít retenční účinek, kterého je 

dosaženo umístěním zařízení na omezení odtoku (přepadová hrana). [3] 

Retenční nádrž na dešťovou vodu slouží k zachycení dešťového odtoku. Výhodou 

jsou zpravidla nízké pořizovací náklady. Nádrž se může stát esteticky působícím 

elementem zahradní architektury a případně může být využívána jako biotop, nebo 

dokonce jako rybníček na koupání (Obr. 10). Nepatrné jsou nároky na látkové složení 

dešťového odtoku. Nevýhodou je však potřebná plocha a pravidelná údržba, která je 

bezpodmínečně nutná. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitým prvkem retence je zařízení pro omezení odtoku tzv. regulátor odtoku. 

Turbulencí a třením protékající vody vznikají ztráty. Při volbě vhodného typu pak protéká 

regulátorem stejné množství vody. Díky tomu můžeme volit podstatně větší průměry 

potrubí a tím zabránit ucpání škrtící trati. 

 

 

 

 

 

Obr.  9 - Rybníček na koupání s biotopem [4] 
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Účelem dešťových nádrží je snížení a zamezení odnosu znečištění dešťovými 

vodami do recipientů pomocí využití sedimentace. Dalším důležitým účelem je také 

zachytit přívalovou vlnu dešťových vod retencí před kontinuálním vypouštěním  

do vodního toku. 

Teoretické zahraniční studie ukázaly, že vypouštění dešťové vody z retenčních 

nádrží by mohly mít negativní dopad na čistírnu odpadních vod. Je nutné sledovat kvalitu 

vypouštěné vody při vyprazdňování nádrží a sedimentační rychlost tak, aby se částice 

neusazovaly. [17]  

Řádně udržované dešťové nádrže v některých státech mohou poskytovat také 

kvalitní pitnou vodu. Někteří to ovšem nedoporučují a radí využívat vodu z nádrží alespoň 

na jiné účely, jako je např. zalévání, sprchování, mytí apod. [18] 

 

Pro každý soubor objektů s dešťovou nádrží musí být vypracován provozní řád. 

Ten se vypracovává podle vyhlášky Ministerstva zemědělství a navazuje na provozní řád 

příslušné stokové sítě. [13]  

Zapojení dešťových nádrží do stokové sítě se řídí normou ČSN 75 6261 (Obr. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Objem retenční dešťové nádrže V v m3 lze stanovit numerickou integrací z hodnot 

redukované čáry náhradních intenzit dešťů (Obr. 11), kde Vs označuje proměnnou plochu 

ohraničenou hydrogramem přítoku a hydrogramem odtoku, současně vyjadřuje specifický 

objem retenční dešťové nádrže na jednotku plochy povodí pro zvolenou dobu trvání deště 

tc. Znázorněná doba povrchové retence tr a doba povrchového odtoku tp se počítá podle 

vzorce z ČSN 75 6101“.  

 

Obr. 10 - Schematické zapojení retenční dešťové nádrže do stokové sítě  [12] 
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„Za hydrogram přítoku je zde dosazen lichoběžníkový obrazec, u kterého do doby 

td (resp. td = td + tp) přítok narůstá až do hodnoty q, do doby tc (resp. tc = tc + tp) je přítok 

konstantní a potom opět klesá. Délkou x je označena stejná vzestupná a sestupná část 

lichoběžníkového obrazce. Za hydrogram odtoku je dosazen lichoběžníkový obrazec 

ohraničený specifickým odtokem q0“. 

Specifický objem retenční nádrže Vs se vypočte podle vzorce: 

 

[m3∙ha-1]            (1) 

 

kde qc     je  intenzita deště po dobu tc odečtená na redukované čáře náhradních intenzit 
dešťů  [l∙s-1∙ha-1] 

       tc   doba trvání deště [min], 
       td  doba dotoku vody stokovou sítí [min] 
       tp  doba povrchového odtoku ze vzorce podle Bartoška [min] 

       q0  specifický odtok z dešťové nádrže do čistírny po dobu trvání deště  
[l∙s-1∙ha-1], který se vypočte podle vzorce: 

rS

Q
q 0

0                     (2) 

kde Q0 je odtok z dešťové nádrže do čistírny po dobu trvání deště v l∙s-1; 

       Sr       redukovaná plocha povodí v ha, která se vypočte podle vzorce: 

  SSr                  (3) 

c

dcccs
q

q
ttqtqV 0

0 106,006,0

Obr. 11 - Stanovení objemu retenční dešťové nádrže z hodnot redukované čáry náhradních 
intenzit dešťů [13] 
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    kde  S    je  neredukovaná plocha povodí v ha; 

φ      součinitel odtoku, stanovený jako vážený průměr 

z jednotlivých dílčích povodí 

 

 Celkový objem retenční nádrže se vypočte podle vzorce: 

rs SVV                           (4) 

Po dosazení Vs, q0 se hodnota V vypočte podle vzorce: 

  

                                         

           (5) 

 

Přibližně je možno vypočítat objem retenční nádrže V v m3 podle vzorce: 

crc tQSqV 006,0  

           (6) 

[11,13] 

  

cr

dcccr
qS

Q
ttQtqSV 0

0 106,006,0



Kristýna Szusciková: Návrh způsobu nakládání s dešťovými vodami  

 

 

20 

2013 

5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A ROZPRACOVÁNÍ 
DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ (GRAFICKY, 
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČY) 

5.1 Varianty řešení 

5.1.1 Kanalizace 

Nejjednodušším způsobem nakládání s dešťovými vodami je jejich odvedení 

veřejnou dešťovou kanalizací. Vzhledem k tomu, že kanalizace není v okolí stavby 

realizována, je tedy prakticky nemožné tímto způsobem dešťové vody odvádět.  

5.1.2 Vsakování 

 Další variantou je již zmíněné vsakování dešťových vod. Vsakování je nejlepší 

variantou z hlediska legislativního řešení likvidace dešťových vod. Před samotným 

návrhem vsakování musí být proveden hydrogeologický průzkum, který popisuje  

a posuzuje propustnost podloží, stanovuje vsakovací schopnost podloží. Posuzuje 

vlastnosti podloží, hloubku a směr toku podzemní vody, sklon terénu, ochranná pásma vod, 

ekologické zátěže půdy a využití území. [6] 

Z výsledku tohoto geologického průzkumu vyplynulo, že podmínky pro vsakování 

nejsou vhodné a tudíž likvidace dešťových vod vsakováním není možné realizovat.  

5.1.3 Retence 

 Při rozšiřování zpevněných území se zvětšil objem odváděných dešťových vod. 

Tento objem nelze na základě rozhodnutí povodí Odry vypouštět do recipientu, v našem 

případě do Bělotínského potoka. Je nutné navrhnout retenční nádrž, která zajistí akumulaci 

navýšeného objemu odváděných dešťových vod a jejich následné rovnoměrné vypouštění. 
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5.2 Rozpracování doporučené varianty řešení 

  V areálu je nutné vybudovat novou kanalizaci, kterou potečou gravitačně všechny 

dešťové vody ze svodů střech a zpevněných ploch přímo do retenční nádrže. Je nutné zjistit 

navýšení objemu dešťových vod a podle něj stanovit objem retenční nádrže. 

 Navržená kanalizace se nachází v katastrálním území Bělotín. Jednotná stoková síť 

bude vedena pod nově zpevněnými plochami (Příloha 1.). Navrhovaná dešťová kanalizace 

bude sloužit k odvedení všech dešťových vod ze střechy haly a ze zpevněných ploch, které 

budou přistavěny u haly. Dešťová voda povede kanalizací do retenční nádrže, následně za 

pomoci regulace do stávající kanalizace a dále do recipientu. Nová areálová kanalizace 

bude napojena do stávající šachty SŠ3.  

 Na daném úseku města Bělotína se nacházejí nezpevněné plochy, které je nutno 

zpevnit. Vzniknou zde asfaltové cesty, z nichž je nutné odvádět dešťové vody. Při stavbě 

komunikace nevznikne žádný nežádoucí dopad na životní prostředí, budou-li dodržovány 

všechny předpisy a opatření výstavby. Při realizaci stavby musí být dodržovány všechny 

platné normy ČSN, EN, zákony a vyhlášky. Po provedení geologických a 

hydrogeologických výzkumů přijdou na řadu výkopové práce, které se budou provádět 

ručně. Dno pro uložení potrubí musí být zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Spád dna je 

dán podélným profilem. Potrubí bude uloženo dle předepsané normy (Příloha 5). Pro 

potrubí jsem vybrala polypropylenový materiál DN 250 a DN 300. Jednotlivé stoky a 

jejich délky jsou popsány níže. 

 

Stoka A 

Potrubí PP - DN 300 – délka 130 m 

Potrubí PP - DN 250 – délka 34 m 

Retenční nádrž – 8 x 10 m 

Revizní šachty DN 1000 – 5 ks 

Stoka B 

Potrubí PP - DN 250 – 82 m 

Revizní šachty DN 1000 – 2 ks 

Stoka C 

Potrubí PP - DN 250 – 62 m 

Revizní šachty DN 1000 – 2 ks 
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Jako nejlepší variantu pro vyřešení problému s odtokem dešťových vod z nově 

zpevněných území navrhuji vybudovat retenční nádrž. Retenční nádrž pomocí regulátoru 

odtoku zajistí rovnoměrné vypouštění dešťových vod do stávající kanalizace a následně do 

recipientu. Je nutné spočítat objem dešťových vod, který se po změně území navýší.  

5.2.1 Hydrotechnické výpočty 

Pro výpočet průtoků jsem použila vzorec dle ČSN 75 6101 pro dimenzování 

jednotlivých stok dešťové kanalizace a objektů na stokách [12] 

iSQ             [l∙s-1]                 (7) 

 

S - odvodňovaná plocha (ha)  
ψ - odtokový součinitel (bezrozměrný) 
i - intenzita deště (l∙s-1∙ha-1) 

 

Intenzita je 30 minutový pětiletý déšť. Tato volba deště vyplývá z požadavku správce 

vodního toku – Povodí Odry s.p. – Bělotínského potoka, který souží jako recipient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - Vyznačená část před změnou způsobu využití území  [22] 
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Stanovení stávajícího odtoku do recipientu 
 

Periodicita p 

2,0
5

11

n
p                                                                                            (8) 

Kde p je periodicita a n jsou roky opakování. 
 

Intenzita deště závisí na periodicitě a době trvání deště. Hodnotu intenzity deště zjistíme 

z Truplovi tabulky (Tab. 1). 

 

Zpevněné plochy 
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1

1
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Střecha stávající haly 

 

       

 

 

 

 

   
3

2

2
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Nezpevněné plochy 
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3

3

5,35

60300197,0
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V
 

Odvodňovací plocha [ha] 0,315 

Intenzita deště [l/s.ha] 123 

Koeficient odtoku 0,9 

Periodicita 0,2 

Odvodňovací plocha [ha] 0,242 

Intenzita deště [l/s.ha] 123 

Koeficient odtoku 0,8 

Periodicita 0,2 

Odvodňovací plocha [ha] 0,802 

Intenzita deště [l/s.ha] 123 

Koeficient odtoku 0,2 

Periodicita 0,2 
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Q

iSQ
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2

2

2
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Q
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3
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3
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Celkem 

 

Q = Q1 + Q2 + Q3  

Q = 34,8705 + 23,8128 + 19,7292  

Q = 78,4125 l∙s-1 

 

 

V = V1 + V2 + V3  

V = 62,8 + 42,8 + 35,5  

V = 141,1m3 

 

 
Po výpočtu stávajícího odtoku do recipientu před realizací stavby vyplívá, že  

v současné době dosahuje povrchový odtok do Bělotínského potoka 78,4 l∙s-1. 
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Stanovení odtoku do recipientu po realizaci staveb 

 
 

Zpevněné plochy 

 

    

 

 

 

  

3

1

1
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6030991,0

mV

V
 

 

     

 

 

Střecha budoucí haly 

 

    

 

 

 

 

3

2

2

9,81

60300455,0

mV

V
 

     

 

 

Celkem 
 

Q = Q1 + Q2 

Q = 99,0765 + 45,4608  

Q = 144,5373 l∙s-1 

 

 

V = V1 + V2  

V = 178,4 + 81,9  

V = 260,3 m3 

 

 

Po výpočtu odtoku do recipientu po realizaci stavby vyplívá, že povrchový odtok 

do Bělotínského potoka bude dosahovat 144,5 l∙s-1. 

 

 
 

Odvodňovací plocha [ha] 0,895 

Intenzita deště [l/s.ha] 123 

Koeficient odtoku 0,9 

Periodicita 0,2 

Odvodňovací plocha [ha] 0,462 

Intenzita deště [l/s.ha] 123 

Koeficient odtoku 0,8 

Periodicita 0,2 
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Porovnání stavu před a po realizaci staveb 

 

 Při výpočtech stávajícího odtoku dešťové vody do recipientu a odtoku dešťové 

vody po realizaci stavby jsem vypočítala rozdíl průtoků a objemů dešťových vod. Po 

realizaci stavby se odtok dešťové vody navýší. Pro porovnání jsem hodnoty zaznamenala 

do následující tabulky. 

 
 

Tab. 4 - Průtoky a objemy před a po realizaci staveb  

 Před Po Rozdíl 
Q [l.s

-1
] 78,4125 144,5373 66,1248 

V [m
3
] 141,1 260,3 119,2 

 

5.2.2 Návrh retenční nádrže 

Vzhledem k výpočtům a porovnání stavů před a po realizaci stavby jsem došla 

k závěru, že se objem dešťových vod navýší o 119,2 m3. Bude tedy nutné navrhnout 

retenční nádrž takových rozměrů, aby zajistila akumulaci takto nově vypočítaného 

navýšeného objemu a následné rovnoměrné vypouštění. V takovém případě je dobré 

počítat s rezervami, proto navrhuji nádrž o objemu minimálně 121 m3.  

Z podrobné situace a podélných profilů jsem z výškových kót šachet Š1 a Š2  

(Obr. 16), mezi kterými bude nádrž umístěna, zjistila, že nádrž musí respektovat nízkou 

hloubku dna stávající kanalizační šachty, do které vody z retence ústí. Z podélného profilu 

je tedy zřejmé, že není možné realizovat nádrž hlubší než 1,0 m. Nádrž bude mít tvar 

čtyřbokého komolého jehlanu.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 13 - Návrh rozměrů retenční nádrže (pohled zepředu) – kótováno v mm 



Kristýna Szusciková: Návrh způsobu nakládání s dešťovými vodami  

 

 

27 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objem retenční nádrže jsem zjistila pomocí vzorce objemu komolého jehlanu: 
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Obr. 14 - Návrh rozměrů retenční nádrže (pohled shora) – kótováno v mm 
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V ose dna nádrže bude osazen odvodňovací žlab dlouhý 10 m a uložený do 

pískového lože. Dno nádrže bude opevněno vegetačními tvárnicemi do pískového lože. 

Regulátor odtoku bude osazen v revizní šachtě Š1. Zajistí tak rovnoměrný odtok dešťových 

vod do stávající kanalizace a následně do recipientu. Retenční nádrž má dva přítokové a 

jedno odtokové potrubí.  

 

 

  

Obr. 15 - Náčrt podélného profilu stoky A s retenční nádrží  

Obrázek 16 - Ukázka vegetačních tvárnic a odvodňovacího žlabu 
[26] 
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6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ VARIANTY 
ŘEŠENÍ 

 Pro ekonomický odhad nákladů rozpracované varianty řešení jsem si vybrala 

firmu Maincor s.r.o., která je již dlouhodobě na trhu potrubních systémů pro venkovní 

rozvody kanalizací a vodovodů. Nabízejí produkty za velmi výhodné ceny. 

 Rozhodla jsem se použít plastové potrubí Ultra Rib 2 DN 300 a DN 250 pro 

splaškové a smíšené kanalizace. Bylo studií dokázáno, že stěny těchto potrubí vydrží až 

100 let. Tyto potrubí mají výbornou odolnost proti prasknutí a mechanickým vlivům při 

nízkých teplotách. Plastová potrubí pro kanalizaci jsou klasifikována jako potrubí 

poddajná. Pokud jsou vystavena vnějšímu tlaku, reagují odlišně než potrubí tuhá, což jsou 

např. betonová, kameninová potrubí. Potrubí poddajná se chovají tak, že veškeré zatížení 

přenášejí dále do okolí zeminy, zatímco nepoddajná veškerá zatížení přenášejí sama.  

 Pro obsyp se doporučuje používat kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci  

0 – 20 mm, např. písek nebo štěrkopísek. Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z 

jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 cm. Dno nesmí být zaplavené 

vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody, nebo v případě neúnosného podloží, se 

doporučuje dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. (Příloha 5) 

 Pokládka potrubí se řídí jednotlivými normami ČSN EN 1610 se zaměřením na 

výkop rýhy, zásyp, hutnění a zkoušky během výstavby. [19] 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17, 18 - Ukázky potrubí ULTRA RIB 2 [19] 
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Ultra Rib 2 se vyrábí ve dvou rozměrových řadách podle skandinávské a podle 

německé normy DIN 16961. U skandinávské normy se udávají vnější rozměry – De 

(200, 250, 315). Potrubí se dodává standardně v 6 m délkách. U německé normy se 

udávají rozměry vnitřní (potrubí má větší průtočnou kapacitu) – DN (150,200, 250, 

300, 400, 500). Potrubí se dodává standardně v 5 a 6 m délkách. Potrubí Ultra Rib 2 

DIN SN 10 se vyrábí z PP v barvě hnědočervené, vnitřní stěna je světlešedá. [19] 

Ekonomické náklady na potrubí nové kanalizace  

 V následující tabulce je shrnuta celková cena podle firmy Maincor s.r.o. na 

náklady za potrubí o průměrech DN 250 a DN 300. 

Tab. 5 - Ceny potrubí pro jednotlivá DN 

DN Délka [m] Cena 1ks/6m [Kč] Cena celkem [Kč] 

250 178 4 505,- 133 648,- 

300 130 5 815,- 125 992,- 

Celkem 308  259 640,- 

Ekonomické náklady na kanalizační šachty nové kanalizace 

 Pro ekonomické zhodnocení kanalizačních šachet jsem si vybrala firmu Prefa 

Grygov, která je známá svou výrobou kanalizačních produktů, zejména tak šachet. 

Revizní kruhové vstupní šachty doporučuji o vnitřním průměru 1000 mm. Jsou tvořeny 

šachtovým dnem, šachtovými skružemi, šachtovým kónusem, vyrovnávacími prstenci 

a poklopem. Šachty musí být vodotěsné.  

Rozpočet výstavby jedné šachty, tzn. s víkem, vyrovnávacím prstencem, 

přechodovou skruží, přechodovou deskou a šachtovým dnem je cca 20 000 Kč.  

Tab. 6 - Ceny kanalizačních šachet 

Počet šachet 9 

Cena za 1ks [Kč] 20 000,- 

Cena celkem [Kč] 180 000,- 

 

 Celkové náklady na materiál, což jsou kanalizační šachty a kanalizační potrubí 

činí 439 640 Kč. 
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Ekonomické náklady na retenční nádrž 

Dále je nutno zohlednit náklady na vybudování retenční nádrže o rozměrech 

8x10x1m se sklony svahů 1:2. Dno bude opevněno vegetačními tvárnicemi 

vyspádovanými k betonovému žlabu. Vegetační tvárnice jsou vyrobené  

z vysokohodnotných betonů. Betonový odvodňovací žlab z vysokopevnostního betonu 

bude kladen v ose retenční nádrže. Podložím pro kladení bude hutněné pískové lože. 

V neposlední řadě je důležité vybavit retenční nádrž regulátorem odtoku pro 

rovnoměrné odvádění dešťových vod do recipientu. V mém případě volím regulátor 

odtoku z nerezy DN250. Pojistka pro plný průtok (blokovací uzávěr) bude zajišťovat 

nerez lanko.  

 Pro ocenění retenční nádrže jsem použila ceny firmy GLYNWED s.r.o., která se 

v oblasti odvodnění zabývá komplexním řešením od zachycení vody, přes její transport 

až po její využití či vsakování. [25] 

 

Tab. 7 - Ekonomické náklady retenční nádrže 

Popis Cena [Kč] 

Regulace odtoku do odtokové šachty 5 000,- 

Vegetační tvárnice 44 000,- 

Betonový žlab 3 000,- 

Zemní práce 150 000,- 

Celkem  202 000,- 

 

Celkové ekonomické náklady  

 Celkovou cenu jsem zjistila po sečtení všech nákladů za kanalizační produkty  

a vybudování retenční nádrže. Jakmile by se přičetly náklady za výkopové a pomocné 

práce, vyšlo by cca 100 m kanalizace na 500 000 Kč. Moje navržená kanalizace je 

dlouhá 308m, proto by se náklady na tuto realizaci vyšplhali až na částku cca 1,7 

milionů korun. Tato cena je pouze orientační.  
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7. ZÁVĚR 

 Cílem mé bakalářské práce na téma Návrh způsobu nakládání s  dešťovými 

vodami po změně způsobu využití území, bylo najít vhodné řešení pro odvedení 

dešťových vod ze zpevněného území. Problémem bylo, že se po realizaci staveb 

navýšily zpevněné plochy, přes které se voda nemohla dále vsakovat. Došlo proto 

k navýšení objemu těchto vod. Protože správce toku, do kterého se vody odváděly, 

nepovolil navýšení odtoku, muselo se najít takové řešení, aby se navýšený objem 

dešťových vod nějak zachytil.  

Nejdůležitějším úkolem bylo zjistit, o jaký objem se odváděné vody navýší. 

Změřila jsem proto plochy nezpevněných a zpevněných území před zahájením stavby. 

Poté jsem tyto plochy změřila po realizaci stavby. Vypočítala jsem objemy odváděných 

vod a určila jejich rozdíl. Z tohoto rozdílu jsem zjistila objem vody, který je nutno 

zadržet.   

Nevhodnějším řešením bylo navrhnout novou kanalizaci, která dešťovou vodu 

z nově zpevněných ploch povede přes retenční nádrž. Velikost nádrže jsem navrhla 

podle vypočítaného objemu, který bylo nutno zadržet. Retenční nádrž vodu zadrží a 

pomocí regulátoru odtoku jej bude vypouštět do stávající kanalizace a následně do 

recipientu. Po navržení kanalizace a retenční nádrže jsem zkusila rozpracovanou 

variantu ekonomicky ohodnotit. Cena realizací staveb by se vyšplhala až na 1,7 milionu 

korun. Podle mého názoru je to nejlepší řešení jak zajistit regulovaný odtok těchto vod 

do recipientu ze zpevněného území, kde není možnost vsakování. 
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