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Anotace 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodiky likvidace srážkových vod 

vsakováním do horninového podloží. V úvodu je nastíněn důvod, pro je vlastně nutné se 

řešením utrácení srážkové vody v urbanizovaném území zabývat a jsou stanoveny cíle 

práce. Další část práce analyzuje stav současné legislativy ČR vzhledem k možnosti 

vsakování srážkových vod a je předložen návrh na obsah dokumentace posuzující 

možnosti utrácení srážkových vod do vsaku. Další část práce se zabývá vlastní metodikou 

vsakování srážkových vod - výpočet množství srážkové vody, určení parametrů ovlivňující 

možnost vsakování, kvalitu srážkových vod, druhy vsakovacích zařízení, retenci 

srážkových vod a možnosti využití dešťové vody. V závěru práce je zhodnocení získaných 

údajů. 

 

Klí čová slova: srážkové vody, vsakování 

 

Summary 

The main aim of this thesis is to create a methodology for liquidation of stormwater by 

infiltration into the subsoil. The introduction outlined the reason for it is necessary to deal 

with the spending stormwater in urban zone and the aims of the thesis are defined. Next 

part of the thesis analyzes the status of current legislation of the CR due to the possibility 

of stormwater infiltration and a proposal for the content of documents examining the 

possibility of stormwater infiltration is presented. Another part deals with its own methods 

infiltration of sormwater - to calculating the amount of precipitation, to determine the 

parametres affecting the possibility of infiltration, the quality of stormwater, types of 

infiltration units, retention of stormwater and possibility of using stormwater. The 

conclusion is an evaluation of the data. 

 

Key words: stormwater, infiltration 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 

Řešení vsakování srážkových vod je v současné době velmi aktuální otázkou. S rostoucí 

urbanizací se mění přirozené srážko-odtokové poměry, které mohou zvýšeným odtokem 

způsobovat škody na majetku. Proto je žádoucí řešit utrácení srážkových vod, a to nejlépe 

vsakem do horninového podloží. Tím se reguluje velikost povrchového odtoku a je 

umožněna dotace podzemních vod.  

V české legislativě není řešena otázka problému vsakování srážkových vod ani 

dokumentace týkající se posouzení možnosti utrácení srážkových vod vsakováním do 

horninového podloží. Vodoprávní úřady proto nejsou jednotné v požadavcích na to jak 

nakládat se srážkovou vodou ani v požadavcích na to co by měl obsahovat 

hydrogeologický posudek řešící tuto problematiku.  

Jedním z cílu této práce je analyzovat současné legislativní podmínky pro utrácená 

srážkových vod vsakováním do horninového podloží. Dalším cílem práce je pak vytvořit 

metodiku pro likvidaci srážkových vod pomocí vsakovacích zařízení, tj. posoudit 

podmínky, za kterých lze vsakování do horninového podloží doporučit a jak postupovat při 

návrhu vsakovacího zařízení. 
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2. ANALÝZA LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK 

ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD V ČR 

 

Srážkové vody obecně podléhají ochraně dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). Z hlediska možnosti utrácení srážkových vod do vsaku 

není výklad zákona zcela jednoznačný.  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v § 6 o 

obecném nakládání s povrchovými vodami v odst. 1 je uvedeno, že [14]: "Každý může na 

vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové 

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

technického zařízení". Dále v odst. 2 je uvedeno, že [14]: "Povolení nebo souhlasu 

vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými 

zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za 

účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod." Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 4. 

se při vsakování jedná o nakládání s podzemními vodami, pro které je nutné mít povolení 

vodoprávního úřadu [14]: "Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 

(dále jen povolení k nakládání s vodami) je třeba jde-li o podzemní vody k umělému 

obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou". 

 

Dle výkladové komise k zákonu č. 254/2001 Sb. [16]: "Při likvidaci srážkových vod ze 

střech a zpevněných ploch jednotlivých rodinných domků se jedná o obecné nakládání s 

povrchovými vodami podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v jednoduchých 

zařízeních sloužících k ochraně těchto pozemků a staveb proti škodlivým účinkům 

povrchových vod. K takovému nakládání s povrchovými vodami není třeba povolení 

vodoprávního úřadu. Srážkové vody ze střech a povrchu zpevněných ploch u individuálních 

rodinných domů jsou povrchovými vodami podle ustanovení § 2 odst. 1 vodního zákona. 

Jedná se o vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, které svůj charakter 
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neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky. V pochybnostech o tom, zda se v 

konkrétním případě jedná nebo nejedná o povrchové vody, rozhoduje podle ustanovení § 3 

odst. 3 vodního zákona příslušný vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního 

zákona se za vodní díla nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k 

ochraně jednotlivých pozemků nebo staveb proti škodlivým účinkům povrchových vod. V 

případě srážkových vod v těchto jednoduchých zařízeních podle ustanovení § 55 odst. 2 

vodního zákona, která např. svou jednoduchostí připomínají uvedené vsakovací studně 

apod., se jedná o činnost, ke které není třeba povolení nebo jakéhokoliv souhlasu 

vodoprávního úřadu (dle ustanovení § 6 odst. 1, 2 vodního zákona), neboť se jedná o 

nakládání s povrchovými vodami pro vlastní potřebu, k němuž není třeba zvláštního 

technického zařízení. To ovšem platí v případě, pokud takto likvidované srážkové vody 

nejsou odpadními vodami. 

 

Ve vyhlášce č. 269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na výstavbu, je v §20 odst. 5 písm. c) je uvedeno, že [15]: "Stavební pozemek 

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". 
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Z hlediska akumulace a možného využití srážkové vody je zákon jednoznačnější. Dle již 

zmíněného § 6 odst. 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb., platí, že [14]:  "Povolení nebo 

souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod 

jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného 

odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod." Dle § 55 se 

nejedná o vodní díla, proto k instalaci akumulační nádrže není třeba povolení 

vodoprávního úřadu [14]: "Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá 

zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody 

a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo 

podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci 

odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy 

nestanoví jinak." 

 

Vzhledem k rostoucí urbanizaci je aktuální se problematikou utrácení srážkových vod 

zabývat. Při návrhu vsakovacího zařízení je důležitý hydrogeologický průzkum. Ten se 

však často omezuje na minimum údajů, často jen z map a hydrologických dat. Rovněž 

postup při výpočtu množství vsakované vody je často rozdílný. Tyto okolnosti mohou vést 

ke značným chybám při návrhu. Z těchto důvodů je nutné stanovit pravidla pro návrh 

vsakování srážkových vod.  

Česká legislativa řeší pouze utrácení odpadních vod, normy pro srážkové vody zatím 

chybí. V roce 2006 se Technická normalizační komise ČNI na svém zasedání usnesla, že 

pro řešení problematiky vsakování srážkové vody by měla být vytvořena nová norma nebo 

technické doporučení, které by řešilo stanovení podmínek vsakování dešťových vod. 
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2.1. Náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (upraveno dle ČAH) 

 

Pro posouzení možnosti vsakování srážkových vod je nutné vyjádřená hydrogeologa. ČAH 

vydalo metodický pokyn (č. 1/2008 - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k 

zasakování odpadních vod do půdních vrstev), které popisuje náplň vyjádření 

hydrogeologa o možnosti vsakování odpadních vod do horninového podloží. Nevztahuje se 

tedy na utrácení srážkových vod do podloží! 

Pro návrh dokumentace řešící možnost utrácení srážkových vod do podloží byl tento 

metodický pokyn použita jako předloha a upraven pro podmínky vsakování srážkových 

vod. Výsledkem je návrh následující osnovy: 

 

1.  Základní údaje o plánovaném záměru: žadatel, druh stavby, z níž mají být srážkové 

vody zasakovány, situování záměru v území, katastrální území a parcelní číslo 

předmětné lokality dle katastru nemovitosti a dále řešitelský subjekt, specifikace cíle 

prací a jejich metodika. 

Další údaje: jména a adresa objednatele a investora, jméno, adresa a IČO zpracovatele 

vyjádření, specifikace typu správního řízení, pro které se vyjádření zpracovává 

(územní řízení, stavební povolení,...), případně rozvedení cíle prací, např. tehdy, 

jestliže se jedná o dílčí část větší dodávky. 

V přílohové části je doporučeno doplnit přehlednou mapou lokality (1:10000 až 

1:50000) a podrobnou mapou (katastrální mapou). 

 

2.  Věcné údaje o plánovaném záměru:  množství a jakosti srážkových vod a druh 

vsakovacího zařízení. 

 

3. Orografie a geomorfologie lokality, geologické poměry svrchní části horninového 

prostředí, charakter půd a druh vegetace na předmětné lokalitě, začlenění lokality do 
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hydrogeologcké rajonizace a hydrologického povodí, základní popis jednotlivých 

vodních zdrojů podzemní vody na předmětné lokalitě. 

 

4. Celkové posouzení možnosti zasakování srážkových vod musí vycházet především 

z podrobných údajů o geologickém složení svrchní části zemského povrchu, stavu 

hladiny podzemní vody první zvodně a z údajů o časově-prostorovém režimu první 

zvodně a jakosti vody v ní. Zpravidla je nutné provést tyto práce: 

- vyhloubením jedné nebo více průzkumných sond ověřit litologii, granulometrii a 

geometrické charakteristiky (především mocnost) jednotlivých geologických vrstev. 

Vhodná fotodokumentace. 

- formou laboratorních analýz nebo polních zkoušek ověřit koeficient hydraulické 

vodivosti geologických vrstev, do kterých by srážkové vody mohly být vsakovány. 

- v průzkumných sondách nebo v okolních jímacích objektech podzemní vody ověřit 

hloubku hladiny podzemní vody, stanovit její rozkyv v průběhu roku, směr a rychlost 

jejího proudění a místo přírodní či umělé drenáže. 

Pro získání uvedených údajů je možné využít i jiné v té době probíhající aktivity jako 

jsou zemní práce hlubšího dosahu, hloubní studny či vrtů. Pouze ve zcela vyjímečných 

případech by bylo možno upustit od sondážních prací, a to jen za předpokladu, že z 

dané lokality nebo z jejího nejbližšího okolí jsou k dispozici hodnověrné údaje a 

dostatečně podrobné archivní údaje z dřívějších geologických průzkumů. 

 

5.  Popis objektů, které je třeba posoudit ve vztahu k plánovanému vsakování. Patří sem 

například: 

- posouzení objektů či zařízení, které by mohly být plánovaným zasakováním 

srážkových vod ovlivněny (především objekty vzdálené méně než 10 m a objekty, 

které jsou situovány na svahu pod místem plánovaného vsakování) 
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- popis stavu, kdy zasakované srážkové vody mohou v důsledku vzestupu hladiny 

podzemní vody ovlivnit vlastnosti základové půdy v okolní zástavbě (např. při 

vsakování srážkových vod do vápnitých spraší, kdy sycením těchto zemin dochází k 

jejich odvápnění a k výrazné ztrátě jejich únosnosti) hlavně co do charakteru hornin 

– vliv rychlého zavodnění při srážkách a následné odvodnění v době sucha = 

ohrožená statika objektu 

- popis stavu, kdy je lokalita zatížena starou nesanovanou ekologickou zátěží a dotací 

vodou do geologického prostředí by mohla vést k nežádoucí migraci škodlivých 

látek. 

 

6.  Stanovisko k možnosti vsakování srážkových vod v dané oblasti. Je-li kladné, pak 

ideový návrh druhu, velikosti, situování a hloubky zasakovacího prvku. 

Nejvýznamnější limitující okolnosti, kdy srážkové vody nelze zasakovat do půdních 

vrstev: 

- horninové prostředí v celé zóně aerace je velmi slabě propustné až v nepropustné, 

tzn. že koeficient hydraulické vodivosti je menší než 10-8 m.s-1 

- hladina podzemní vody je natolik vysoká, že nelze splnit podmínku, aby zasakovací 

zařízení leželo nad nejvyšší hladinou podzemní vody 

- v dosahu lokality potenciálního vsakování leží stavby či zařízení, které by v důsledku 

charakteru základové půdy mohly být staticky ohroženy, případně podmáčeny či 

zaplavovány 

- v dosahu lokality byla zjištěna jiná okolnost, která vylučuje možnost vsakování 

srážkových vod do půdních vrstev 

Pokud v rámci průzkumných prací nebyla žádná z výše limitující okolností ověřena, je 

možno vyslovit souhlas ke vsakování srážkových vod do půdních vrstev, který by měl 

obsahovat zdůvodnění a podmínky souhlasu. 
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Vsakovací zařízení je vodní dílo a proto k jeho projekci je oprávněna autorizovaná 

osoba v oboru vodohospodářských staveb. Hydrogeolog stanovuje o druh vsakovacího 

zařízení, jaká bude asi jeho velikost, a jeho umístění na lokalitě. Pokud se koeficient 

hydraulické vodivosti v místě vsaku se pohybuje v řádu 10-5 m.s-1 a více, lze uvažovat 

se vsakovací šachtou, pokud je v řádu 10-5 až 10-8 m.s-1 přichází v úvahu různě dlouhý 

vsakovací průleh či dostatečně dlouhý drenážní podmok. 

 

7.  Závěr vyjádření s jednoznačným konstatováním, zda v dané lokalitě vsakování 

srážkových vod do půdní vrstvy je možné a za jakých podmínek. 

Tato část by měla stručně shrnovat zjištěné údaje: 

- identifikaci žadatele, v jehož prospěch má být vydáno povolení ke vsakování 

srážkových vod do půdních vrstev 

- místopisný popis místa plánovaného vsakování 

- popis prostředí určené pro vsakování; 

- posouzení vlivu vsakování srážkových vod na podzemní vody, blízké objekty a 

zařízení 

- stanovisko, zda je možné doporučit vsakování srážkových vod do půdních vrstev a za 

jakých podmínek. 
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3. METODIKA ŘEŠENÍ LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH 
VOD POMOCÍ VSAKOVACÍCH DRÉN Ů A STUDNÍ 
VČETNĚ INFILTRA ČNÍCH TESTŮ 

 

3.1. Zásady pro návrh vsakování 

 

V přirozeném prostředí je udržována přirozená vodní bilance, kdy při dešti část vody 

vsákne ihned do půdního prostředí, část odtéká jako povrchový odtok, část se spotřebuje 

evapotranspirací, část je zadržována na povrchu rostlin a část srážkové vody může být 

případně akumulována v místním recipientu (obr. č. 1). 

Antropogenní činností se mění přirozené odtokové poměry. S rostoucí urbanizací, roste 

počet zpevněných ploch a střech, ze kterých voda odtéká s menší možností okamžité 

infiltrace do půdy. V důsledku toho jednak vzniká riziko podmáčení pozemků a staveb, 

jednak omezuje obnovu podzemních vod. Terénními úpravami a kácením stromů se rovněž 

zvyšuje rychlost eroze půdy, kdy při přívalovém dešti jsou odplavovány částice půdy. To 

může ovlivnit stabilitu svahu a objektů v jeho blízkosti. Proto je nutné tento uměle 

vyvolaný zvýšený povrchový odtok regulovat a odvádět do vsakovacího zařízení či přímo 

do povrchové vodoteče. 

 

Možnost vsakování srážkových vod do horninového prostředí je závislá na několika 

faktorech.  

Z hlediska tvorby odtoku srážkových vod je podmiňující velikost odvodňované plochy, její 

sklon a druh povrchu. Dalším odtokovým činitelem jsou klimatické poměry. Výpočet 

množství srážkových vod se provádí pro návrhový déšť o intenzitě a periodicitě 

charakterizující danou oblast.  

Pro zjišťování možnosti  vsakování srážkových vod do horninového podloží, je důležitá 

znalost geologického prostředí, a to především z hlediska propustnosti hornin. Úroveň 
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hladiny podzemní  vody a její rozkolísanost během roku je dalším faktorem ovlivňující 

návrh vsakování. 

Při návrhu vsakovacího zařízení se zohledňuje, kromě výše uvedených parametrů odtoku i 

velikost plochy, která může být využita pro vsakování srážkové vody. Dimenzování  

vsakovacího zařízení určeno minimálním potřebným objemem akumulace dešťové vody, 

který je dán rozdílem mezi přítokem a okamžitou infiltrací srážek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Srážko-odtokové poměry v přirozeném a urbanizovaném prostředí                                             

(zdroj http://www.ene.gov.on.ca) 
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3.2. Výpočet množství dešťových vod 

 

Pro výpočet množství srážkových vod, které je odváděno do vsaku jsou důležité informace 

o odvodňovaném povrchu a o srážkových poměrech v dané lokalitě. 

Přítok dešťových vod se určí ze vztahu: 

Qpř = Ared . C . i 

kde Qpř je přítok srážkové vody [l.s-1],  Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy [m2], 

C je odtokový koeficient [bez rozměru], i je intenzita deště [l.s-1.m-2] (upraveno dle 

Hlavínek, 2007). 

 

Odtokový koeficient 

Odtokový koeficient (součinitel odtoku)  vyjadřuje poměr mezi celkovým objemem 

(výškou) odtoku a celkovým objemem (výškou) srážek: 

C = �
� = ��

��  

kde Vo je celkový objem odtoku [m3], Vs je celkový objem srážek [m3], Ho je celková 

výška odtoku [mm], Hs je celková výška srážek [mm] (upraveno dle Holý, 1989).  

Velikost odtokového koeficientu je ovlivněn morfologií, druhem a způsobem úpravy 

terénu, geologickými, hydrogeologickými a klimatickými poměry. 

Odtokový koeficient je možné určit z empirických vzorců, z bilanční rovnice nebo přímým 

měřením v terénu. Odtokové koeficienty dle ČSN jsou uvedeny v tab.1.  
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Tab. 1: Odtokový koeficient C (dle ČSN 75 6760)  

Druh odvodňované plochy, případně druh úpravy 

povrchu 

Sklon povrchu a na něm závislý součinitel 

do 1% 1% až 5% nad 5% 

Střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm 0,5 0,5 0,5 

Střechy ostatní 1,0 1,0 1,0 

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 

Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 

 

Intenzita deště 

Pro návrh vsakovacího zařízení určeného pro utrácení dešťové vody se zpravidla vychází 

z návrhových dešťů s nižší periodicitou výskytu, tj. 0,2 nebo 0,1 rok-1. Při tomto 

návrhovém dešti nesmí docházet k žádnému zaplavení zařízení. U návrhu vsakování 

vycházíme z doby trvání deště t = 15 minut. 

Pro určení intenzity deště byla zpracována studie Josefem Trumplem, která vychází 

z dlouhodobého měření na 98 stanicích. Zde byly měřeny intenzity dešťů pomocí 

ombrografů. Seznam stanic a naměřené dešťové intenzity jsou uvedeny v příloze č. 1 a     

č. 2. 

Všeobecně bylo při výzkumu přívalových dešťů zjištěno [12]: 

- "Intenzita deště klesá s dobou jeho trvání, tj. čím delší trvání srážky, tím je její 

průměrná (celková) intenzita menší. 

- Čím delší řady pozorování máme v jednotlivých stanicích k dispozici, tím více se 

výsledné křivky dešťových intenzit blíží k průměrným křivkám platným pro celá 

území jednotného srážkového charakteru. 

- Intenzity dešťů a jejich četnosti výskytu nejsou závislé na velikosti měsíčních a 

ročních srážek, ani na počtu dní se srážkami. Vydatnost přívalových dešťů a jejich 

frekvence souvisí s morfologií terénu". 
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Rovnice vyjadřující závislost mezi intenzitou a délkou trvání deště stanovil Reinhold:  

i = �
������ 

kde i je intenzita deště [l.s-1.ha-1], C je konstanta, měnící se s místem a periodicitou deště, t 

je délka trvání deště [min.], a je adiční člen, α je tg úhlu, který svírá intenzitní čára s osou 

úseček spojnic vyhodnocených bodů (Trumpl, 1958).  

Konstantu C pro zájmové místo vypočítáme pro periodu n = 1 pomocí 15-ti minutové 

intenzity odečtené z mapy č. 1., pro periodu n = 2 nebo n = 0,5, pomocí poměrů intenzit 

����
����

  nebo 
����,�
����

 . Do mapky pak vyneseme vypočítané poměry z nejbližších zpracovaných 

stanic, nakreslíme izolinie a pro hledané místo provedeme interpolaci (Trumpl, 1958). 

Adiční člen a odpovídá zakřivení čáry. Určíme jej podle délky trvání deště, kdy pro 5-ti 

min. a = !"
�  , pro 10-ti min. a = !#

�  , pro 15-ti až  40-ti min. a = 1, pro 60-ti min. a = �
#" , a 

pro 90-ti až 120-ti min. a = �
$" (Trumpl, 1958). 

Exponent α vyjadřuje sklon čáry, pro zájmové místo jej odhadneme z mapy č. 2. 

 

Postup pro určení intenzity srážek na daném místě [12]: "Pro hledané místo odhadneme 

z mapy č. 2 hodnotu α. Vyhledáme nejbližší stanici, s obdobnou hodnotou α.             

Z mapy č. 1 pak určíme pro hledané místo pravděpodobnou intenzitu 15-ti min.  deště při   

n = 1 a odečteme intenzitu z vyhodnocené stanice. Poměrem obou intenzit 

�%�&%'��� ()*�)%+�á ' -�./
�%�&%'��� ' %&012�žší ���%�6& � (1)(1%(+ 7  dostaneme pravděpodobnou srážkovou intenzitu pro 

hledané místo". 
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Mapa č. 1: Hodnoty α při n = 1 (zdroj Trumpl, 1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č. 2: Intenzity 15-ti minutového deště o frekvenci n = 1 (zdroj Trumpl, 1958) 
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Intenzita deště pak dle ČSN musí odpovídat stupni přijatelného rizika, které  se liší podle 

druhu a využití stavby. 

Pokud pro určení intenzity deště nemáme statisticky zpracované údaje, pak se dle ČSN 

stanovíme hodnotu intenzity z tab. č. 2. Tuto hodnotu, odpovídající nejmenší intenzitě 

deště v místních klimatický podmínkách, vynásobíme příslušným součinitelem bezpečnosti 

z tab. č. 3. 

Tab. č. 2: Hodnoty intenzit deště (dle ČSN 75 6760) 

Intenzita deště [l.s-1.m-2] 

0,010 

0,015 

0,020 

0,025 

0,030 

0,040 

0,050 

0,060 

 

Tab. č. 3: Součinitelé bezpečnosti (dle ČSN 75 6760) 

Situace střešních žlabů Součinitel bezpečnosti 

Podokapní, nástřešní a neřímsové střešní žlaby 1,0 

Podokapní, nástřešní a neřímsové střešní žlaby, u kterých by přelití vody mohlo 

způsobit částečně nesnáze, např. vstupy do veřejných budov 
1,5 

Mezistřeší, batikové, zvláštní střešní žlaby a místa pro odvodnění střechy, kde 

by neobvykle silný dešťový příval nebo ucpání v systému odvodnění střechy 

způsobily vniknutí vody do budovy 

2,0 

Mezistřeší, batikové a zvláštní střešní žlaby v budovách vyžadujících vysoký 

stupeň ochrany jako např.: 

- Nemocnice 

- Citlivá sdělovací zařízení 

- Skladiště látek, které ve styku s vodou uvolňují toxické nebo vznětlivé 

plyny 

- Budovy schraňující umělecká díla vysoké hodnoty 

3,0 
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3.3. Podmínky pro vsakování srážkových vod 

 

Infiltrace srážkových vod je ovlivněna především intenzitou srážek a půdními poměry. 

Intenzita vsakování (rychlost infiltrace) je množství vody, které vsákne do půdy za 

jednotku času. Obecně platí, že intenzita infiltrace se s časem snižuje. 

 

Pro odvození velikosti infiltrace vycházíme ze základního Darcyho zákona: 

8 = 9. :;  

kde Q  je průtočné množství [m3.s-1], A je průtočná plocha [m2] a :; je filtrační rychlost 

[m.s-1] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

 

Filtrační rychlost je možné určit ze vztahu: 

vf  = K . I  

kde K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], I je hydraulický spád [%] (upraveno dle 

Hlavínek, 2007).  

Propustnost nenasycené půdy je menší než propustnost nasycené, proto pro nenasycenou 

půdu Kf,n platí, že Kf,n = A$ (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

 

Pro hydraulický spád platí, že: 

I =  BC�'
BC�D

�
   

kde Is je odstup mezi dnem vsakovacího zařízení a hladinou podzemní vody [m], z je výška 

vzdutí  ve vsakovacím zařízení [m] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 
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Jestliže je ve vsakovacím zařízení vsak svahovými plochami ve srovnání se vsakem přes 

dno zanedbatelný, pak je možné vztah upravit na I =  BC�!D
�

BC
  (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

Pokud ve vsakovacím zařízení dochází jen k nepatrnému zvednutí hladiny, tato hodnota 

zanedbává. V tomto případě je možné počítat s hodnotou I = 1. Proto je možné vsakovací 

odtok zpravidla zjednodušeně vyjádřit vztahem: 

Qvs = vf . As = A$ . As 

kde Qvs je vsakovací odtok srážkové vody [m3.s-1], :; je filtrační rychlost [m.s-1], As je 

velikost vsakovací plochy [m2], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] (upraveno dle 

Hlavínek, 2007). 

 

3.3.1. Stanovení koeficientu hydraulické vodivosti 

 

Koeficient hydraulické vodivosti je veličina závislá na vlastnostech horninového prostřední 

a vlastnostech kapaliny. Je to vyjádřeno vzorcem G = H. I
J  [m.s-1], kde k je koeficient 

propustnosti [m2], γ je měrná tíha tekutiny [N.m-3] a µ je dynamická viskozita tekutiny 

[Pa.s] (Grmela, 2004). Koeficient propustnosti k na rozdíl od koeficientu hydraulické 

vodivosti K je tedy závislý pouze na vlastnostech horninového prostředí. Hodnoty 

hydraulické vodivosti charakteristické pro některé horniny v ČR jsou uvedeny v tabulce    

č. 5. 

Koeficient hydraulické vodivosti lze stanovit laboratorními metodami na odebraných 

vzorcích hornin nebo polními metodami (in-situ). Přehled metod je v tabulce č. 4. 
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Tab. č. 4 : Přehled metod pro stanovení koeficientu hydraulické vodivosti 

Korelační metody 
Ze zrnitostní křivky 

Z emprických vztahů 

Experimentální metody 

Laboratorní metody 
Propustoměr s konstantním sklonem 

Propustoměr s proměnlivým sklonem 

Polní metody 
Metoda plněné sondy 

Infiltrometr 

 

Tab. č. 5: Charakteristické hodnoty K některých hornin v ČR (upraveno dle Hlavínek, 2007) 

 

 
Hornina Místo 

Koeficient 

hydraulické 

vodivosti K [m.s-1] 

K
va

rt
ér

 

Glaciální štěrky a písky Opavsko (0,9-40).10-3 

Fluviální štěrky a písky 

Střední Jizera 1,3. 10-3 

Dolní Jizera(Káraný) 4. 10-4 

Labe(Chvaletice) (3-10). 10-4 

Svitava (Brno) (0,1-5). 10-3 

Hornomoravský úval (0,1-5). 10-4 

Dolnomoravský úval (2-14). 10-4 

Morava (záhorská nížina) (0,7-12). 10-4 

Proluviální štěrky a písky Jablunkovsko, Třinecko 2. 10-5 

Fluviální a eolické hlíny Hornomoravský úval (0,4-3). 10-7 

N
eo

gé
n 

Štěrky a písky Prostejovsko (1-7). 10-4 

Štěrky a písky Dyjskosvratecký úval (0,1-10). 10-5 
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Jemnozrné písky Brněnsko (5-9). 10-5 
P

al
eo

gé
n 

Prokřemenělé pískovce Sokolovsko 1. 10-5 

K
ří

da
 

Křemenné pískovce(coniak) Lužická oblast (1-5). 10-5 

Křemenné pískovce (střední turon) Lužická oblast 1,3. 10-4 

Křemenné pískovce (cenomen) Lužická oblast 2. 10-5 

Pískovce (cenoman) Královédvorská synklinála 1. 10-6 

Godulské pískovce do hloubky 35 m Moravskoslezské Beskydy 5. 10-6 

Písčité spongility (spodní turon) Východní Čechy (0,1-10). 10-6 

P
er

m
ok

ar

bo
n 

Pískovce, arkózy V podloží české křídy, hloubka 200 m 1. 10-6 

Pískovce, arkózy V podloží české křídy, hloubka 200 m 7. 10-10 

 

Korelační metody 

Stanovení odečtem z křivky zrnitosti zeminy 

Pro stanovení zrnitosti se provádí granulometrický rozbor. Štěrkovité a písčité částice se 

prosévají sadou normovaných sít, se čtvercovými otvory o délce stran 0,063-0,125-0,25-

0,5-1-2-4-8-16-32-63-128 mm. Jemnější částice se propadají do záchytné mísy a velikost 

částic se pak stanovuje hustoměrnou zkouškou, která vychází ze Stokesova usazovacího 

zákona, udávajícího vztah mezi průměrem zrn a rychlostí jejich usazování v kapalině.  

Takto získané údaje se vynášejí do grafu (obr. č. 2). Získaná zrnitostní křivka je součtová 

čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech 

zrn menších než určitý průměr zrna de. Poměrem velikostí zrn, které na zrnitostní křivce 

odpovídají 60 % hmotnosti (de = d60) a 10 % hmotnosti (de = d10) vzorku získáme 
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koeficient uniformity. Závislost mezi hydraulickou vodivostí a zrnitostí je zobrazen na obr. 

č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 2: Graf pro stanovení zrnitostní křivky (zdroj http://geologie.vsb.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Vztah mezi hydraulickou vodivostí a zrnitostí (zdroj http://geotech.fce.vutbr.cz) 
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Odvození koeficientu hydraulické vodivosti z empirických vzorců 

Hydraulická vodivost závisí na několika parametrech horninového prostředí. Bylo 

prokázáno, že kromě pórovitosti, závisí na velikosti zrna, tvaru a struktuře, specifickém 

povrchu zrn, koeficientu uniformity, kompaktnosti. 

Mnoho empirických vzorců, používajících se v praxi, pro stanovení hydraulické vodivosti 

vychází ze zrnitostního složení materiálu. Analýzami bylo zjištěno, že hydraulická 

vodivost je přibližně  úměrná druhé mocnině efektivního průměru zrna de za podmínky, že 

hornina je složena ze zrn stejné velikosti. Přehled nejpoužívanějších empirických vztahů 

pro výpočet koeficientu hydraulické vodivosti K je uveden v tabulce č. 6.  

Vukovic a Soro (1992) shrnuli několik empirických metod z bývalých studií do obecného 

vzorce:  

K =  KL . C . f�n� . de2 

kde K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], g je gravitační zrychlení [m.s-2], v je 

koeficient kinematické viskozity [m2.s-1], C je koeficient třídění, fn je funkce pórovitosti, de 

je efektivní průměr zrna [m] (Odong, 2007). 

 

Koeficient kinematické viskozity v, který je pro každou kapalinu různý, se liší do značné 

míry s teplotou. Kinematickou viskozitu v v porovnání s dynamickou viskozitou µ tekutiny 

a hustotou ρ lze vyjádřit takto: v = JN  [m2.s-1] (Odong, 2007). 

Hodnoty C, f (n) a de jsou závislé na použité metodě stanovení zrnitosti.  Podle Vukovic a 

Soro (1992), pórovitost n může být odvozena z empirického vztahu, kde se s koeficientem 

uniformity U, se mění takto: 

n = 0,255 . �1 +  0,830T�  

kde U je součinitel uniformity zrn (Odong, 2007) a je dán vztahem: 

U = V)W�
)��

X 

kde d60 a d10 je průměr zrna odpovídající 60% a 10% hmotnosti vzorku (Odong, 2007).  
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Hazen: K =  KL . 6 . 10-4 . \1 + 10�] − 0,26�_ . d102 

Hazenův vzorec byl původně vyvinut pro stanovení hydraulické vodivosti stejnozrnného 

písku. Je však také použitelný pro jemnozrnný až hrubozrnný písek, avšak za předpokladu, 

že koeficient uniformity U < 5 a pro efektivní velikost zrna platí 0,1 < de < 3 mm (Odong, 

2007). 

Kožený-Carman: K =  KL . 8,3 . 10-3 . ` %a

�!b%��c . d102 

Kožený-Carman rovnice je jednou z nejrozšířenějších. Použití rovnice není vhodné pro 

zeminu s efektivní velikostí zrn de > 3 mm a pro jílovité půdy (Odong, 2007). 

Breyer: K =  KL . 6 . 10-4 . log g""
T  . d102 

Breyerova rovnice zanedbává pórovitost, proto funkce pórovitosti f(n) = 1. Tento vztah je 

nejvíce použitelný pro materiály s heterogenními vlastnostmi a různou velikostí zrn, kde 

pro koeficient uniformity platí 1 < U < 20 a pro efektivní velikost zrna platí 0,06 < de < 0,6 

mm (Odong, 2007). 

Schlitcher: K =  KL . 1 . 10-2 . n3,287 . d102 

Schlitcherův vztah je nejvíce používán pro sedimenty, kde pro efektivní velikost zrna platí 

0,01 < de < 5 mm (Odong, 2007). 

USBR: K =  KL . 4,8 . 10-4 . d100,3 . d202 

U.S. Bureau of Reclamation (USBR) vzorec počítá hydraulickou vodivost z efektivní 

velikosti zrna d20 a funkcí pórovitosti f(n) = 1. Vztah je nejvhodnější pro střednězrnité písty 

s koeficientem stejnozrnosti C < 5 (Odong, 2007). 

Sauerbrei: K =  KL . 3,75 . 10-3 . ` %a

�!b%��c . d172 

Vzorec Sauerbrei je je nejvíce použitelný pro střednězrnitý písek, kde pro efektivní 

velikost zrna platí 0,01 < de < 5 mm a s koeficientem stejnozrnosti C < 5 (Odong, 2007). 
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Tab. č. 6: Přehled empirických vzorců vycházejících z obecné rovnice K =  
K
L . C . f(n) . de

2 

 Autor 
Koeficient 

třídění C 

Funkce pórovitosti 

f(n) 

Efektivní 

zrnitost de 
Platnost 

Hazen 6.10-4 [1 + 10(n – 0,26)] de = d10 
0,1 mm < de < 3 mm  

U < 5 

Kožený-

Carman 
8,3.10-4 

]#

�1 − ]�$ de = d10 
Hrubozrnný písek 

de > 3 mm 

Beyer 6.10-4.log
g""

�  1 de = d10 
0,06 mm < de < 0,6 mm 

1 < U < 20 

Schlichter 1.10-2 n3,287 de = d10 0,01 mm < de < 5 mm 

USBR 4,8.10-4.d20
0,3 1 de = d20 

Středně zrnitý písek 

C < 5 

Sauerbrei 3,75.10-3 
]#

�1 − ]�$ de = d17 
0,01 mm < de < 5 mm 

C < 5 

 

Laboratorní metody 

Ke stanovení propustnosti se používají propustoměry (permeametry). Existují dva základní 

druhy propustoměrů: propustoměr s konstantním sklonem a propustoměr s proměnlivým 

sklonem. 

Propustoměr s konstantním sklonem 

Přístroj se skládá se ze skleněné trubice, naplněné horninovým vzorkem. Horní i dolní část 

trubice je připojena na malé zásobníky s vodou. V těchto nádržích je udržovaná konstantní 

hladina vody. Díky rozdílu mezi výškami hladin H obou zásobníků, dochází k průtoku 

tekutiny horninou. Celkový průtok Q určíme měřením objemu vody V, který proteče 

vzorkem horniny L za určitý časový horniny t. Propustoměr s konstantním sklonem je 

znázorněn na obr. č. 4.  

Pak dle Darcyho zákona platí : 

8 = G. 9. i  , přičemž platí, že  i =
H

L
  a  8 =

V

t
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kde Q  je průtočné množství [m3.s-1], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], A je 

průtočná plocha vzorku [m2], I je hydraulický spád [%], H je výškový rozdíl obou 

zásobníků [m], L je délka vzorku [m] a t je čas [s] (upraveno dle Thorbjarnarson, 2001).  

 

Proto platí, že: 

 8 = j.k.l
m    a   V = A.o.�.�

p  

 

Koeficient hydraulické vodivosti K pak lze vypočítat dle vzorce: 

  G = q.m
k.l      a     G =

V.L

A.H.t
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 4: Propustoměr s konstantním sklonem (upraveno dle http://www.fhwa.dot.gov) 
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Propustoměr s proměnlivým sklonem 

U hornin s nízkou propustností nejsou testy propustnosti na propustoměru s konstantním 

sklonem vhodné. Je to z toho důvodu, že by požadovaný objem tekutiny protekl vzorkem 

horniny za dlouhou dobu. Pro takové případy je vhodnější použít propustoměr 

s proměnlivým sklonem (obr. č. 5). 

Vzorek horniny je umístěn ve válci, která je v nádobě s vodou. Mezi spodní části vzorku a 

vodou v nádobě je porézní vrstva. Horní část válce je připojena k tenké skleněné trubici, 

v níž je hladina vody vyšší, než je konstantní hladina vody v nádrži. Díky tomuto rozdílu 

hladin vody, protéká voda vzorkem horniny ve velmi malém množství, které však 

dostatečně sníží hladinu v tenké trubce. V tomto případě rozdíl H není konstantní, protože 

se voda do systému nepřidává, ale úroveň H se postupně snižuje. Tato hladina H je tedy 

funkcí času t.  

 

Podle základního Darcyho zákona platí : 

8 = G. 9. i  , přičemž platí, že  i =
H

L
  a  8 =

V

t
   

kde Q  je průtočné množství [m3.s-1], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], A je 

průtočná plocha [m2], I je hydraulický spád [%], H je výškový rozdíl obou zásobníků [m], 

L je délka vzorku [m] a t je čas [s] (upraveno dle Thorbjarnarson, 2001). 

Pokud je průřez skleněnou trubicí a [m], pak platí, že 

8 = −a. rl
rs     

Úpravou rovnic dostáváme:  

rl
rs    = - 

j.k.l
t.m     

Diferenciální rovnice pro H [m]: 

H = H0 exp �−A.o.�
�.p   � , kde H0 je rozdíl úrovní hladin v čase t0 = 0 (upraveno dle 

Thorbjarnarson, 2001). 
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Pokud rozdíl úrovní hladin vody v čase t je H, pak hydraulickou vodivost K můžeme 

vypočítat ze vztahu: 

K  =  
t.m
k.s . ln�l�

l �    

K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], A je průtočná plocha vzorku [m2], a je průřez 

trubice [m2], L je délka vzorku [m], H je výškový rozdíl obou hladin v čase t [m], H0 je 

výškový rozdíl obou hladin v čase t0 [m] a t je čas [s] (upraveno dle Thorbjarnarson, 

2001).   

Pokud je průřez trubice a velmi malý ve srovnání s průřezem vzorku A, je možné měřit i 

nízké hodnoty K s dostatečnou přesností. Výhodou tohoto způsobu testování proto je, že je 

možné měřit hydraulickou vodivost i velmi malým množstvím protékající vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 5: Propustoměr s proměnlivým sklonem (upraveno dle http://www.fhwa.dot.gov) 
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Může se proto zdát, že stanovení hydraulické vodivosti v laboratoři je relativně snadné a 

s velkou přesností. Velké chyby se však mohou objevit během odběru vzorku horniny a 

případně při převozu vzorku do laboratoře. Kromě toho se naměřená hodnota vztahuje 

pouze na konkrétní vzorek malých rozměrů. Tato hodnota proto nemusí být reprezentativní 

pro hydraulickou vodivost v dané oblasti. 

 

Polní zkoušky 

Obecně při provádění polních zkoušek záleží, jestli je provádíme v saturované nebo 

nesaturované zóně. Utrácení srážkové či přečištěné odpadní vody je možné pouze do 

nezvodněného prostředí, tj. nad hladinu podzemní vody. Proto jsou popsány nejčastější 

metody používané pro stanovení hydraulické vodivosti v nezvodněném prostředí. 

V zóně aerace (nesaturované zóně) je tlak atmosférický, na rozdíl od saturované zóny, kde 

je tlak vyšší. Při měření hydraulické vodivosti je proto část horninového prostředí uměle 

navlhčováno. Vzhledem k tomu, že při umělém zvlhčování většinou nedosáhneme úplného 

nasycení, je výsledná naměřená hodnota Kn menší než hodnota K v nasyceném prostředí. 

Bouwer (1966) uvádí, že přibližně platí Kn =  A$  [m.s-1] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

 

Metoda plněné sondy  

Metoda plněné sondy (obr. č. 6) je založena na principu měření objemu vody infiltrující 

z vrtané sondy do půdního prostředí. Vyvrtaná sonda o požadované hloubce (min. 50 cm, 

max. 200 cm) se naplní vodou. Voda se nechá volně infiltrovat. Postup se několikrát 

opakuje, až je půda dostatečně nasycena a rychlost infiltrace je konstantní. Po posledním 

naplnění vodou, se měří pokles hladiny v otvoru. Hodnotu K lze určit početní nebo 

graficko-početní metodou. Při použití metody musí být dodrženy tyto podmínky: 4 cm ≤ r 

< 6 cm, 40 cm < H0 < 200 cm, ∆H ≤ 0,2 H0. 
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Početní metoda: 

K = C . ∆�
∆�    

kde K je koeficient hydraulické vodivosti nasycené půdy [m.s-1], C je faktor závislý na S 

[m] a H [m], 
∆�
∆�    je rychlost poklesu hladiny v sondě [m.s-1] (upraveno dle Němec, 1983). 

 

Faktor C závisí na hloubce nepropustné vrstvy pode dnem otvoru D´ a průměrné hloubce 

vody v otvoru pod hladinou podzemní vody H. Faktor C lze určit dle vztahu: 

když 3H > S ≥ H, pak platí :  C = $x"".y�2%.z{
�.��� $|�    

když S ≥ 3H, pak platí:  C = 430 . y�

�� . V}] $�
y − 1X  

kde H výška vodní hladiny v sondě ode dna sondy [m], S výška vodní hladiny v sondě od 

hladiny podzemní vody [m] a r je poloměr vrtu [m] (Němec, 1983). 

 

Graficko-početní metoda: 

Celková infiltrace Q  je rovna v . A. Jestliže je v okolí sondy půda téměř nasycena vodou a 

rychlost infiltrace je více či méně konstantní, pak rychlost v = K.  Dostaneme vztah: 

Q = K . A 

Při metodě plněné sondy, může docházet  k infiltraci nejen přes dno i přes stěnu sondy. V 

případě kdy voda infiltruje dnem i stěnami je plocha infiltrace A = π.r2 + 2.π.r.H.  

Proto můžeme psát, že: 

Q = 2.π.K.r.�H + y$� 

kde Q rychlost infiltrace [m3.s-1], K je koeficient hydraulické vodivosti nasycené půdy 

[m.s-1] a H výška vodní hladiny v sondě ode dna sondy [m] (upraveno dle Mahajan, 2009). 
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Dále můžeme určit Q z hodnoty snižování úrovn

Q = -π.r.2.
∆�
∆�     (upraveno dle Mahajan

 

Porovnáním obou rovnic odstraníme 

pak dostaneme tvar: 

K = 1,15 . r . 2(KV��� {�Xb2(K
�b �

kde t je doba od začátku m

vodního sloupce v sondě

Naměřené hodnoty Ht + 

hodnot by měla být př

zvlhčování půdy, až spojnicí bod

pro stanovení K se použije semilogaritmický graf, 

a lineární osou pro hodnotami

Pro výpočet hodnoty K pak platí : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č
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hodnoty snižování úrovně hladiny vody v sond

upraveno dle Mahajan, 2009) 

Porovnáním obou rovnic odstraníme Q a dostáváme 2.K.(H + y$) = r.

X 2(KV��� {�X
��

   

čátku měření [s], Ht je výška vodního sloupce v čase t [

sondě v čase t0 = 0 (upraveno dle Mahajan, 2009)

+ 
y
$ a t se vynesou na semilogaritmický papír

la být přímka, pokud je spojnice zakřivená, je nutné 

spojnicí bodů v grafu bude přímka. Pro výpoč

použije semilogaritmický graf, s logaritmickou osou

hodnotami t. Vzniklá přímka pak svírá úhel  tg α =  

pak platí : K = 1,15.r.tgα (upraveno dle Mahajan

č. 6: Metoda plněné sondy (upraveno dle Mahajan, 2009)

D´ 

hladina podzemní vody 

S 
Ht 

H0 

2r 

∆H 
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sondě: 

) = r.∆�
∆� . Integrací rovnice, 

čase t [m], H0 je výška 

. 

semilogaritmický papír (obr. č. 7). Spojnicí 

je nutné pokračovat ve 

Pro výpočet hodnot potřebných 

ou osou pro hodnoty Ht + 
y
$ 

α =  
���V��� {�Xb���V��� {�X

�b ��
. 

upraveno dle Mahajan, 2009). 

(upraveno dle Mahajan, 2009) 
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Obr. č. 7: Snížení hladiny vody v 

 

Infiltrometr 
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Infiltrometr (obr. č. 8) tvo
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Snížení hladiny vody v čase změřené metodou plněné sondy (upraveno dle Mahajan, 2009)

Infiltrometry používané pro stanovení hydraulické vodivosti v terénu mohou být 

jednoválcové nebo dvouválcové. Princip měření je založen na sledování poklesu hladiny v 

ícím válci v pravidelných časových intervalech. 

tvoří odměrný válec (zásobník vody), bublinová komora a

disk s propustnou membránou. Odměrný válec dodává vodu do infiltra

komora kontroluje sání. Malý průměr disku umožňuje nenarušen

ůdních površích.  

Jakmile umístíme infiltrometr na povrch půdy, voda začne vytékat z nádrže v mí

dána hydraulickými vlastnostmi půdy. Stanovení hydraulické vodivosti vychází z m

infiltrovaného objemu vody v určitých časových intervalech.  
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α 
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(upraveno dle Mahajan, 2009) 

Infiltrometry používané pro stanovení hydraulické vodivosti v terénu mohou být 

ení je založen na sledování poklesu hladiny v 

, bublinová komora a ocelový 

dodává vodu do infiltračního disku a 

uje nenarušené měření na 

ne vytékat z nádrže v míře, která je 

dy. Stanovení hydraulické vodivosti vychází z měření 

t [s] 
2000 
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Obr. č. 8.: Jednoválcový infiltrometr (upraveno dle http://uwrl.usu.edu) 

 

Při výpočtu lze vycházet ze vztahu dle Zhang (1997): 

K = 
��
o  

kde K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], C1 je sklon křivky kumulativní infiltrace 

vzhledem k odmocnině času [m.s-1] a A je hodnota závislá na Genuchtenyho parametru 

(Decagon Devices, 2007). 

Hodnota A se vypočítá: 

pro n ≥ 1,9 : A = !!,xg�%�,�b !�&�.\$,�$(%b!,�)7*�_
(7y�)�,��  

pro n < 1,9 : A = !!,xg�%�,�b !�&�.\�,g(%b!,�)7*�_
(7y�)�,��  
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kde n a α jsou Genuchtenovy parametry pro půdu, r0 je poloměr disku a h0 sání na povrchu 

disku (Decagon Devices, 2007). V tabulce č. 7 jsou uvedeny Genuchtenovy parametry pro 

různé typy půd. 

Tab. č. 7: Genuchtenovy parametry pro 12 různých typů půd (upraveno dle Devagon Devise, 2007) 

Půda α n 

Písek 0,145 2,68 

Hlinitý písek 0,124 2,28 

Písčitá hlína 0,075 1,89 

Hlína 0,036 1,56 

Prach 0,016 1,37 

Prachovitá hlína 0,020 1,41 

Písčito-jílovitá hlína 0,059 1,48 

Jílovitá hlína 0,019 1,31 

Prachovito-jílovitá hlína 0,010 1,23 

Písčitý jíl 0,027 1,23 

Prachovitý jíl 0,005 1,09 

Jíl 0,008 1,09 

 

Hodnota C1 je určena sklonem čáry vyjadřující závislost kumulativní infiltrace na 

odmocnině času. V grafu hodnota C1 odpovídá hodnotě y, pro uvedený příklad na obr. č. 9 

hodnota C1 = 0,0027 m.s-1. 

 

Obr. č. 9: Vztah mezi kumulativní infiltrací a odmocninou času (zdroj http://www.ictinternational.com.au) 
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3.4. Kvalita dešťové vody 

 

Znečištění srážkové vody odváděného do vsaku může být trojího původu [5]: 

1. "Rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách 

2. Znečištění, které se během bezdeštného období nahromadí na povrchu území a 

během dešťové události je odváděno s dešťovou vodou 

3. Znečištění, které vzniká při kontaktu dešťové vody s materiály na povrchu území" 

Pro stanovení velikosti znečištění je podstatná délka období beze srážek, intenzita srážek a 

objem dešťového odtoku. 

"Dešťová voda obsahuje celou řadu anorganického a organického znečištění v takových 

koncentracích, které mohou být pro znečištění vodních toků významné. Kyseliny a 

kyselinotvorné látky, pocházející převážně z antropogenních zdrojů, převažují nad 

zásaditými látkami pocházejícími především z přirozeného prostředí [5]". 

"Zdrojem kyselin  jsou především sloučeniny síry ze spalování fosilních paliv, sloučeniny 

dusíku jak ze spalování fosilních paliv, tak i výfukových plynů motorových vozidel, 

sloučeniny chloru ze spalování umělých hmot s obsahem PVC. Zdrojem zásaditých látek je 

jednak zemědělství a přirozené prostředí. K ostatním látkám patří především těžké kovy, 

organické látky a rostlinné živiny [5]". 

 

Znečištění dešťového odtoku ze střech 

Při odtoku srážkových vod ze střech může docházet ke znečištění dvojím způsobem: 

1. Odplavení znečištění, které je usazováno na střechách v období beze srážek 

2. Nepatrný odnos látek při reakcích mezi dešťovou vodou a povrchem střechy 
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Tab. č. 8: Znečištění dešťového odtoku ze střech (upraveno dle Krejčí, 2002) 

Typ střechy Informace o znečištění 
Stupeň 

znečištění 

Střechy s rostlinným 

povrchem bez materiálů, 

obsahující pesticidy 

Značná retence odtoku a účinné zadržení znečištění. V případě 

použití kovových materiálů pro transport vody dochází 

k poměrně rychlé akumulaci těžkých kovů v zasakovacím 

horizontu. 

Nepatrné 

Střechy z inzertních 

materiálů a bez instalací 

z neošetřených kovů 

(skleněné střechy) 

Podobné znečištění jako v atmosférických srážkách. Při 

zasakování v objektech s poměrem odvodňované plochy Apř 

k ploše zasakovacího objektu Avs > 5:1 je nutno počítat 

s pomalou akumulací znečištění v zasakovacím horizontu. 

Zaústění do recipientu je zpravidla bezproblémové. 

Nepatrné 

Střechy převážně 

inertních materiálů 

s obvyklými kovovými 

instalacemi (Cu, Zn, Sn, 

Pb) 

Při zasakování v objektech s poloměrem odvodňované plochy 

k ploše zasakovacího objektu Apř /Avs > 5:1 je nutno počítat 

s rychlou akumulací znečištění v zasakovacím horizontu. Pro 

nasazení dalších opatření (např. adsorpční vrstvu) je rozhodující 

celková plocha neošetřených kovových instalací. 

Střední 

Střechy se zvýšeným 

podílem neošetřených 

kovových instalací (Cu, 

Zn, Sn, Pb) 

K ochraně půdy a vodních toků jsou nutná speciální opatření. 

Jako hranice pro třídu značné znečištění platí: 

a) U zasakování – plocha kovových částí střechy > 50 m2 

b) Při zaústění do recipientu – plocha kovových částí 

střechy > 500 m2 

V těchto případech je technické ošetření dešťové vody 

povinné 

Značné 

 

Znečištění dešťového odtoku ze zpevněných ploch 

Při odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch může docházet ke znečištění těmito 

způsoby: 

1. Automobilová doprava – znečištění z dopravních prostředků zahrnuje částice 

uvolněné z pohonných hmot, olejů a mazadel, opotřebovaných pneumatik, při 

korozi vozidel, a také z opotřebovaného povrchu vozovek a solením vozovek 

2. Eroze zpevněných ploch a objektů – postupným stárnutím a opotřebení se uvolňují 

částice různých velikostí a složení. Rozsah znečištění závisí na stavu objektů a 

použitém materiálu. 
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3. Odpadky a zvířata – znečištění způsobené odhazováním odpadků nejrůznějšího 

druhu především v urbanizovaném území . Zdrojem bakteriologického znečištění je 

moč a výkaly zvířat.  Přejetá a uhynulá zvířata mohou být zdrojem infekcí a 

nemocí. 

4. Vegetace – znečištění  může být způsobováno i odumřelou vegetací a zbytky 

z ošetřování vegetace. Klacíky, listí, nebo posekaná tráva při splachu dešťovými 

vodami mohou způsobit mechanické problémy např. ucpání uličních vpustí. 

5. Průmysl – ke znečištění dochází při manipulaci se surovinami a při jejich 

zpracování, při manipulaci s chemikáliemi v průmyslových areálech, ve 

stavebnictví a v dopravě. 

 

Tab. č. 9: Znečištění dešťového odtoku ze zpevněných ploch (upraveno dle Krejčí, 2002) 

Typ plochy Informace o znečištění Stupeň znečištění 

Vedlejší komunikace, privátní 

parkoviště osobních aut, 

komunikace pro jízdní kola, pěší 

zóna 

Nepatrné znečištění při normálním užívání Nepatrné 

Veřejná parkoviště bez časté 

výměny zaparkovaných vozidel 

v obytných a průmyslových 

zónách 

Nepatrné znečištění při normálním užívání Nepatrné 

Překladiště, skladiště a pracovní 

plochy bez manipulace 

s látkami, ohrožujících životní 

prostředí 

Ztráty oleje a dalších kapalin a znečištění 

spojené s provozem na těchto plochách 

může vést k difúznímu znečištění půdy a 

podzemí vody 

Střední 

Překladiště, skladiště a pracovní 

plochy při manipulaci s látkami, 

ohrožujících životní prostředí 

Speciální předpisy, zasakování nebo 

zaústění do recipientu je zakázáno 
 

Veřejná parkoviště s častou 

výměnou vozidel (např. nákupní 

středisko) 

Zvýšené znečištění, je nutné bližší 

posouzení 
Střední až značné 

Silnice 

Emise jsou závislé na hustotě provozu. 

Kolmo ke směru komunikací dochází 

k exponenciálnímu snížení znečištění půdy 

těžkými kovy a polyaromatickými 

Nepatrné až značné (dle 

hustoty provozu, podílu 

nákladní dopravy, 

urbanizovaného území, 
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uhlovodíky. Při zasakování nebo zaústění 

do recipientu je předčištění nutné. 

stoupání, čištění silnic) 

Železnice, nádraží, letiště Posouzení v každém jednotlivém případě  

 

Zařízení pro předčištění dešťové vody 

Dešťové vody je možné rozdělit podle koncentrace znečištění a možného ovlivnění 

podzemních vod do tří kategorií [5]: 

1. "Neškodné – ze střech (mimo střechy s krytinou z měděného či pozinkovaného 

plechu), chodníků a zelených ploch 

2. Tolerovatelné – z obytně-průmyslových oblastí, vesnic, parkovišť a silnic. Odtoky 

mohou být vsakovány po vhodné předúpravě. 

3. Netolerovatelné – ze silnic s velkým provozem, z nezakrytých skladů a překladišť 

škodlivých a jedovatých látek. Odtok srážkových vod mají být vsakovány pouze po 

vhodné předúpravě nebo mají být zavedeny do stokové sítě". 

 

Předběžná úprava dešťové vody [5]: 

1. "Sedimentace – vykazuje velmi dobré čistící schopnosti, protože mnoho škodlivých 

látek se vyskytuje v podobě pevných částic. Předpokladem pro sedimentaci je co 

nejmenší turbulence vody. 

2. Filtrace – filtrace probíhá při plošném vsakování přes svrchní část půdy. Filtrační 

schopnost je určena průměrem pórů a jejich kontinuitou. Vlivem hromadění částic 

dochází postupně ke snížení filtrační schopnosti. 

3. Adsorpce – k adsorpci dochází vlivem elektrostatických nebo kovalentních sil. 

Vázání těžkých kovů je způsobeno adsorpcí na výměnících (jílové minerály a 

humínové látky). 

4. Chemické procesy – hrají při ukládání a odbourávání škodlivých látek v půdě 

rozhodující úlohu. Pro čistící procesy podloží hrají důležitou roli anorganické látky 

tvořící komplexní sloučeniny s těžkými kovy. 
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5. Biologické procesy – mikroorganismy jako bakterie a houby odbourávají v půdě 

organické škodlivé látky tak, že je zčásti přeměňují na anorganické substance. 

Předpokladem pro efektivní mikrobiologický rozpad je obsah kyslíku v půdě. Také 

rostliny mohou v půdě odstraňovat škodlivé látky".  

 

Usazovací šachta 

Používá se pro předčištění srážkových vod s vysokým podílem usaditelných látek při 

malých přívalech vody, kde je dešťová voda je mechanicky čištěna sedimentací v šachtách 

s betonovým dnem. Nevýhodou může být turbulence, která brání usazování, což lze omezit 

zarážecí deskou. Na obrázku č. 10 je příklad usazovací šachty, kde v části 1 je jemný filtr, 

část 2 tvoří usazovací oblast a část 3 tvoří ponořená odtoková roura, která funguje jako 

odlučovač olejů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Usazovací šachta (zdroj http://www.ronn.cz) 

 

Usazovací šachta se zachycováním bahna na šachtovém dně 

Jde o kombinaci usazovací a vsakovací šachty (obr. č. 11). Používá se rovněž pro 

předčištění srážkových vod s vysokým podílem usaditelných látek. Spodní část šachty je 
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nepropustná, čímž se v šacht

díky sedimentaci, jednak i díky 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Vsakovací šachta se zachycováním bahna

 

Geotextilie 

Používá se pro předčiště

různě velká vsakovací zař

jednoduchá instalace. Použití geotextilního vaku ve vsakovací š

č. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12
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šachtě vytvoří usazovací prostor. Čistící schopnost je dobrá 

, jednak i díky opláštění šachty geotextilií. 

Vsakovací šachta se zachycováním bahna (zdroj Hlavínek, 2007)

čištění odtoků s převažujícími nerozpuštěnými látkami

 velká vsakovací zařízení. Výhodou je vícenásobná použitelnost tkaniny po 

Použití geotextilního vaku ve vsakovací šachtě

2: Vsakovací šachta s geotextilním vakem (zdroj Krejčí, 2002)
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istící schopnost je dobrá jednak 

(zdroj Hlavínek, 2007) 

nými látkami. Je vhodný pro 

. Výhodou je vícenásobná použitelnost tkaniny po očištění a 

achtě je zobrazeno na obr. 

(zdroj Krejčí, 2002) 



Michaela Kufová: Metodika likvidace srážkových vod pomocí vsakovacích drén

2010 

 

Odlučovač lehkých látek

Odlučovače lehkých látek se 

kde hrozí kontaminace ropnými látkami. 

několika částí (obr. č. 1

odlučovací části dochází k

vzorků a podle potřeby

kapky lehkých kapalin. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1

 

Usazovací rybník 

Usazovací rybníky (obr. č

předčištění srážkových vod s

biologické odbourávání pomocí aerobních a anaerobních proces

akumulačního prostoru p

prostor.  
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 lehkých látek 

látek se používají  při odvádění srážkových vod ze zpevn

kontaminace ropnými látkami.  Odlučovače lehkých kapalin (OLK) 

č. 13). Kalový prostor slouží pro usazování tuhých materiál

dochází k odloučení lehké kapaliny od srážkové vody, prostor pro odb

řeby se instaluje sorpční část, kde se zachycují

 

č. 13: Sestava odlučovače lehkých látek (zdroj Hlavínek, 2007)

(obr. č. 14) jsou vzhledem k podloží utěsněny, jsou proto vhodné pro 

ní srážkových vod s vysokým podílem usaditelných látek.

biologické odbourávání pomocí aerobních a anaerobních procesů. Výhodou je vytvo

ho prostoru při škrceném odtoku, nevýhodou však může být ve
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vod ze zpevněných ploch, 

e lehkých kapalin (OLK) se skládají z 

pro usazování tuhých materiálů, v 

vody, prostor pro odběr 

, kde se zachycují jemně dispergované 

(zdroj Hlavínek, 2007) 

, jsou proto vhodné pro 

vysokým podílem usaditelných látek. V nádrži probíhá 

Výhodou je vytvoření 

ůže být velký nárok na 
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Vegetační pasáž 

Vegetační pasáž tvoří rostliny osázené v p

č. 15). Použití je vhodné

vody. Má dobrou čistící schopnost

aerobních procesů, mech

částice. Zařízení má však 
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Obr. č. 14: Usazovací rybník (zdroj Krejčí 2002) 

ří rostliny osázené v půdě, která je vzhledem k podloží ut

Použití je vhodné jako další stupeň předčištění silně organicky zne

stící schopnost, která je vysoká vlivem kombinace 

mechanického čištěním filtrací a adsorpcí škodlivých látek na p

však velké nároky na plochu. 

Obr. č. 15: Vegetační pasáž (zdroj Hlavínek, 2007) 
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podloží utěsněna (obr. 

 organicky znečištěné dešťové 

kombinace anaerobních a 

škodlivých látek na půdní 
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3.5. Retence a využití srážkových vod 

 

Retence srážkové vody umožňuje regulaci zvýšeného odtoku při přívalových deštích, čímž 

zajišťuje především ochranu před zaplavením. Částečně tak nahrazuje přirozenou funkci 

porostu, díky němuž se v neurbanizovaných zónách odtok srážkové vody zpomaluje a 

umožňuje postupnou infiltraci do půdy. 

Použití retenčního zařízení ve vhodné při řešení otázky utrácení srážkových vod z velkých 

ploch, odkud při přívalových deštích odtéká velké množství vody, což by mohlo 

způsobovat zaplavování vsakovacího zařízení.  

Retenční zařízení je rovněž příhodné v oblastech s nepříznivými hydrogeologickými 

podmínkami. Těmi je malá hydraulická vodivost či s mělká hladina podzemní vody, což 

umožňuje jen omezené možnosti vsaku do podloží vsakovacím zařízením. 

Vzhledem k vysokým potřebám člověka na vodu, je využívání srážkové vody pro užitkové 

účely velmi efektivní jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. Existuje řada 

možností využití: 

- zahrady (zavlažování trávníků či zahrádek, koupání) 

- údržba (mytí aut, úklid, čištění a chlazení v průmyslu) 

- domácnost (splachování WC, praní prádla) 

 

Retenční nádrž 

Retenční nádrže umožňují zachycení odtoku dešťové vody. Vodu lze využít pro různé 

účely, přebytečná voda pak může být odvedena do vsakovacího zařízení (obr. č. 16). Ve 

vegetačním období se pak i velká část zadržované vody vypaří. Výhodou retenční nádrže 

jsou její zpravidla nízké pořizovací náklady a možnost využití jako estetického prvku v 

zahradní architektuře. Nevýhodou však je nutnost dostatečně velkého prostoru. 
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Obr. č. 16: Retence srážkové vody s využitím vody ke koupání(zdroj Krejčí, 2002) 

 

Zelené střechy 

Na ozeleněných střechách dochází díky rostlinám k zadržování vody. Objem zadržené 

vody závisí na typu rostlinného pokryvu, na tloušťce vegetační vrstvy a velikosti plochy 

střechy. Kromě retence, mají zelené střechy i očišťovací schopnost. Voda protékající 

vegetační vrstvou je filtrována, rostliny pak absorbují polutanty. Nevýhody plynou 

především z nesprávného provedení, což může způsobovat zatékání vody či narušení 

vrstev kořenovým systémem, a dále pak nesprávnou údržbou, kdy vzniká riziko znečištění 

biologickým odpadem. Skladba vrstev střešního pláště pro klasické střechy je na obr. č. 17. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 17: Skladba ozeleněného střešního pláště (zdroj http://stavitel.ihned.cz) 
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3.6. Vsakovací zařízení  

 

Při dimenzování vsakovacího zařízení vycházíme ze základních vztahů podrobněji 

definovaných v předchozích kapitolách.  

Pro přítok platí: Qpř = Ared . C . i 

kde Qpř je přítok srážkové vody [l.s-1],  Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy [m2], 

C je odtokový koeficient [bez rozměru], i je intenzita deště [l.s-1.m-2] (upraveno dle 

Hlavínek, 2007). 

 

Pro odtok platí: Qvs = vf . Ared = A$ . Ared 

kde Qvs je odtok srážkové vody [l.s-1], Ared je vsakovací plocha [m2], :; je filtrační rychlost 

[m.s-1] a K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

 

Rozdíl mezi přítokem Qpř a okamžitou infiltrací Qvs tvoří potřebný objem akumulace 

dešťové vody V.  

V = V�. (9y&). � + 9�) − A
$ . 9�X . � 

kde V je objem akumulace srážkové vody [l], i je intenzita deště [l.s-1.m-2], Ared je 

půdorysná plocha odvodňované plochy [m2], C je odtokový koeficient [bez rozměru], As je 

vsakovací plocha [m2], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], a t je doba trvání 

přívalového deště [s] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

 

Plošné vsakování 

Při plošném vsakování nedochází k retenci srážkové vody, ale voda je přímo odváděna na 

určenou plochu, kde vsakuje do podloží. Vsakovací schopnost půdy proto musí být větší, 
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než předpokládaný dešťový odtok. Svrchní vrstva půdy však často vykazuje malou 

propustnost, což vede ke zvýšeným požadavkům na velikost vsakovací plochy. Tento 

způsob vsakování je aplikován pomocí travnatých ploch, zatravněných štěrkových ploch, 

zatravněných tvárnic (obr. č. 18), propustného dláždění (obr. č. 19), propustného asfaltu  

(betonu). 

Velikost vsakovací plochy As = o{��
���.�.(���)

� b !
 

kde As je vsakovací plocha [m2], Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy [m2], K je 

koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1], C je odtokový koeficient [bez rozměru] a i je 

intenzita deště [l.s-1.m-2] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18: Zasakovací tvárnice (zdroj Krejčí, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19: Dlažba se spárami umožňující vsak (zdroj http://www.glynwed.cz/cs) 



Michaela Kufová: Metodika likvidace srážkových vod pomocí vsakovacích drénů a studní 

2010  45 

 

Vsakování s nadzemní retencí vody 

Tato metoda utrácení srážkových vod je vhodná pro místa s omezeným prostorem, kde je 

plošný vsak doplněn retencí. Systémy tohoto typu jsou vsakovací průlehy a vsakovací 

nádrže. 

 

Vsakovací průleh 

Vsakovací průleh (obr č. 20) musí být navržen tak, aby nedocházelo k dlouhodobějšímu 

vzdutí a to o max. výšce 30 cm. Dno průlehu by mělo být co nejvíce vodorovné, aby bylo 

dosaženo rovnoměrného rozdělení vody pro vsak. Proto na svažitém terénu je vhodné 

průleh rozčlenit stupni.  

Při výstavbě je doporučeno dodržet tyto parametry: hloubka max. 30 cm, ideální sklony 

v poměru 1:2 se zaoblením profilu, 20 až 30 cm horní vrstvy půdy nahradit vrstvou štěrku 

s oživenou vrstvou, která se oseje vhodnou vegetací. 

Pro dimenzování průlehu přibližně platí, že pro 100 m2 odvodňované plochy je potřeba cca 

15 m2 vsakovací plochy průlehu. Objem průlehu lze stanovit dle vztahu: 

V = V�. (9y&) + 9�). 10b� − 9�. A
$X . 60. � 

kde V je objem průlehu [m3], As je vsakovací plocha [m2], Ared je půdorysná plocha 

odvodňované plochy [m2], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] a i je intenzita 

deště [l.s-1.m-2] a t je doba trvání přívalového deště [s] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 
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Obr. č. 20: Vsakovací průleh (zdroj http://www.landcareresearch.co.nz) 

 

Vsakovací nádrž 

Vsakovací nádrž (obr. č. 21) je využívána zejména při odvodňování větších území. Na dně 

nádrže je nutné vytvořit oživenou vrstvu půdy, která je dostatečně propustní. Pro 

dimenzování nádrže zhruba platí poměr mezi odvodňovanou a vsakovací plochou větší než 

1:15. Objem nádrže lze stanovit dle vztahu: 

V = V9y&). 10b#. � − 9�. A
$X . 60. � 

kde V je objem nádrže [m3], Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy [m2], As je 

vsakovací plocha [m2], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] a i je intenzita deště 

[l.s-1.m-2], t je doba trvání přívalového deště [s] (upraveno dle Hlavínek, 2007). 
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Obr. č. 21: Vsakovací nádrž (zdroj Krejčí, 2002) 

 

Vsakování s podzemní retencí vody 

K retenci slouží šachty, potrubí, rýhy nebo plastové vsakovací moduly. 

 

Rýhové vsakování 

Jde o podzemní rýhu vyplněnou štěrkem, kde se voda akumuluje a následně vsakuje do 

horninového prostředí (obr. č. 22). Její velikost je ovlivněna především úrovní hladiny 

podzemní vody. Délku vsakovací rýhy lze stanovit ze vztahu: 

L = o{��.!"��.�.�.x"
1.*.��V1��

�X.�.x".��
  

kde L je délka vsakovací rýhy [m], Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy [m2], 

K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] a i je intenzita deště [l.s-1.m-2], t je doba trvání 

přívalového deště [s], b je šířka dna vsakovací rýhy [m], h je výška vsakovací rýhy [m] a s 

je koeficient nasákavosti, tj. podíl pórů ve štěrkovém zásypu (upraveno dle Hlavínek, 

2007). 
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Obr. č. 22: Vsakovací rýha

 

Vsakovací potrubí 

Vsakovací (drenážní) potrub

(obr. č. 23).  Délku vsakovacího prostoru

L = o{��.!"��.�.�.x"
1.*.��V1��

�X.�.x".��
  

kde L je délka vsakovacího prostoru 

[m2], K je koeficient hydraulické vodivosti

trvání přívalového deště

vsakovacího prostoru [m] a 

(upraveno dle Hlavínek, 2007)

 

 

 

 

geotextilie 
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: Vsakovací rýha (http://www.riversides.org , http://www.lakecountyil.gov)

Vsakovací (drenážní) potrubí je perforované potrubí, které je uloženo ve št

).  Délku vsakovacího prostoru lze určit dle vzorce: 

délka vsakovacího prostoru [m], Ared je půdorysná plocha odvod

je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] a i je intenzita deště

ívalového deště [s], b je šířka dna vsakovacího prostoru

m] a s je koeficient nasákavosti, tj. podíl pórů

(upraveno dle Hlavínek, 2007). 

kačírek 

štěrk 
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www.lakecountyil.gov) 

které je uloženo ve štěrkovém osypu 

ocha odvodňované plochy 

je intenzita deště [l.s-1.m-2], t je doba 

ka dna vsakovacího prostoru [m], h je výška 

podíl pórů ve štěrkovém zásypu 
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Obr. č. 23: Kombinace vsakovací šachty s drenážním potrubím

 

Vsakovací šachta 

Vsakovací šachta je budována p

vsakovací šachty je možné použít 

odstranit usazené látky, zmenšující vsakovací schopnost, nebo vložit nový vak. Pokud 

použijeme vsakovací šachtu 

sejmutím svrchní filtrač

Dimenzování vsakovací šachty:

As = π . )�

�  + π . '$ 

As je vsakovací plocha [

(upraveno dle Hlavínek, 2007)

Vs = V9y&). 10b�. � − 9�

kde V je objem nádrže 

vsakovací plocha [m2], 

[l.s-1.m-2] a t je doba trvání p
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: Kombinace vsakovací šachty s drenážním potrubím (zdroj Hlavínek, 2007)

je budována převážně z betonových skruží (obr. č

vsakovací šachty je možné použít filtrační vak, který v případě pot

odstranit usazené látky, zmenšující vsakovací schopnost, nebo vložit nový vak. Pokud 

použijeme vsakovací šachtu bez filtračního vaku, odstranění usazených lát

sejmutím svrchní filtrační vrstvy a nahrazením nové. Filtrační vrst

Dimenzování vsakovací šachty: 

plocha [m2], d je vnější průměr šachty [m] a z

o dle Hlavínek, 2007).  

� . A
$X . � 

 [m3], Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy [m

], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] a

doba trvání přívalového deště [s] (upraveno dle Hlavínek, 2007)
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(zdroj Hlavínek, 2007) 

(obr. č. 24). Při budování 

ě potřeby lze vyjmou a 

odstranit usazené látky, zmenšující vsakovací schopnost, nebo vložit nový vak. Pokud 

ní usazených látek dosáhneme 

ní vrstvu zde tvoří písek. 

z je výška vzdutí [m] 

ňované plochy [m2], As je 

] a i je intenzita deště 

(upraveno dle Hlavínek, 2007). 
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Obr. č. 24: Vsakovací šachta (zdroj Krejčí, 2002) 

 

Vsakovací moduly 

Vsakovací moduly (bloky) jsou vhodné pro použití v lokalitách s nedostatkem místa. 

Vsakovací moduly je možné vzájemně propojovat a skládat na sebe, což umožňuje vytvořit 

vsakovací pole o velké kapacitě. Bloky se ukládají na štěrkové podloží, obalí se geotextilií 

a zasypou se opět štěrkem a následně zeminou (obr. č. 25). Výhodou vsakovacích modulů 

je rovněž jejich velká nosnost. Dimenzování: 

L = o{��.!"��.�.�.x"
1.*.��V1��

�X.�.x".��
  

kde L je délka vsakovacího prostoru [m], Ared je půdorysná plocha odvodňované plochy 

[m2], K je koeficient hydraulické vodivosti [m.s-1] a i je intenzita deště [l.s-1.m-2], t je doba 

trvání přívalového deště [s], b je šířka dna vsakovacího prostoru [m], h je výška 

vsakovacího prostoru [m] a s je akumulační koeficient (upraveno dle Hlavínek, 2007). 
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Obr. č. 25: Vsakovací moduly (zdroj http://boehmextruplast.cz) 

 

Kombinované vsakovací systémy 

Při odvodňování velké plochy nebo v oblastech s malou propustností podloží se často 

používají kombinace různých vsakovacích zařízení. Často používané jsou kombinace 

vsakovací šachty s drenáží (obr. č. 23), kombinace vsakovacího průlehu s drenáží nebo 

kombinace několika vsakovacích šachet propojených drenážním potrubím, tzv. vsakovací 

galerie (obr. č. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 26: Vsakovací galerie (zdroj Krejčí, 2002) 
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat legislativní podmínky zasakování srážkových vod 

v ČR a navrhnout metodiku řešení likvidace srážkových vod vsakováním. 

V české legislativě není stanoven zákon, který by se zabýval konkrétně vsakováním 

srážkových vod. S měnícími se odtokovými poměry v urbanizovaném prostoru je však 

žádoucí se problematikou vsakování dešťových vod zabývat. Při přívalových deštích zde 

roste totiž nejen možnost rizika zaplavení staveb, ale se zvětšováním zpevněných ploch se 

snižuje i možnost přirozeného zasakování srážek do podloží, což ovlivňuje dotaci 

podzemních vod.  

Zákon řeší pouze utrácení odpadních vod, normy pro srážkové vody zatím chybí. Proto 

různí projektanti při návrhu vsakovacího zařízení postupují často zcela odlišnými způsoby. 

Z dostupné literatury bylo objasněno, jak postupovat při vyhodnocování podmínek na 

zájmové lokalitě při řešení vsakování srážkových vod do podloží. Dále bylo nastíněno jak 

postupovat při výpočtech potřebných pro návrh vsakovacího zařízení, a co by měla 

dokumentace řešící utrácení srážkových vod do vsaku obsahovat. 
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Příloha č. 1: Seznam zpracovaných ombrografických stanic (zdroj Trumpl, 1958) 

číslo 

stanice 

jméno stanice povodí Poloha 

Zeměpisná nadm. výška 

[m n.m.] Délka Šířka 

POVODÍ LABE 

1 Špindlerův Mlýn Labe 15°37´ 50°44´ 790 

2 Labská Přehrada Těšnov Labe 15°45´ 50°27´ 332 

3 police nad Metují Metuje 16°14´ 50°32´ 450 

4 Hradec Králové Labe 15°51´ 50°15´ 244 

5 Pěčín Divoká Orlice 16°25´ 50°09´ 508 

6 Hamry Chrudimka 15°55´ 49°44´ 605 

7 Seč Chrudimka 15°40´ 49°51´ 540 

8 Nová Ves    (u Kolína) Labe 15°09´ 50°03´ 198 

9 Poděbrady Labe 15°07´ 50°09´ 189 

10 Semčice Vltava 15°00´ 50°22´ 233 

11 Milovice Labe 14°53´ 50°14´ 203 

12 Káraný Labe 14°44´ 50°11´ 170 

13 Souč (přehrada) Jizera 15°19´ 50°47´ 772 

14 Turnov Jizera 15°10´ 50°35´ 280 

15 Bakov nad Jizerou Jizera 14°56´ 50°29´ 220 

16 Mšeno Labe 14°38´ 50°26´ 352 

17 České Budějovice Vltava 14°28´ 48°57´ 415 

18 Týn nad Vltavou Vltava 14°25´ 49°13´ 395 

19 Třeboň Lužnice 14°46´ 49°00´ 433 

20 Kamenice nad Lipou Nežárka 15°05´ 49°18´ 561 

21 Tábor Lužnice 14°40´ 49°25´ 441 

22 Nový Dvůr (u Horažďovic) Otava 13°41´ 49°19´ 430 

23 Husinec (přehrada) Blanice 13°59´ 49°03´ 536 

24 Vodňany Blanice 14°10´ 49°09´ 400 

25 Orlík Vltava 14°10´ 49°31´ 396 

26 Kamýk nad Vltavou Vltava 14°15´ 49°39´ 287 

27 Štěchovice Vltava 14°24´ 49°51´ 210 

28 Sedlíce Želivka 15°16´ 49°31´ 421 

29 Mariánské Lázně Kosový potok 12°42´ 49°58´ 581 

30 Klatovy Úhlava 13°18´ 49°23´ 421 

31 Plzeň-Doudlavec Radbuza 13°24´ 49°43´ 311 

32 Padrť Klabava 13°46´ 49°40´ 640 
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33 Nezabudnice Berounka 13°49´ 50°01´ 326 

34 Petrovice Rakovnický potok 13°38´ 50°04´ 398 

35 Praha-Hostivař Vltava 14°31´ 50°03´ 240 

36 Praha-Podbaba (VÚV) Vltava 14°24´ 50°07´ 182 

37 Ruzyně Vltava 14°17´ 50°06´ 371 

38 Kladno Vltava 14°07´ 50°09´ 365 

39 Slaný Bakovský potok 14°05´ 50°14´ 282 

40 Karlovy Vary Teplá 12°54´ 50°13´ 434 

41 Podbořany Liboc 13°24´ 50°13´ 321 

42 Lenešice Ohře 13°46´ 50°23´ 181 

43 Roudnice nad Labem Ohře 14°15´ 50°25´ 181 

44 Mimoň Ploučnice 14°43´ 50°39´ 305 

POVODÍ ODRY 

45 Nový Jičín Odra 18°00´ 49°36´ 297 

46 Rejvíz Opavice 17°19´ 50°13´ 757 

47 Opava Opava 17°53´ 49°57´ 255 

48 Bruntál Moravice 17°28´ 49°59´ 547 

49 Lysá Hora Ostravice 18°27´ 49°33´ 1317 

50 Ostrava-Nová Ves Ostravice 18°14´ 49°49´ 214 

51 Ostrava-Kunčičky Ostravice 18°18´ 49°49´ 229 

52 Ostrava-Vítkovice Ostravice 18°16´ 49°48´ 237 

53 Ostrava (krematorium) Ostravice 18°17´ 49°50´ 226 

54 Ostrava-Slezská Ostrava Ostravice 18°18´ 49°51´ 285 

55 Ostrava-Hrušov Odra 18°17´ 49°52´ 207 

56 Bohumín Odra 18°20´ 49°55´ 199 

57 Staré Podhradí Kladská Nisa 17°09´ 50°17´ 452 

POVODÍ MORAVY 

58 Habartice Morava 16°58´ 50°07´ 599 

59 Potůčník Morava 16°59´ 50°05´ 600 

60 Františkova Myslivna Desná 17°13´ 50°03´ 1183 

61 Lanškroun Moravská Sázava 16°36´ 49°54´ 380 

62 Červená Voda Moravská Sázava 16°46´ 50°02´ 527 

63 Křenov Třebůvka 16°39´ 49°41´ 472 

64 Hřebeč Třebůvka 16°36´ 49°45´ 566 

65 Jevíčko Třebůvka 16°40´ 49°38´ 446 

66 Litovel Morava 17°06´ 49°42´ 234 

67 Luká Morava 16°58´ 49°39´ 489 
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68 Klášterní Hradisko Morava 17°16´ 49°36´ 215 

69 Olomouc-Neředín Morava 17°13´ 49°36´ 263 

70 Lidečko Vsetínská Bečva 18°04´ 49°13´ 455 

71 Vsetín Vsetínská Bečva 17°59´ 49°21´ 345 

72 Valašská Bystřice Vsetínská Bečva 18°07´ 49°25´ 465 

73 Skalíkova Louka Rožnovská Bečva 18°15´ 49°28´ 945 

74 Krásno nad Bečvou Rožnovská Bečva 17°59´ 49°29´ 302 

75 Lipník nad Bečvou Bečva 17°35´ 49°31´ 239 

76 Přerov Bečva 17°28´ 49°28´ 213 

77 Prostějov Hloučela 17°07´ 49°28´ 226 

78 Drahany Haná 16°54´ 49°26´ 650 

79 Vyškov-Brňany Haná 17°00´ 49°16´ 255 

80 Držková Dřevnice 17°48´ 49°19´ 381 

81 Zlín Dřevnice 17°41´ 49°14´ 280 

82 Uherské Hradiště Morava 17°27´ 49°04´ 181 

83 Pozlovice (Údolní Přehrada) Olšava 17°46´ 49°07´ 290 

84 Hodonín Morava 17°08´ 48°51´ 169 

85 Telč Moravská Dyje 15°27´ 49°11´ 526 

86 Znojmo Dyje 16°02´ 48°52´ 306 

87 Jevišovice Jevišovka 16°00´ 49°00´ 315 

88 Polička Svratka 16°16´ 49°43´ 593 

89 Tišnov Svratka 16°26´ 49°21´ 274 

90 Brno (česká technika) Svratka 16°35´ 49°12´ 257 

91 Čtyřicet Lánů Svitava 16°29´ 49°43´ 418 

92 Banín-Vodárna Svitava 16°29´ 49°40´ 397 

93 Letovice Svitava 16°35´ 49°33´ 337 

94 Jihlava Jihlava 15°35´ 49°24´ 522 

95 Třebíč Jihlava 15°53´ 49°13´ 406 

96 Velké Meziříčí Oslava 16°01´ 49°21´ 425 

97 Ivančice Jihlava 16°22´ 49°07´ 209 

98 Kyjov Stupava 17°08´ 49°01´ 191 
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Příloha č. 2: Dešťové intenzity z jednotlivých stanic (zdroj Trumpl, 1958) 
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