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Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním 

úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. 

Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o posuzované lokalitě a samotném rezervoáru 

pro akumulaci zachycených dešťových vod. Praktická část práce spočívá v zachytávání 

dešťového odtoku ve stávající dešťové kanalizaci pomocí objektu nově vybudované čerpací 

stanice a následného čerpaní do stávajícího, nevyužitého rezervoáru. Akumulované vody 

v rezervoáru se plánují využít pro potřeby města, zahrádkářů a ostatních odběratelů. 

V první části diplomové práce je popsáno hospodaření s dešťovými vodami v České 

republice, Dánsku a Německu. Dále jsou popsány opatření a technologie pro hospodaření 

s dešťovými vodami. Nakonec jsou popsány objekty čerpací stanice, vrtu a program pro 

výpočet dešťového odtoku z urbanizovaného území. 

V praktické části diplomové práce jsou popsány, naceněny a posouzeny zvolené varianty. 

Práce se zabývá dvěma variantami, které jsou vedeny ve stejné trase s rozdílem vybudování 

vrtané studny u varianty II. Obě varianty jsou řešeny čerpáním. Varianta gravitačního nátoku 

byla z důvodu velkého zahloubení dešťové kanalizace zamítnuta. 

dešťová voda, rezervoár vody, čerpací stanice, retence, využití dešťových vod, posouzení 

stavebně technického stavu 

The diploma thesis is focused on Storm water management in urban areas. The first task for 

processing thesis was to arrange meeting with MČ Brno - Bohunice Ing. Antonín Crha, who 

has provided necessary information about the targeted location the and the reservoir for 

accumulation of rainwater collected. The practical part of the thesis is to capture the rainwater 

drainage in the existing rainwater sewerage system using the newly built pumping station and 

then pumping into the existing, unused reservoir. Accumulated water in the reservoir is 

planned to be used for the needs of the city, gardeners and other customers. 

The first part of the diploma thesis describes the management of refined water in the Czech 

Republic, Denmark and Germany. The first part also provides description of measures and 

technologies for the management of rainwater. Finally, there is description of the pumping 

station and borehole objects and the program for calculating the rainfall from the urbanized 

area. 

In the practical part of the diploma thesis the selected variants are described, rewarded and 

evaluated. The diploma thesis deals with two variants, that are guided along the same route, 

with the difference of the construction of the drilled well in the second variant. Both variants 

are handled by pumping. The option of the gravity inflow was rejected because of the large 

countersink of rainwater sewerage.

rainwater, water reservoir, pump station, retention, rainwater use, assessment of construction 

technical conditions  
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1  ÚVOD 

Diplomová práce, ve které se zabývám hospodařením s dešťovými vodami v městských 

sídlech, nebyla při přemýšlení, jakou práci si vybrat, první volbou. Jelikož jsem při studii 

brigádně pracoval ve firmě VH atelier a firma je provázána skrze Ing. Jakuba Račka PhD. se 

školou, tak se mně i mým spolužákům naskytla možnost zajímavých témat diplomových 

prací. Když jsem poprvé uslyšel, o čem by mohl případná diplomová práce být, hned mě to 

zaujalo a nadchlo. Téma hospodaření s dešťovými vodami se v dnešní době stále více dostává 

do popředí médií. Ať už se jedná o stavby plánovaných přehrad, opatření pro zadržování vody 

v krajině nebo státem zřízených dotačních programů na akumulaci a využití dešťových vod. 

Osobně jsem se s HDV setkal několikrát během studia, ale nikdy ne do takových detailů, jako 

mě zasvětila samotná tvorba diplomové práce. Nedostatek vody vlivem měnícího se klimatu, 

které do velké míry způsobila lidská činnost, je alarmující. Lidé už nemusí být odborníci na 

klimatologii, hydrogeologii a spoustu dalších vědních oborů s tím souvisejících, ale sami 

poznávají, že rok od roku je příroda stále více proměnlivá a ze čtyř ročních období se stávají 

v podstatě dvě. Veškerá opatření pro nalepšení stávajícího alarmujícího stavu jsou v podstatě 

navrácení krajiny do původního stavu nebo pokus se o to přiblížit. 

Mnoho studentů se zabývá nejdříve rešeršní části diplomové práce, kde shrne problematiku 

daného tématu a až potom se soustředí na část praktickou. Já jsem však začal diplomovou 

prací tak, že jsme si na radnici MČ Brno – Bohunice, spolu s vedoucím mé diplomové práce a 

Ing. Jakubem Račkem PhD. vyslechli záměr starosty Ing. Antonina Crhy. Ten nás obeznámil, 

že v MČ Brno – Bohunice se nachází nevyužitý rezervoár, který by mohl sloužit pro 

akumulaci dešťové vody a následně jejího využití pro potřeby údržby města a ostatních 

odběratelů. Poté následovala prohlídka rezervoáru a samotné lokality. Rezervoár se nachází 

na pozemku ovocného sadu, který by byl po městě dalším odběratelem zachycené dešťové 

vody pro potřeby závlahy ovocných stromků. 

Prvotní myšlenka bylo co nejjednodušší zásobování gravitačním nátokem, ta však po vložení 

pasportizace dešťové kanalizace do mapového podkladu byla zamítnuta z důvodů velkých 

hloubek dešťové kanalizace a tím pádem nedostatečného sklonu pro uložení potrubí. Proto 

bylo nutné vymyslet jiné řešení pro nadržování rezervoáru. Po zpracování a výpočtu 

dešťových průtoků, byla navržena varianta s vybudováním čerpacího objektu. S umístěním 

objektu na koncovou větev dešťové kanalizace, jež odvádí dešťové vody do říčky Leskavy. 

Z čerpací jímky za pomocí kalových čerpadel bude voda čerpána do rezervoáru. Skrze měnící 

se klima a nerovnoměrnost srážek v posledních letech byla navržena i druhá varianta, která 

první variantu doplňuje a vrtanou studnu s vydatností 12m3den-1 v hloubce 50 m. 

Samotný rezervoár je ve velmi dobrém technickém stavu. Z exteriéru by bylo nutné 

odstranění náletových křovin a demolice přístřešku. Povrchy jak z exteriéru, tak z interiéru by 

vyžadovaly minimálních oprav. Největší položkou rekonstrukce by bylo vystrojení armaturní 

komory.  

Rešeršní částí jsem se pokusil shrnout základní poznatky o hospodaření s dešťovými vodami 

v městských sídlech, jak v České republice, tak třeba v Německu či Dánsku. Česká republika 

je oproti zmiňovaným zemím ve velkém odstupu, zatímco ve vybraných zahraničních zemích 

se tato problematika začala řešit již na přelomu tisíciletí, u nás je teprve v rozkvětu. U nás se 

v posledních 10. letech začala přizpůsobovat legislativa, ale prozatím je povinná jen pro 

subjekty se statusem podnikání a není nijak jednotně definována.  

V dalších částech rešerše byly popsány vybrané opatření pro hospodaření s dešťovými 

vodami. Od regulace odtoku dešťových vod přes zasakování po akumulaci a následné využití. 
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2  HOSPODAŘENÍ S VODOU (DEŠTOVOU VODOU ) 

Na naší Zemi je z 97 % voda slaná, která je bez nákladných úprav pro lidské účely 

nepoužitelná. Voda sladká je tedy ve zbylých 3 %, ale pokud vyloučíme vodu vázanou v ledu 

a ledovcích, pro lidskou potřebu zbyde pouhých 0,5 %. Až 1,8 mld. lidí trpí nedostatečným 

přístupem k dodávce pitné vody. Od roku 1940 vzrostla spotřeba vody čtyř násobně ačkoliv 

počet obyvatel na planetě je jen dvojnásobný.  Z tohoto důvodu a s měnícím se klimatem je 

důležité začít využívat vodu srážkovou, která v součtu může do budoucna hrát hlavní roli 

v udržení sociálního standartu. 

Dříve se mluvilo o nedostatku vody především v tropických a subtropických oblastech. 

V dnešní době se s měnícím klimatem a převládajícím suchem stává problém i v oblastech 

mírného podnebí. V podstatě to mohl zpozorovat každý občan i v České Republice. 

V průběhu několika desítek let může nastat situace, kdy voda bude nedostatkovým a vzácným 

zbožím. Proto se nejen v České Republice, ale i ve světě tímto problémem začalo zabývat 

mnoho organizací. Kde hlavní změna je ve vnímaní vody srážkové pouze jako vody odpadní a 

řeší se její akumulace nebo návrat do vodního koloběhu přirozenou cestou. Srážkové vody je 

do budoucna potřeba chápat jako zdroj vody, který nelikvidujeme ale hospodaříme s ním. 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR aktivně řeší tři ministerstva. Ministerstvem zemědělství 

a Ministerstvem životního prostředí byl vypracován Plán hlavních povodí ČR. Ministerstvem 

pro místní rozvoj byl vypracovaný dlouhodobý plán Politiky územního rozvoje ČR. 

Dosavadní, dnes již neakceptovatelný systém spočíval v oddílné kanalizaci pro splaškovou a 

dešťovou odpadní vodu, kdy byla snaha co nerychlejšího odvedení nejkratší cestou do 

vodního toku.  

Odtokový proces 

Odtokový proces srážkové vody v přírodě zahrnuje řadu procesů a je velmi složitý. Přirozená 

prostředí, jež nejsou ovlivněná zástavbou a činností člověka se při deštích chovají diametrálně 

odlišně oproti antropogenně ovlivněném území. Urbanizovaná území se vyznačují velkým 

podílem nepropustných ploch. V centrech měst se zastavěné plochy můžou pohybovat okolo 

60-80 %, v extrémech i 95 %. Za těchto podmínek nejsou Srážkové vody schopny 

přirozeného vsaku (infiltrace) do půdy, jelikož se tam půda nevyskytuje. Většina těchto srážek 

je svedena do kanalizace a v případě přívalových dešťů, muže docházet k jejímu zahlcení a 

následným lokálním záplavám a s tím spojenými škody na majetku. Dalšími nevýhodou je 

možné hydraulické přetížení čistírny odpadních vod a tím způsobená nemožnost dostatečného 

čištění. Následkem je narušení biologického stupně a vypouštění zakaleného odtoku do 

vodního toku. Co ve výsledku zatěžuje vodní ekosystém, a taky postihuje čistírny odpadních 

vod sankcemi. Hydrologové nazývají důsledek urbanizovaného prostředí efektem tepelného 

ostrova města (Velká betonová plocha způsobuje oteplování povrchu chodníků/náměstí na 

vysokou teplotu až 50 °C.) 
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Obrázek 1 Porovnání odtoku dešťových srážek v urbanizovaném a přirozeném prostředí [33] 

Vodní bilance 

Jak je zmíněno výše, srážkové vody se dostaly do řešení mnohých světových či tuzemských 

organizací a institucí. Dle předpokladů na webové stránce www.klimatickazmena.cz můžeme 

vidět předpokládaný vývoj vodní bilance i jiných klimatických změn až do roku 2090. 

webová stránka nabízí nejrůznější škálu informací, např. (vodní bilanci v ornici, stres suchem 

v ornici, obsah nutrientů v povrchových vodách, …). Z map je vyplývající, že nedostatek 

vody se pravděpodobně bude prohlubovat, a co jsme označovali za dvacetileté sucho, se 

v budoucnu stane suchem běžným, vyskytující se ve větší periodicitě. [23] 

 

Obrázek 2 Vodní bilance v roce 2010 [úhrn-mm] [23] 

http://www.klimatickazmena.cz/
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Obrázek 3 Vodní bilance v roku 2030 [úhrn-mm] [23] 

Potřeba vody  

Nedostatek kvalitních zdrojů pro pitné účely se stává problémem celosvětového měřítka. 

Antropogenní vliv snižuje kvalitu těchto zdrojů a zvyšuje investiční a provozní náklady na 

jejich úpravu. Tato skutečnost se přímo promítá do ceny vodného. Důsledkem tohoto 

problému vznikly a vznikají kroky pro hospodárné využití dešťové vody. Počínaje změnou 

legislativy, podpůrnými, dotačními a osvětovými programy konče. Tyto změny by měly mít 

za následek především snížení specifické spotřeby vody fakturované domácnostem (VFD), a 

specifické spotřeby vody fakturované ostatním odběratelům (VFOO). Dále za účelem 

nalepšení koloběhu vody v přírodě.  

Průměrná specifická spotřeba vody v domácnostech byla v České Republice v roce 2017 - 

88,7 l/osoba/den. Od roku 2011 nepřekročila hodnotu 89,0 l/osobu/den. V porovnáním 

s rokem 1989 je o 11,0 l/osoba/den nižší. USA má oproti ČR více než třikrát větší spotřebu, 

pohybuje se okolo 310,0 l/osoba/den. Abnormální spotřeba v USA má klesající tendenci a 

oproti roku 2010 se snížili o 19,0 l /osobu/den. Opačným extrémem jsou zemně třetího světa 

(málo ekonomicky rozvinuté), kde je spotřeba neuvěřitelných 10,0 l/osoba/den. Přitom 

hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací je 100,0 l/osoba/den. 

Pokud se zaměříme v České republice na jednotlivé kraje, tak nejmenší specifickou spotřebu 

vody na osobu a den měli v roce 2017 v kraji Zlínském 75,9 l/osoba/den, naopak největší 

specifickou spotřebu vody měli v hlavním městě Praha 109,3 l/osoba/rok. 
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Obrázek 4 Grafická závislost specifické potřeby vody na počtu obyvatel v ČR [35] 

Potřeba vody fakturované domácnostem se skládá z několika dílčích potřeb. Tyto potřeby se 

pak dále dělí na to, jaká jakost vody je pro ně potřebná. Potřeby Hygieny 35 %, mytí nádobí 7 

%, pití a vaření 2 % dohromady činí 44 %. Zbylých 56 % a to splachování WC 30 %, praní 

prádla 12 %, zalévání zahrady 7 %, ostatních potřeb 5 %, mytí auta 2 % je možno dotovat 

z vody dešťové, které postačí minimální proces úpravy. 

 

Obrázek 5 Procentuální rozdělení VFD dle potřeb [2] 
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Cena vodného a stočného 

I přes každoroční zvyšování cen vodného a stočného se v České republice platí výrazně méně, 

než ve státech západní Evropy. Česká republika se stále drží doporučeného principu Světové 

zdravotnické organizace a Světové banky, který dbá na to, aby ceny vodného a stočného 

zůstaly sociálně únosné pro obyvatelstvo. Výdaje domácností za vodné by neměly 

překračovat více než 2 % průměrného příjmu. Porovnání evropských zemí v ceně vodného + 

stočného za rok 2016 je přehledně vyobrazeno na obrázku 6. Ceny jsou uvedeny v eurech 

(EUR=25 Kč). 

 

Obrázek 6 Ceny vodného + stočného v Evropě roku 2016 [17] 

Z obrázku je vidět, že za vodné a stočné nejvíce zaplatili v Dánsku a to 225 Kč/m3, nejméně 

zase v Řecku, kde lidé za m3 zaplatili 35 Kč. Česká republika se v tomto žebříčku nacházela 

v roce 2016 na 14. místě s cenou okolo 82 Kč/m3. Podíváme-li se mimo Evropu, tak 

nejlevnější dodávka vody je v Indii, kde za m3 zaplatí pouhých 1,6 Kč a za stočné neplatí 

vůbec. 

Pokud se zaměříme čistě na Českou republiku, která je rozdělena podle krajů, tak nejvíce za 

vodné v roce 2017 zaplatili v kraji Ústeckém 43,4 Kč/m3 a za stočné v kraji Libereckém 42,2 

Kč/m3. V součtu vodného i stočného na tom byli nejhůře v kraji Libereckém a to průměrně 

84,9 Kč/m3. Naopak nejméně zaplatili za vodné v kraji Olomouckém 32,5 Kč/m3a za stočné 

v kraji Vysočina 27,6 Kč/m3. V součtu vodného i stočného na tom byli nejlépe v kraji 

Olomouckém 63,8 Kč/m3. Republikovým průměrem bylo 70 Kč/m3. Kde průměrně vodné 

činilo 37,2 Kč/m3a stočné 32,8 Kč/m3. 
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Obrázek 7 Spotřeba vody a průměrná ceny vodného a stočného v jednotlivých krajích ČR [35] 

2.1  METODY HOSPODAŘENÍ V ZAHRANIČÍ  

Pokud se podíváme na problematiku hospodaření s dešťovými vodami v zahraničí, zjistíme, 

že např. ve Švýcarsku nebo Německu je již řadu let legislativně zakotveno včetně nejlepších 

dostupných technologií. Ve Švýcarsku od roku 1991 a v Německu od roku 1996.  Německé 

zákony přímo ukládají: „zachovat režim odtoku a zabránit jeho zvýšení nebo zrychlení. 

Vsakování pro nově zastavěné pozemky je ve Vodním zákonu nařízeno. Navíc jsou zde 

srážkové vody zpoplatněny formou „spravedlivého“ zpoplatnění, kdy stočné je rozděleno na 

vodné a poplatky za dešťové vody. Švýcarské Vodní zákon (1991) vyžaduje vsakování 

neznečištěné dešťové vody a je explicitně vyžadováno. Nástroje pro odvodnění obcí a 

plánování nakládání s DV jsou podle Nařízení na ochranu vod Generálními plány odvodnění. 

V následujících podkapitolách budou představeny projekty v německých městech Berlín a 

Hamburk a dánském městě Kodaň. [20] [16] 

Berlín 

Jelikož v Berlíně rychle roste počet obyvatel (v posledních letech přírůstek 400 tis. obyvatel), 

vznikají problémy s infrastrukturou. Na základě přibývající populace vzniklo několik nových 

čtvrtí, v nichž jsou aplikovány nové koncepty, zejména vodohospodářské a energetické. 

Hlavní bodem je kladení důrazu na decentralizaci hospodaření s dešťovými vodami, 

v závislosti na lokálních podmínkách, který dal za vznik několika pilotních projektů s tím 

spojených. Projekty jsou založeny na základě podrobného plánování ucelené ekologické 

koncepce, v níž se propojují moduly energie, vody, zeleně, odpadu a jejich následné 

interakce. Opatření hospodaření s dešťovými vodami je třeba plánovat, budovat a provozovat 

návaznosti: budova/pozemek – čtvrť – povodí stokové sítě, které zaručí trvalou udržitelnost a 

hospodárnost systému. Opatření zahrnují zpropustňování povrchů, výpar, ozelenění ploch a 

budov, užívání dešťové vody jako užitkové a cílené vsakování. Pro praktické použití bylo 

vypracováno několik příruček, např. k ozelenění a klimatizaci budov. Pilotní projekty jsou 
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provázány vědeckými odborníky a odborníky z praxe. Jedním z projektů je projekt KURAS. 

[14] 

Hamburk 

Cílem velkoměsta s největším přístavem v Německu je postavit ročně 6000 nových bytů 

v rámci stávající rozlohy města a zároveň neztratit charakter zeleno-modré metropole. 

Strategie spočívá v intenzifikaci ploch zeleně (se zmenšující se plochou zeleně se bude jejich 

funkce muset změnit a zkvalitnit). Zabezpečit tuto vizi by měla kooperace urbanistů, 

krajinářů, dopravních inženýrů a vodohospodářů. Ve městě zastávají názor, že hospodaření 

s dešťovou vodou je úzce spjato se zelení. Velkou výhodou Hamburku, jako městské 

spolkové země je rychlejší začlenění strategií do právně závazných dokumentů. 

Ač se v Německu plošně zabývají hospodařením s dešťovou vodou i zelenými střechami je 

strategie zelených střech ojedinělým dokumentem. Cílem strategie je do roku 2020 dosáhnout 

rozlohy 100 ha zelených střech. Město i spolková země podporuje budování zelených střech 

dotací až 60 %. Pětina těchto ploch má být navíc přístupná lidem jako odpočinková zóna 

s hřišti a okrasnými výsadbami. [14] [16] 

 

Obrázek 8 Atrium úřadu ŽP města Hamburk na střeše podzemních garáží [14] 

Dešťové vody z těchto povrchů jsou sváděny do nádrže a využívány ke splachování toalet. 

Doplňkem je trend světových velkoměst v chování včel na střechách.  

Existuje mnoho argumentů, jež přesvědčují majitele nemovitostí, aby zvolili zelenou střechu. 

Poplatky za odvod srážkové vody se díky zelené střeše sníží až na 50 %, samotná dotace není 

však podmíněna retenční schopnosti střechy. Roli hraje mocnost prokořeněné vrstvy a plochy, 

která umožnuje výsadbu rostlin a rekreaci. 

Kodaň 

Kodaň je městem, které adaptaci na klimatickou změnu staví velkou měrou na „zelených“ 

opatřeních. Do dvaceti let by zde mělo vzniknout 300 projektů kombinujících šedou 

(technickou) a zelenou infrastrukturu, které významnou měrou změní obraz města. Městská 
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příroda má přispět k cíli stát se do roku 2025 první světově nezávislou CO2 metropolí, ale 

také ke zlepšení sociální udržitelnosti multikulturního města. V Kodani nejsou zatěžování 

nedostatkem vody ale spíše jejím přebytkem. Zlomovou událostí byly přívalové deště v roce 

2011 (150 mm/2 h), jež způsobily povodeň a škodu ve výši 1 bilionu dolarů. Opatření 

spojená s nakládáním s dešťovou vodou ve městech má být více multifunkční tak, aby se 

kromě klasické funkce odvodnění zvýšila i atraktivita města pro život. Tříbodový systém, 

která vznikl na základě události z roku 2011 popisuje tři úrovně, dle nichž se v oblasti 

hospodaření s dešťovou vodou rozhoduje a jsou volbou při hledání udržitelných řešení. [14] 

• Doména A se zabývá každodenním deštěm (80 % srážkového úhrnu) a je 

zaměřena na zlepšení roční bilance vody (zadržování, výpar) a na užívání 

srážkové vody jako zdroje pro zvýšení udržitelnosti či atraktivity měst. 

• Doména B se věnuje návrhovému dešti (s dobou opakování 10 let) (19 % 

srážkového úhrnu) a snížení přetížení stokové sítě a zaplavování terénu pomocí 

tradičních technických řešení. 

• Doména C je doménou extrémních přívalových dešťů (s dobou opakování cca 

100 let) (1 % srážkového úhrnu), kdy tradiční stokové sítě selhávají a je nutno 

navrhnout opatření na snižování dopadů povodní ve spolupráci s urbanisty 

(bezpečný odvod vody z města pomocí vybraných ulic, příp. tunelů) [36] 

Řešení musí fungovat ve všech třech oblastech. Zpravidla se jedná o design „retenční ulice“, 

který může složit pro zadržení a zasakování. V krátkých zelených ulicích, mohou vznikat 

plochy pro pěstování květin, dokonce zeleniny. Většími, rozsáhlejšími oblasti se mohou stát 

parky, náměstí či sportoviště. [14] [16] 

 

Obrázek 9 Tzv. „retenční ulice“ Kodaň [14] 

Před použitím „retenčních záhonů“ byly většinou náměstí a prostranství spádovány od středu 

směrem k budovám, nyní jsou spádovány směrem do středu k „retenčním záhonům“, kde se 

při deštích voda shromažďuje a zasakuje. [14] [16] 
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2.2 METODY HOSPODAŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice vzniklo na popud měnících se klimatických podmínek několik dotačních 

programů. Ať už pod záštitou státních organizací nebo organizací a institucí. Společnými 

silami se snaží eliminovat nastávající problém budoucnosti. V České republice oproti 

Německu nebo Švýcarsku není dle zákona č. 274/2001 Sb. povinnost platit za odvod 

srážkových vod, pokud není budova nebo objekt využíván za účelem podnikání. V odstavcích 

výše, jsou uvedeny a podrobněji popsány. Důkladná specifikace jednotlivých programů, je 

možná prostřednictvím odkazů na webové stránky. 

Modrá úsporám 

Projektem Modrá úsporám si tvůrci kladou za cíl omezení plýtvání pitnou vodou a omezení 

sucha. Ministerstvo životního prostředí spustilo projekt s názvem Chytrá obec, s vkladem 50 

milionů korun, za cílem podpoření nových a inovativních projektů jež pomohou zadržet vodu 

v krajině. Projekt je zatím v zárodku, ale na jeho realizaci má být vyčleněno ze Státního fondu 

životního prostředí několik stovek milionů korun. Jelikož je Česká republika střechou Evropy 

a voda do ní nepřitéká, ale jen odtéká a v kombinaci se zvyšující teplotou se citelně odpařuje, 

je to citelná potíž. 

Řešením by mělo být i výstavba plánovaných přehrad. Nejdříve by se měla realizovat 

přehrada ve Vlachovicích (Zlínský kraj), která ve větší variantě má celkový objem 29,1 

mil.m3 při výšce hráze 40 m. Vláda zařadila výstavbu přehrady mezi své priority, náklady na 

její vybudováni by měly přesáhnout 5,5 mld. Kč. Stavba se úmyslně vyhnula chráněné 

krajinné oblasti, a tím by se její realizace měla uspíšit. Více o přehradě na 

http://vdvlachovice.pmo.cz/cz/stranka/varianty-vodniho-dila/ 

 

Obrázek 10 Návrh přehrady Vlachovice [22] 

http://vdvlachovice.pmo.cz/cz/stranka/varianty-vodniho-dila/
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Dotační program Dešťovka vyhlasšený MŽP 

Dotační program Dešťovka je určen lidem do domácností. Stát chce lidem přispět na systém 

akumulace srážkové vody s následným využitím pro splachování WC nebo použití, jako vody 

provozní. Program je další součástí koncepce státu v boji proti suchu. Dle studií je dáno, že 

v Praze se ročně na splachování WC spotřebuje 12 mld. m3, což je potřeba pitné vody celé 

Evropy na 5 dní. Program pracuje s předpokladem, že sucho a povodně budou podle 

dlouhodobých prognóz stále přibývat a je na čase se k tomu postavit. 

Dotační program podporuje: 

• akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, 

• akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, 

• využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. 

Dotace na nejjednodušší nádrže pro zálivku zahrady mohou být poskytnuty jen v suchém 

postižených oblastech. Informace o oblastech jsou dostupné na stránkách 

www.dotacedestovka.cz . Pro zjednodušení jsou to ty oblasti, kde je kritický nedostatek vody, 

např. tam, kde v posledních třech letech bylo nutné zajišťovat zásobování vodou cisternami. 

První vlna, na kterou bylo uvolněno 100 mil. korun byla během 28 hodin vyčerpána.  Druhá 

vlna byla zahájena 7. srpna 2017 s alokací 340 mil. korun, příjem žádostí v současné době 

probíhá a bude ukončen po vyčerpání částky 340 mil. korun. Požádat o dotaci lze jednoduše 

pomocí elektronického formuláře na stránkách www.dotacedestovka.cz [34] 

 

Obrázek 11 Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady [34] 

http://www.dotacedestovka.cz/
http://www.dotacedestovka.cz/
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Obrázek 12 Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady [34] 

 

Obrázek 13 Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody [34] 

Projekt Počítáme s vodou  

Je dalším z projektů, který pořádá exkurze, konference, semináře a další akce v souvislosti 

hospodařením s vodou. Cílem projektu je informovat především zástupce státní a veřejné 

zprávy a občany o principech přírodě podobného hospodaření se srážkovými vodami a 

prosazovat systémy decentralizovaného odvodnění a využívání srážkové vody. Cílem je 

informovanost a společenský význam, perspektivní řešení odvodnění urbanizovaného území 

všech, a nejenom lidí v odborné sféře zabývající se touto problematikou. [34] 

Pod pojmem „Počítáme s vodou“ patří opatření, která vedou, k udržení vody v krajině a 

nepodobení odtokových poměru před zastavováním území. Zařízení zabývající se 

problematikou hospodaření s dešťovými vodami podporují výpar, vsakování a zpomalování 

odtoku do lokálního koloběhu vody. Dále jsem patří i akumulace a užívání srážkové vody, 

jako například u projektu „Dešťovka“. Více o projektu na www.pocitamesvodou.cz  

http://www.pocitamesvodou.cz/
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Obrázek 14 Logo organizace Počítáme s vodou [34] 

Možnosti fnanční podpory hospodaření s vodami v malých obcích 

z prostředků SFŽP 

Státní fond životního prostředí ČR se také aktivně zapojil do situace řešení se srážkovými 

vodami. V roce 2016 vydal brožuru s názvem: Možnosti finanční hospodaření s vodami 

v malých obcích z prostředků SFŽP. Brožura obsahuje tyto hlavní informace: 

• základní principy udržitelného hospodaření s vodami v malých obcích, 

• způsoby nakládání s vodami v malých obcích, 

• právní úprava a technická analýza problematiky. 

 

Obrázek 15 Brožura SFŽP – 2016 [34] 

2.3 LEGISLATIVA 

V posledních letech se stává téma hospodaření s dešťovou vodu stále aktuálnější a dostává se 

více a více do podvědomí široké veřejnosti. Ať už vlivem osvětových dotačních programů, 

jako je v ¨České republice například program „Dešťovka“. Dále se veřejnost dostává do 

kontaktu s touto problematikou vlivem médií, které se v poslední době stále více zasluhují o 

medializaci problémů spojených s měnícím se klimatem Zemi, která se rok od roku přetváří, 

má za následek dlouhá období abnormálního sucha v místech, kde bychom si to před několika 

lety nedokázali představit.  

Budeme-li se bavit o problematice dešťové vody skrze platnou legislativu, je nutno, se 

v normách a vyhláškách zaměřit na pojem srážková voda. Srážkovou vodu, jako běžně 

užívaný technický termín, nedefinuje žádný právní předpis. Obecná definice srážkové vody je 
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konstatována jako voda, která je v různém skupenství a nedotýká se žádným kouskem svého 

objemu zemského povrchu ani staveb na zemském povrchu umístěných. Neboli dle právně 

nezávazné normy ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod, která uvádí, že „srážkové vody“ jsou 

všechny formy atmosférických srážek, ve kterých není obsaženo látek z povrchu. 

Pro potřeby vyjádření pojmu „dešťových vod“ se doporučuje používat termín „povrchové 

vody vzniklé z vod srážkových“. 

• Evropská norma EN 16941-1 „Systémy pro využití nepitné vody na místě – 

Část 1: Systémy pro využití dešťových vod“. 

V lednu 2018 byla vydána nová evropská norma. V ČR byla vydána v červenci 

2018 v anglickém znění. Do budoucna se počítá s rozšířením normy o druhou část, 

která se bude týkat šedých vod.  

Norma platí pro projektování, instalaci, označování, uvedení do provozu a údržbu 

zařízení pro využití srážkových vod. 

Norma předpokládá systém využívání srážkových vod, který se skládá z: 

• odvodňovaných ploch (nejlépe střech), 

• dešťové kanalizace, 

• zařízení pro předčištění srážkových vod, 

• nádrže pro akumulaci srážkových vod s přelivem, 

• rozvodu srážkové vody, 

využití srážkové vody, např. pro závlahu, splachování záchodů, praní. [26] 

 

Obrázek 16 Zařízení pro využití srážkové vody s doplňováním pitné vody u ČS [26] 
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• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

Je základním dokumentem, který předepisuje obecné zásady územního plánování a 

odkazuje na prováděcí vyhlášky. Uvádí v § 103. odstavci 1 písmene b) termín 

„dešťové vody“. Z kontextu je vyplývající, že dešťovými vodami byly myšleny 

vody srážkové a vzhledem k tomu se jedná o jejich odvádění. Tím pádem se jedná 

o povrchové vody vzniklé z vod srážkových.  [4] [13] 

• Vyhláška č.501/2006 sb. o obecných požadavcích na využívaní území. 

 Je důležitá Ve vztahu k hospodaření s dešťovými vodami a je prováděcí vyhláškou 

§ 43 stavebního zákona a týká se územního plánování. 

Tato vyhláška v § 20 odstavci 5c stanovuje: Stavební pozemek se vždy stanovuje 

tak, aby na pozemku bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění ze zpevněných či 

zastavěných ploch, v případě, že se neplánuje jejich jiné využití, musí být řešeno: 

• Přednostně jejich vsakování, v případě možné kontaminace se 

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

vsakování. 

• Zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizaci do vod 

povrchových, v případě možné kontaminace se závadnými látkami 

umístit zařízení k jejich zachycení. 

• Není-li možné odvádění oddělené odvádění do vod povrchových, pak 

regulovat vypouštění do kanalizace jednotné. 

Tato vyhláška udává obci povinnost vymezit stavební pozemek tak, aby stavebník 

měl dle vyhlášky č .268/2009 Sb. možnost splnit povinnosti. [4] [13] 

• Vyhláška č.268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby 

Má v § 6 odstavci 4 podobné znění jako vyhláška č.501/2006 Sb. ale to v tom 

rozdílu, že požadavky jsou staženy na samotného stavebníka.  

Povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek musejí mít zajištěny 

jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro jiné účely. 

Kontaminace těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrným množstvím je 

nutno řešit patřičným technickým opatřením. Přednostní odvádění srážkových vod 

je řešeno především zasakováním. Není-li to z určitých důvodů možné, je dovoleno 

jejich odvedení do vod povrchových. V případě, že není možnost odvádět srážkové 

vody do vod povrchových, odvádí se srážkové vody jednotnou kanalizací. [4] [13] 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách – (vodní zákon) 

Uvádí v § 5. odstavci 3 při provádění staveb nebo jejich změn jsou stavebníci dle 

jejich charakteru a účelu užívaní povinni zabezpečit zásobování vodou, odváděním, 

čištěním a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod 

vzniklých dopadem atmosférických srážek (srážkových vod) na tyto stavby 

v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad je při splnění všech výše 

zmíněných podmínek vydat stavební povolení, a jeho další formy. 

Uvádí v § 2. odstavci 1 vymezení povrchových vod takto: „Povrchovými vodami 

jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, 

protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským 

povrchem nebo v nadzemních vedeních. Srážková voda po dopadu na zemský 
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povrch nebo stavby na něm umístněné se stává vodou povrchovou a pokud dále 

zasákne pod zemský povrch stane se vodou podzemní.“ 

Dále uvádí: Likvidace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch jednotlivých 

nemovitostí a staveb sloužících k ochraně těchto pozemků a staveb proti škodlivým 

účinkům povrchových vod se jedná se dle § 6 odst. 1 zákona o vodách jedná o 

obecné nakládání povrchovými vodami. K takovému nakládání není potřeba 

povolení vodoprávního úřadu. [4] [38] 

• Zákon č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích –  

Vzhledem k nutnosti jednodušeji vymezit povrchové vody vzniklé ze srážek v 

urbanizovaném území, uvedl tento zákon v § 1 odstavci 3 definici: "kanalizace 

sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. 

V uvedeném zákoně se používá legislativní zkratka „srážkové vody“. 

Dále uvádí v § 19 odstavci 6: Není-li odváděné množství srážkových vod do 

jednotlivé kanalizace domovní přípojkou nebo dešťovou vpustí přímo měřeno, 

bude vypočteno na základě právního prováděcího předpisu. Tento výpočet musí být 

uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. 

Dále uvádí v § 20 odstavci 6: Povinnost platit za odvádění srážkových vod do 

kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, komunikací, 

drážních ploch, zoologické zahrady, pohřebišť a nemovitostem a domácnostem 

určených k trvalému bydlení. [4] [38] 

• Vyhláška 448/2017 Sb. kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů 

Je to vyhláška, kterou se mění vyhláška č 428/2001 Sb. 

Uvádí v § 31: Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se 

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

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

příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle 

druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů 

uvedených v příloze č. 16. 

Výpočet je maximálně zjednodušen a vypočtené množství je oproti skutečnosti 

mírně vyšší. Důvodem je snaha donutit subjekty hospodárné využívat srážkovou 

vodu například vsakováním, retencí a případným omezením tvorby dalších 

nepropustných povrchů snižovat odtok do veřejné kanalizace. [4] [38] 

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

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech 

Uvádí v § 2 písm. b) termín „dešťové vody“. Z kontextu je vyplývající, že 

dešťovými vodami byly myšleny vody povrchové vzniklé z vod srážkových. [4] 

Z výše zmíněných zákonů a vyhlášek vyplývá, že momentě, kdy se voda srážková 

dotkne povrchu se stává vodou povrchovou, v zákonech je však voda povrchová 

zmiňována jako voda srážková. Při styku s povrchem mění srážková vody svoji 

jakost a dle výkladu vodního zákona se mění na vodu odpadní. Jakost srážkových 

vod je odvislá na dané lokalitě a průmyslu, jež je ve většině případů dominantním 

faktorem ovlivňující jakost srážkových vod. 
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3  DEŠŤOVÉ VODY  

Dešťová voda je nejenom praktickým zdrojem závlahy, který je skrze měnící se klima potřeba 

zachytávat, ale je to nejpřirozenější a tudíž ideální prostředek pro zavlažování zahrady. Na 

rozdíl od vody pitné neobsahuje chlór, minerály a soli. Jejím zavlažovaní nedochází 

k zasolování půdy.  

Dešťová voda se hodí pro použití jak v domácnosti, tak i na zahradě. Použitím dešťové vody 

šetříme peníze i přírodu. Dešťová voda se výborně hodí k praní prádla, protože není tak tvrdá 

jako voda pitná. Prací prostředky jsou v dešťové vodě daleko lépe rozpustné a účinné. 

Dešťové voda je vhodná pro použití při úklidu, mytí auta a splachování WC. 

Rozložení dešťových srážek v České republice je závislé na nadmořské výšce, čím vyšší 

polohy, tím vyšší srážkový úhrn. [10] 

Tabulka 1 Množství celoročních srážek dle nadmořské výšky [33] 

 

 

 

Obrázek 17 Srážkový úhrn v roce 2017 [10] 

Na mapě České republiky je vidět, že vliv nadmořské výšky je z hlediska množství srážek 

rozhodující. Srážkový úhrn je kolísavý a pohybuje se od 400 mm (Žatecká pánev) do 1 700 

mm (Jizerské hory). Zhruba na 60 % území pak úhrn srážek dosahuje 600-800 mm. Směrem 

od západu na východ srážkové úhrny rostou. Maximum srážkového úhrnu je v létě 40 %, 

minimum je naopak v zimě 15 %. Nejdeštivějším měsícem bývá zpravidla červenec. 

Jelikož je praktická část diplomové práce zpracovávána v Brně, tak je na obrázku výše, 

vyobrazené měření srážek v jednotlivých měsících na stanici Brno Tuřany. Srovnání 

dlouhodobého průměru v letech 1981-2010 oproti roku 2017. Z obrázku jsou patrné rozdíly 
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v jednotlivých měsících, někdy až dvojnásobné. Nedá se mluvit o klesající nebo stoupající 

tendenci množství srážkového úhrnu ale spíše o její nevyrovnanosti.  

 

Obrázek 18 Závislost měsíčních úhrnů srážek v letech 1981-2010 a roku 2017 [10] 

3.1 KVANTITA DEŠTOVÝCH VOD 

V poslední době je prezentován medií a světovými odborníky v oblasti vodního hospodářství 

problém se začínajícím nedostatkem vody v závislosti na měnící se klima a hospodařením 

s dešťovou vodou.  

Dnes již zastaralé konvenční systémy odvodňování urbanizovaného území, kdy bylo na snaze 

odvádět dešťovou vodu co nejrychleji mimo urbanizované území, vzhledem 

k nepředpokládanému růstu populace a zpevněných ploch, je vlivem změny klimatu 

nevyhovující a neprospívá životnímu prostředí. Proto se stále častěji aplikuje způsob 

decentrální, který se snaží s dešťovou vodou pracovat a podporovat ochranu životního 

prostředí. Na základě decentrálního způsobu vzniknul systém hospodaření s dešťovými 

vodami, o kterém více v kapitole 4. 

3.1.1  Konvenční způsob  

• neodstraňuje příčiny problému, vznikajících srážkovými vodami, 

• nechrání dostatečně zdraví a majetek obyvatel při současné změně klimatu a míře, 

urbanizace 

• znečišťuje vodní toky přívalovými srážkami nesoucími velké množství nečistot, 

[33] 
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• u jednotných kanalizací hydraulický přetěžuje čistírny odpadních (omezení 

samočistících procesů, zvyšování nákladů na provoz. 

3.1.2  Decentrální  způsob 

• aktivně řeší odvodnění v místě dopadu srážkových vod vsakováním, akumulací 

nebo regulací odtoku, 

• má za cíl splnění požadavků pro udržitelný rozvoj měst a obcí, 

• zmirňuje důsledky urbanizace, lokální změny klimatu (eliminace tzv. tepelných 

ostrovů ozeleněním), 

• lépe chrání majetek obyvatelstva, 

• zamezuje kontaminaci vodních toků. [33] 

3.2 KVALITA DEŠŤOVÝCH VOD  

Dešťové mraky vznikají odpařováním vody ze zemského povrchu, a tudíž by se 

předpokládalo minimální znečištění dešťové vody. Je tomu ale jinak. V atmosféře dochází ke 

kontaktu s různými chemickými látkami a míra znečištění je tedy odpovídající míře znečištění 

vzduchu. Poté co dešťová voda projde atmosférou získává mírně kyselý charakter a vykazuje 

hodnotu pH kolem 5,6 - 6,0 (pH je závislé od dané lokality a nejvlivnějším faktorem je 

průmysl). Hodnotu pH do značné míry ovlivňuje i vazba s CO2, který je obsažen ve vzduchu 

v hodnotách setin procenta. 

Znečištění zachycené dešťové vody je rozděleno do tří skupin dle jeho původu: 

• rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách, 

• znečištění nahromaděné za bezdeštného období, jež je transponováno za deště 

dešťovou vodou, 

• znečištěné vzniklé při kontaktu dešťové vody s materiály na povrchu území, 

Stanovení velikosti znečištění obsaženého v dešťovém odtoku je ovlivněno třemi faktory, 

• délka bezdeštného období, 

• množství a intenzita atmosférických srážek, 

• objem dešťového odtoku. 

Většina látkového znečištění je doprovázena tzv. efektem prvního splachu. Vykazuje klesající 

tendenci koncentrace látkového znečistění s délkou odtoku dešťové vody. Je to důsledkem 

vyplavování atmosférického znečištění na začátku deště, mobilizováním suché depozice a od 

posledního deště vytvořenými produkty koroze. Oddělením prvního splachu (1-3 mm deště), 

je podstatně sníženo látkové zatížení v zachycené dešťové vodě. Dešťová voda je zrcadlem, 

jak přirozené činnosti zemského povrchu, tak i antropogenního znečištění především 

kouřovými plyny a dopravou. Jelikož látky obsažené v atmosféře jsou schopny přenosu na 

velké vzdálenosti, projevuje se do znečištění dešťové vody kromě vlivu lokálního také vliv 

vzdálených oblastí. Průmyslové oblasti jsou největším producentem nežádoucích chemických 

látek v dešťových vodách. [2] [8] 
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Zdrojem látek tvořící znečištění atmosférických srážek jsou činnosti: 

• spalování fosilních paliv a výfukové plyny (SO2, H2S, NO2, NO, N2O), 

• spalování umělých hmot s obsahem PVC (sloučeniny chlóru - Cl), 

• hnojení v zemědělství (amonné ionty, uhličitany), 

• ostatní (těžké kovy, uhlovodíky). 

3.2.1  Znečištění srážek při prostupu atmosférou 

Během prostupu deště atmosférou dochází k přestupu chemických látek obsažených ve 

vzduchu do deště a tím k čistění atmosféry. V oblastech s významným antropogenním 

znečištění často mluvíme o tzv. kyselém dešti. Jde o déšť, jehož pH je snižováno 

rozpouštěním oxidů síry a dusíku v dešťové vodě. Kyselý déšť způsobuje značné ekologické 

nebezpečí, protože poškozuje půdu, vegetaci a zamořuje povrchové vody. Problém kyselých 

dešťů byl ve 20.století v Evropě způsoben především v oblasti tepelných elektráren, 

spalováním fosilních paliv. Některé měření dosahovaly až extrémních hodnot pH 3,0. 

V dnešní době jsou hlavní oblasti znečištění dešťového odtoku velká města a oblasti 

průmyslu. Kyseliny a kyselinotvorné látky (kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková), 

pocházející převážně z antropogenních zdrojů znečištění a převažují nad zásaditými látkami 

(uhličitan vápenatý a hořečnatý, amoniakální dusík) pocházejícími především z přirozeného 

prostředí. Zdrojem kyselin jsou především sloučeniny síry (zejména SO2 a H2S) a sloučeniny 

dusíku (N2O, NO, NO2) ze spalování fosilních paliv, z výfukových plynů motorových 

vozidel, a mikrobiální denitrifikací v půdě a ve vodě. Sloučeniny chloru vznikají ze spalování 

umělých hmot s obsahem PVC (městské a průmyslové spalovny). Zdrojem zásaditých látek je 

jednak zemědělství (amonné ionty v hnojivech) a přirozené pozadí (uhličitany). K ostatním 

látkám patří především těžké kovy (emise z průmyslu a spaloven), organické látky (především 

uhlovodíky z výfukových plynů motorových vozidel) a rostlinné živiny (např. fosfor a 

amonné ionty). [2] [7] [8] 

Tabulka 2 Chemické složení srážek v ČR – průměrné hodnoty (2004) [7] 

 

Tabulka 3 Složení dešťového odtoku ze střechy budovy Z fakulty stavební VUT [10] 

 

3.2.2 Znešištění dešťových vod při styku s povrchy střech 

Pokud se budeme bavit o hospodaření s dešťovou vodou, bude jejím hlavním zdrojem pro 

zachytávání střešní konstrukce. Například u řadových domu, domů v husté zástavbě nebo 

satelitních městeček je střecha jediným zdrojem pro zachytávaní dešťových vod. V dnešní 

pokročilé době je na výběr nespočet materiálu střešní krytiny, které jsou atestovány a měly by 

být nepatrným producentem znečištění. Znečistění produkované materiálem střech je tedy 

způsobeno převážně střešními krytinami, které byly osazovány v dřívějších dobách, jež 
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můžou mít vlivem stáří nebo kvality zpracování a použitých materiálů nepříznivý vliv na 

složení dešťového odtoku.  

Nejlepší variantou co do minimalizace znečištění dešťového odtoku je zelená střecha, která je 

schopna humózní vrstvou zachytávat určitý podíl znečištění. Podrobněji bude popsána v 

kapitole 3.1.2. v části zasakování.  

Znečištění dešťového odtoku ze střech je zpravidla mnohem menší než znečištění dešťového 

odtoku z městských dopravních ploch.  

Znečištění ze střešních konstrukcí je dvojího typu: 

• znečištění vzniklé vlivem degradace střešního povrchu a svodných prvků 

• znečištění akumulované na povrchu střech během bezdeštného období 

Znečištění vzniklé vlivem degradace střešního povrchu a svodných prvků 

Kvalita dešťového odtoku je závislá na druhu povrchu, ze kterého stéká. Nejedná se pouze o 

střešní krytinu, ale i svodné prvky. Opotřebením stavebních materiálu vlivem povětrnostních 

vlivů (vody, slunce, mráz, déšť, vítr), ale taky vlivem stáří dochází k degradaci materiálů a 

k uvolňování jejich částeček. Jedná se především o částečky krytiny, betonu, kovů, nátěrů, jež 

tvoří značnou část znečištění v dešťovém odtoku.  

Některé staré střešní krytiny (např. eternit, barvy s obsahem pesticidů) mohou uvolňovat 

nežádoucí látky a dešťové vody z nich není možné zasakovat ani akumulovat. Tyto dešťové 

vody je nutno odvést kanalizací na čistírnu odpadních vod. 

Z kovových částí, nátěrů střech a okapů se uvolňují vlivem stavu a stáří nátěru toxické látky 

(Cu, Cr, Zn). V některých případech je nutno volit náhradu nevhodných stávajících materiálů 

v závislosti na povinnosti předčištění dešťového odtoku obsahující vysoký podíl 

znečisťujících látek. [7] 

 

Tabulka 4 Vhodnost střechy pro zachycování dešťových vod [9] 

Znečištění akumulované na povrchu střech během bezdeštného období 

Pros střechy je srážka jediným způsobem jejich očisty. Dešťová voda odtékající ze střechy 

objektu obsahuje vysoký podíl rozpuštěných kysličníků (CO2 a SO2) a proměnlivý podíl 

organických látek (pyl, klacíky, listí, ptačí trus, prach, choroboplodné zárodky). Podle 
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dosavadních zkušeností je ale toto choroboplodné zatížení vody tak nepatrné, že při 

zodpovědném zacházení s dešťovou vodou nemůže dojít k ohrožení zdraví. Při rozhodnutí 

zachytávaní dešťových vod, se nabízí ošetření stávajícího znečištění na povrchu střech a jeho 

snížení v zachytávané dešťové vodě, a tím i prodloužení životnosti filtračního zařízení. [2] [7] 

 

Obrázek 19 Čištění střešních povrchů [7] 

Hygiencké požadavky na kvalitu dešťových vod 

Užíváním dešťové vody z hlediska jejího složení nesmí dojít: 

• k ohrožení zdraví uživatele, 

• k ohrožení kvality pitné vody z hlediska chybné instalace, 

• k omezení komfortu užívání vody, 

• ke kontaminaci životního prostředí. [7] 

 

Obrázek 20 Požadavky na složení dešťové vody ze střech [7] 
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3.2.3  Znečištění dešťových vod smyvem zpevněných ploch 

Znečištění na zpevněných plochách je způsobováno především antropogenním vlivem. 

Důležitými faktory stupně znečištění jsou: 

• velikost a účel zástavby, 

• automobilová doprava, 

• průmysl, 

• údržba komunikací, 

• degradace ploch,  

• odpadky, 

• fekální znečištění, 

• vegetace. 

Automobilová doprava je hlavní složkou znečištění dešťových vod a taky půdních vrstev 

kolem komunikací se vyskytujících. Znečištění je tvořeno především automobilovou 

dopravou. Vnos znečištění od automobilové dopravy je v podobě pevných částeček, 

polyaromatických uhlovodíku uvolněných z nespáleného paliva, sloučenin olova, olejů a 

mazadel. Dále opotřebováním pneumatik v podobě zinku a uhlovodíků. Korozí vozu 

uvolněním železa, chromu, olova, mědi, niklu a zinku. A samotným opotřebováním vozovek 

v podobě dehtů. 

V zimním období zvýšeným obsahem chloridů solením vozovek. Přítomnost soli způsobuje 

na dopravních prostředcích korozi, která produkuje znečištění v podobě kovů. Dále se zimou 

spojené používání posypových inertních materiálu jako je štěrk a písek. 

Zvířata produkující fekální znečištění na zpevněné povrchy. Tyty produkty znečištění jsou za 

deště splachovány do kanalizace a vnáší bakteriologické a organické znečištění. 

Vlivem manipulace a zpracování surovin v průmyslu dochází k možnému vnosu chemického 

znečištění, znečištěním ze stavebních odpadů a jiných. [7] 
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Tabulka 5 Typické znečišťující látky z komunikace [11] 
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4  MOŽNOSTI HOSPODAŘENÍ S DEŠTOVOU VODOU  

Termín Hospodaření s dešťovými vodami je v ČR brán jako nový přístup ke srážkovým 

vodám. Hospodaření s dešťovými vodami se ke srážkovým vodám staví nikoliv jako 

k problému, kterého je na snaze se co nejrychleji zbavit, ale jako ke zdroji, který je třeba 

hospodárně využívat a chránit. Tato úvaha je základem hospodaření s dešťovou vodou. Jedná 

se o zcela odlišný přístup než, který byl doposud uplatňován v konvenčním způsobu 

odvodnění. 

Při zamyšlení nad hledisky hospodaření s dešťovou vodou, se jedná o důvody ekonomické 

(úsporné ošetření, snížením množství vody pitné a využívání vody dešťové). Dále se jedná o 

důvody ekologické a bezpečnostní, které spolu úzce souvisí. Při snaze vsakovat dešťové vody 

do půdy za účelem dotace podzemních vod, jejichž hladina se snižuje s přibývající populací. 

Z hlediska bezpečnosti dochází při rychlém odtoku dešťových vod ze zastavěného pozemku 

do kanalizace k přetěžování samotné kanalizace, hydraulickému přetížení čistíren odpadních 

vod, přetěžování vodních toků, jež může mít za následek jejich erozi a taky se zvyšuje riziko 

povodní. 

Bohužel zatím v České republice není k dešťovým vodám přistupováno s patřičným zájmem. 

Jen malé procento objektů využívá dešťovou vodu k akumulaci či pro vsakování. Česká 

legislativa uvádí povinnost placení za odvádění srážkových vod jen u nově budovaných 

objektů či rekonstrukcí užívaných za účelem podnikatelské činnosti. U staveb, jež se 

hospodaření s dešťovou vodou legislativně týká, je dáno „nakládání s dešťovými vodami je 

nutno řešit již na pozemku stavby“. To znamená: zpomalení odtoku dešťových vod do 

kanalizace nebo vodního toku. 

Souhrnně řečeno je hospodaření s dešťovými vodami souborem opatření, který podporuje 

čištění, vsakovaní, akumulaci, evapotranspiraci a zadržování srážkových vod v místě či 

blízkostí místa dopadu na zemský povrch. 

Hospodaření s dešťovými vodami se stává hlavním tématem v oblasti vodárenství z důvodů: 

• nedostačující kapacity stávající dešťové kanalizace zapříčiněná neplánovaně 

rostoucí kapacitou měst. 

Antropogenních 

• intenzivní nárust zpevněných ploch (omezení vsaku, výparu), 

řešením je budování většího počtu malých nádrží oproti velkým přehradám,  

• nevyhovující konvenční způsob odvodňování (povodně, sucha), 

následky: Odváděna voda se neúčastní malého vodního cyklu a způsobuje úbytek 

vody v krajině, 

• vnos znečištění do toků (úhyn organismů). 

Přírodních 

• měnící se klima (v závislosti na antropogenní činnosti), 

voda v krajině výrazně přispívá ke stabilitě klimatu. 

Právních 

• řešení výše uvedených podmínek (změna zákonů v oblasti vodního hospodářství).  
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Objekty a zařízení k zadržování dešťové vody pochopitelně něco stojí a tyto náklady platí 

stavebník. U budování staveb dochází k jakési přímé úměře. Čím více je na stavbě 

zpevněných odvodňovaných ploch, tím větší a dražší zařízení je potřeba. Tato závislost by 

měla motivovat k eliminaci odvodňovaných ploch a zachovat na pozemcích místa pro 

přírodní vsak. 

Snahou měst a obcí je vytvářet podmínky pro stavebníky, jež umožňuje stavebníkům 

dodržovat tento systém. Zohledněním nakládání hospodaření s dešťovou vodou ve 

strategických dokumentech, znalosti geologie a vsakovacích poměrů, případně v místech, kde 

není toto umožňovat budovat dešťovou kanalizaci.  

Město by mělo jít příkladem a uplatňovat principy hospodaření s dešťovou vodou na 

městských nemovitostech a ve veřejném prostoru. Při plánování by měla být preferována 

zeleň a jiné propustné povrchy, před betonem a nepropustnou dlažbou. Plánování začíná již 

v extravilánu, kdy je vhodné preferovat rozdělení velkých ploch pomocí mezí, které zadržují 

vodu a bráni erozi. Při úpravě vodních toků se snažit zachovat jejich původní meandry a 

regulaci provádět jen v úsecích nezbytně nutných. [15]  

 

Obrázek 21 Možnosti hospodaření s dešťovou vodou [21] 

Možnosti hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě 

U stávajících objektů je použití principů hospodaření s dešťovou vodou značně komplikované 

a je omezeno strukturou stávající oblasti. Navíc vody odváděné z obytné zástavby a 

zpevněných ploch jsou dle zákona o vodovodech a kanalizacích osvobozeny od poplatků za 

stočné (za jejich odvádění). Majitelé objektů, které neslouží podnikatelské činnosti tak nemají 

motivaci dodatečně principy zavádět. O povinnost se začne jednat v momentě změně stavby 

nebo změně využití stavby. U stávající zástavby je to převážně v rukou měst. Ty se snaží 

výstavbou objektů a opatření pro hospodaření s dešťovými vodami snižovat povrchový odtok, 

a tím odlehčit stokové síti. Z možných opatření např. eliminaci zpevněných ploch u 

rekonstrukcí, tvorbou záchytných jezírek a nádrží (parky) a dalších. Podrobněji viz. Kapitoly 

4.1, 4.2. [2] [11] [18] [28] 
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Možnosti hospodaření s dešťovými vodami v oblasti novostaveb 

Zatímco u aplikace principů hospodaření s dešťovými vodami je nutné přizpůsobení 

stávajícím podmínkám, v nové zástavbě je situace naprosto opačná. U oblastí novostaveb je 

od začátku možné integrovat principy hospodaření s dešťovou vodou do konceptu městského 

urbanizačního plánu. Možná opatření: 

• při volbě materiálu zpevněných ploch využívat netěsnící materiály a snižovat podíl 

nepropustných ploch, 

• pro odvádění dešťových vod z nepropustných ploch využívat technické opatření, 

jež zapříčiňují odtok dešťových vod na úrovni přirozeného odtoku, 

• preferovat povrchové odvádění srážkových vod z pozemků různými typy příkopů, 

průlehů, žlabu, jež do jisté míry podporují i vsakování, 

• srážkové vody zasakovat na pozemku rodinných domů, 

• před vyústěním jednotné kanalizace nebo vyústěním z odlehčovacích komor 

realizovat usazovací nádrže pro zachycení splavenin, 

• u veřejných zpevněných ploch, kde nedochází ke znečištění, využívat propustné 

materiály, 

• odtok z parkovišť a odstavných ploch vést přes zařízení pro separaci ropných látek 

a olejů. [2] 

4.1  RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD 

Rychlý a okamžitý odtok dešťové vody ze zastavěných ploch způsobuje špičkové průtoky 

v kanalizaci a následně ve vodních tocích. Může docházet i k zaplavování vsakovacích 

objektů, pokud je vsakovací schopnost menší než přitékající množství dešťové vody. Volbou 

vhodných typů retenčních opatření a odpovídajícím omezením odtoku z retenčních objektů, 

můžeme zabránit nežádoucím vlivům dešťového odtoku. 

Urbanizovaná území přímo ovlivňují charakter povrchového odtoku, ať už ve formě 

znečištění nebo odtokového součinitele. U velkých odvodňovaných ploch nastává problém, 

kam s vodou. To lze řešit retencí nebo retencí s částečným vsakem a následně dešťové vody 

regulovaně vypouštět do recipientu. Retenční nádrže by měly nahrazovat přírodní vlastnosti 

krajiny. 

Nejčastěji jsou budované retenční objekty na stávajícím povrchu, nebo povrchu k tomu 

přizpůsobeném terénními úpravami. Možné je i využití střech objektů. Retenční nádrže se ve 

většině případu stávají součástí městských či zahradních architektur. [2] 

Ochranné retenční nádrže se z hlediska funkčnosti dělí na: 

Retenční nádrže (poldry) 

Suché retenční nádrže s ochranným prostorem na zachycení povodňových průtoků. Snaží se 

snižovat kulminaci povodňového průtoku s následným řízeným vyprazdňováním, po 

průchodu povodňové vlny. Suché retenční nádrže jsou využívány k zemědělským, případně 

lesnickým účelům. [2] 
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Mokré retenční nádrže s vymezeným ochranným prostorem transformují povodňovou vlnu. 

Po jejím průchodu je řízeně vyprazdňován ochranný prostor až po vymezenou hladinu 

zásobního prostoru. Využití zásobního prostoru je různé. [2] 

 

Obrázek 22 Suchý poldr v obci Bolatice [32] 

Protierozní nádrže 

Protierozní nádrže jsou formou ochrany intravilánu a infrastruktury před následky smyté 

zeminy a povrchového odtoku z pozemků. Nádrže se často navrhují jako suché, bez trvalého 

nadržení vodou. Protierozní nádrže snižují podélný sklon a snižují riziko erozního účinku 

povrchového odtoku. Jejich začlenění v krajině zvyšuje půdní vlhkost v okolí nádrže, a 

zkvalitňuje půdní kryt a podnebí dané oblasti. Zadržováním vody na určitý čas, je způsobeno 

snižovaní znečištění povrchového odtoku vlivem sedimentace plovoucích částic. Tím se 

zlepšuje kvalita vody pod nádrží. [2] 

Dešťové nádrže pod plošnými zpevněnými plochami 

Dešťové nádrže se navrhují především k zachycení, krátkodobé akumulaci dešťových srážek. 

Nevyužité dešťové vody se pak postupně dle formy znečištění vypouštějí do kanalizace nebo 

vodních toků. Hlavním úkolem těchto nádrží je ochrana životního prostředí před negativními 

účinky dešťových vod (zachycení co největší části odpadních látek před jejím zaústěním do 

recipientu). Nejčastější použití dešťových nádrží je pod parkovišti a zpevněnými plochami 

průmyslu nebo jako malé vodní nádrže u rodinných domů. [2] 
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Retenční nádrž dešťových vod 

Využívá se u nemovitostí k zachycení dešťových odtoků. Konstrukční provedení není nijak 

nákladné, je však náročné na plochu a částečně i údržbu. Při kvalitním začlenění do 

estetického projevu zahrady se může stát její dominantou. Mimo bezpečnostní a estetickou 

stránku je možným zdrojem pro závlahu. V neposlední řadě positivně ovlivňuje klimatické 

podmínky. [2] 

 

Obrázek 23 Retenční nádrž ve formě zahradního jezírka s biotopem [32] 

Rybníky ke koupaní s biotopem 

Jsou většinou složeny ze dvou částí. První část slouží ke koupaní a bývá obvykle hlubší, 

druhá část, převážně mělká, prorostlá rostlinami. Rostliny plní funkcí samočistění a zaručují 

trvalou kvalitu vody vhodnou pro koupaní. Mělká část s rostlinami vyžaduje větší zastavěnou 

plochu než část ke koupání. Velikost části pro koupaní, a s tím spojený objem vody je 

určujícím faktorem plochy pro samočištění. Doporučuje se minimálně 50 m2. Rostliny vhodné 

pro čištění jsou různé druhy rákosů. Doplňkový stupeň je jednoduchá úprava filtrací. [2] 
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Obrázek 24 Biotop (přírodní koupaliště Komárov) [32] 

Zelené střechy 

Zelené střechy způsobující vzdutí vody mají výhradně retenční účinek absorpcí dešťové vody 

půdním substrátem. Vegetační vrstva je složena substrátem a nenáročnými rostlinami, nebo u 

plochých střech plní funkci pochozí. V obdobích sucha je nutná střech zavlažovat, a proto se 

systém doplňuje o doplňkovou závlahu. Na zelených střechách dochází prostupem vody 

substrátem k biologickému a mechanickému čištění. Skladba zelené střechy plní mimo funkce 

estetické, funkci izolační (tepelná, zvuková), zvyšuje se protipožární odolnost, zvyšuje 

životnost střešního pláště. Navíc jejím zadržovaní a odpařovaní vodních srážek zvlhčuje a 

ochlazuje klima a ve městech je vítanou eliminací tzv. tepelných ostrovů. [2] 

 

Obrázek 25 Zelená střecha [32] 
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4.2  ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Vsakování neboli odvod dešťových vod do půdního prostředí. By mělo být přednostně 

využívána před ostatními varianty. 

Jedná se o systémy, které určitým způsobem zadržují dešťovou vodu a zajišťují vsakování do 

půdy v celém jejím obejmu. Existují systémy podzemní i povrchové, ty bude blíže 

představeny výše. Voda se postupně vsakuje, čímž pozitivně ovlivňuje podzemní vody. 

Použití vsakování pro likvidaci dešťových vod je prioritně závislé na geologických poměrech. 

Z tohoto důvodu si je nutné nechat vypracovat geologický průzkum. Návrh vsakovacího 

zařízení spolu s geologickým průzkumem pro vsakování řeší norma ČSN 75 9010. 

Z geologického průzkumu se určí vhodnost vsakování na pozemku a případná poloha 

vsakovacího zařízení, koeficient vsaku (nutný pro návrh velikosti vsakovacího objektu a 

ideální hloubko uložení objektu). 

Pro návrh vsakovacího objektu je třeba určit dobu prázdnění a velikost retenčního objemu. 

Doba prázdnění musí být menší než 72 hodin. Hlavními aspekty návrhu je koeficient vsaku, 

úhrn srážek při dané periodicitě za čas (nejjednodušeji Truplovy tabulky) a velikosti ploch, 

jak odvodňované, tak plochy pro vsakování. Při návrhu nesmíme zapomenout na osazení 

bezpečnostního přepadu, buď na povrch nebo do jednotné kanalizace. Projektant u návrhu 

umístění vsakovacího objektu musí zohlednit okolní konstrukce, aby nedošlo k jejich 

ovlivňování vsakovacím objektem. [34] 

Vsakování dešťových vod se zakazuje v ochranných pásmech vodního zdroje, při vysoké 

hladině podzemní vody a u hornin k tomu dle geologického průzkumu nevyhovujících.  

Dalším velice důležitým kritériem je znečištění dešťových vod. Dešťové vody můžou být do 

půdy vsakovány pouze s minimálním stupněm znečištění. Jsou-li dešťové vody více 

znečištěné, je nutné před jejich zasakováním je patřičně upravit. Přečištěná voda s povoleným 

znečištěním je vsakována, voda s větším znečištěním je odváděna do splaškové kanalizace. 

Z hlediska projekčních zásad je nutné zamezit v oblasti hydraulického dosahu styk se zdroji 

možného znečištění. Materiály zasakovacího objektu nesmí při trvalém působení nepříznivě 

ovlivnit průsakovou a podzemní vodu  

Podmínkou pro zasakování dešťových vod je dostatečná propustnost půdy a podzemních 

vrstev. Propustnost záleží především na velikosti zrna a ulehlosti vrstev. [2] 

Tabulka 6 Přehled vhodných druhů zeminy pro zasakování [33] 

 

Mocnost zasakovacího prostoru vzhledem k průměrné hladině podzemní vody, má vždy být 

minimálně 1,0 m. Tímto kritériem se zajistí dostatečná průsaková dráha pro přiváděné odtoky. 

Mocnost zasakovacího prostoru se zvětšuje se stupněm znečištění dešťových vod a její 
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propustnosti. V ojedinělých případech, kdy jsou odtoky z hlediska látkového zatížení 

neškodné může být pro povrchové vsakování mocnost pod 1,0 m. 

Některé podzemní objekty mají jímací schopnosti (schopnost akumulace srážkového odtoku). 

U plošného vsaku se tato možnost neuvažuje.  

Technické principy zasakování jsou: 

• plošné zasakování, 

• rýhové zasakování, 

• trubní zasakování, 

• vsakovací průleh, 

• šachtové vsakování, 

• podzemní prostory vyplněné štěrkem nebo bloky, 

• vsakovací nádrž. [2] 

Plošné zasakování 

Plošné zasakování je nejjednodušším opatřením. Rozumí se tím zasakování propustným 

povrchem, zpevněným nebo porostlým povrchem, který má schopnost rychlejšího vsakování 

do půdy, než je objem očekávaného dešťového odtoku. Povrchy ve většině případů 

nedisponují touto vlastností, a proto se plošné vsakování realizuje na velkých plochách. 

Hlavním předností tohoto systému zasakování je schopnost čištění dešťových vod vrstvou 

vegetace a humusu. 

Plošné vsakování je realizováno: travnatou plochou, zatravněnou štěrkovou plochou, 

zatravňovacíma tvárnicemi, propustnými materiály (dlažba, asfalt, beton) [2] 

 Zatravněné plochy 

Mají vysokou retenční a odpařovací kapacitu s vysokým podílem čištění. Povrch se osívá 

trávou nebo většími porosty. Doporučuje se kypření těchto ploch z důvodu lepšího vsaku. 

Jsou výhodným estetickým i ekonomickým řešení. [2] 

 Zatravňovací tvárnice 

Kombinace zatravňovacích tvárnic (plast, beton) s osetím travním semenem je vhodnou 

variantou pro pojížděné plochy v okolí objektu. Tvárnice přenáší hmotnost zatížení na sebe a 

umožnuje odvodnění pomocí perforace tvárnice. Obdobně jako zatravněné plochy má dobré 

čistící vlastnosti. [2] 
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Obrázek 26 Aplikace zatravňovacích tvárnic [32] 

 Polopropustná dlažba 

Betonová dlažba se liší od klasické dlažby drenážními spárami, skrze které dešťová vody 

prostupuje do podloží. Spáry jsou vyplněny propustným materiálem (písky, štěrky) a mohou 

být i osety travním semenem. 

 

Obrázek 27 Polopropustná dlažba [32] 

Vsakovací průlehy 

Tyto prvky se většinou nachází v blízkosti dopravních komunikací či parkovišť. Používají se 

většinou u liniových staveb, kde není pro plošné zasakování dostatečný prostor. Průlehy 

mohou být zatravněné porostlé vegetací, nebo obsypané štěrkem či kamenným záhozem. Jsou 

dimenzovány pouze ke krátkému vzdutí dešťových vod. Osvědčená výška z hlediska 

nepříznivého hutnění povrchu se doporučuje maximálně 30 cm. Dlouhé a svažité průlehy se 

předělují zemními hrázkami. [2] 
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Obrázek 28 Vsakovací průleh u parkoviště [32] 

Vsakovací šachta 

Vsakovací šachty neumožnují čištění dešťových vod. Při vsakování dešťových vod s vyšším 

stupněm znečištění je nutné předřadit čistící zařízení. Samotný objekt se skládá ze samotné 

studny, která je v oblasti kde se uvažuje se zasakováním perforovaná a nemá dno. Důležité je 

zvolit dostatečnou výšku nad hladinou podzemní vody. Šachta je obsypána štěrkovým 

obsypem a je posazena na štěrkovém loži. Ve filtračním loži v ně šachty se postupem času 

tvoří povlak z usazenin, který je nutno dle potřeby odstranit. Oblast použití vsakovacích 

šachet je převážně v oblastech s níže uloženými propustnými vrstvami a taky v zástavbách 

kde je omezen prostor. Omezení vsakovací plocha ovlivňuje hloubku šachty. [34] 

 

Obrázek 29 Řez vsakovací šachtou [2] 
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Objekty ze vsakovacích bloků 

Posledním typem vsakovacího zařízení je objekt tvořen ze vsakovacích bloků. Plastové 

vsakovací bloky jsou moderním způsobem v oblasti vsakovaní dešťových vod. Konstrukce je 

vytvořena tak, aby byl maximálně a efektivně využit celý objem vsakovacího objektu, který je 

v tomto případě volný a jeho kapacita se rovná přibližně jeho objemu. Objekt vytvořený 

z těchto bloků je vhodný, jak pro zasakování, tak v kombinaci s vytvořením nepropustného 

obalu pomocí fólie jako akumulační nádrž. Objekty se vykazují dlouhou dobou životnosti. 

Výhodou je i skladnost výrobku a jejich montáž.  

Plastové bloky mohou být buď tunelového tvaru (plastové půlkruhové potrubí). Tunely je 

možné skládat ne sebe nebo vedle sebe.  

Druhým typem plastových bloků jsou hranaté bloky voštinového typu, který umožnuje 

neomezené skládaní na sebe, což umožňuje velkou variabilitu rozměrů. Pokládají se na 

štěrkový podklad a od okolní zeminy se oddělují geotextílií, jež brání k zanášení objektu. 

Oba tyto typy je nutné stejně tak jako ostatní vsakovací podzemní objekty odvzdušnit za 

účelem rovnoměrného plnění objektu, přičemž je vytlačován vzduch. [34] 

 

 

Obrázek 30 Plastové zasakovací bloky [32] 
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4.3  VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Jak již bylo jednou zmíněno v kapitole 2, tak množství použitelné sladké vody na planetě je 

pouhých 0,3 %. Z celkových 3% sladké vody je zbytek vázaný v ledu a ledovcích. Tedy je 

zřejmé, že je nutno hospodařit a využívat s co největším podílem z použitelné sladké vody. 

Dříve, kdy se ještě neřešil problém sucha, odtékala voda z čistírenských zařízení a dešťových 

stok do toků. Z toku byla několikrát znovu jímána a použita. Toky ovšem ústí do moří, a tam 

se ze sladké vody stává voda slaná, která je nenávratně pryč. Z podnětu měnícího se klimatu 

se ve světe mění pohled na dešťovou vodu, jako na vodu odpadní, ale nahlíží se na ni, jako na 

zdroj. 

Aktuální průměrná spotřeba pitné vody, je pro Českou republiku necelých 89 l/osobu/den. 

Spotřeba vody v domácnostech se skládá z dílčích činností, které z větší poloviny nepotřebují 

vodu pitnou. Voda pitná je potřeba tam, kde s ní přichází člověk osobně do styku: osobní 

hygiena 35 %, mytí nádobí 7 %, vaření a pití 2 %. U zbylých činností, jako jsou: splachování 

WC 30 %, praní prádla 12 %, zalévání zahrady 7 %, ostatní potřeby 5 %, mytí auta 2 % lze 

s výhodou použít vodu dešťovou. Spotřeba vody je závislá na místě použití a na počtu osob, 

jež ji budou využívat. [2] [24] 

Tabulka 7 je souhrnem vybraných dat z Modré zprávy pro rok 2017. Tabulka zdůrazňuje 

množství vypouštěných odpadních vod v letech 2011–2017. V České republice se za rok 2017 

vyprodukovalo 826,2 mil.m3 odpadní vody, která obsahovala 372,9 mil.m3 vody srážkové 

(dešťové). Dále je v tabulce spotřeba vody fakturované domácnostem a vody fakturované 

ostatním odběratelům, která je dotována z vody pitné. V kapitole 2 na obrázku 5 je diagram 

využitelnosti srážkových vod v domácnosti, který uvádí, že ze 100 % používané vody není 

nutné v 56 % používat vody kvality vody pitné. V posledním řádku tabulky je vyjádřeno 56 % 

z VFD + VFOO. Ve všech letech je vidět, že dešťové srážky vypuštěny do kanalizace by 

pokryly spotřebu nepitné vody v domácnostech. 

Tabulka 7 Data z Modré zprávy 2017 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obyvatelé tis. obyv. 10 495 10 509 10 511 10 525 10 543 10 565 10 584

Voda fakturovaná celkem 

VFD + VFOO

262,5 267,0 268,2 269,9

480,7 471,8 468,7 476,8 478,9

Využití srážkové vody pro 

domácnost 56% (obr.5) 
mil. m3 328,2 269,2 264,2

mil. m3 586,0

826,2

mil. m3 383,4 363,5 457,0 366,1 333,5 356,5 372,9

912,3 812,2 779,0 803,4

482,0

Čistěné OV včetně vod 

srážkových

Vody srážkové v kanalizaci

mil. m3 871,0 836,7

RokMěrná 

jednotka
Ukazatel

Vypouštěné OV do 

kanalizace (bez srážkových)
mil. m3 487,6 473,2 455,3 446,1 445,5 446,9 453,3
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Pro využití dešťové vody se v dnešní době nabízí několik možností: 

Splachování WC 

Dešťová voda je vhodná pro WC, jelikož je měkká a nedochází tak k usazování vodního 

kamene. Splachovaní WC je jednou z největších složek pitné vody v domácnosti. Voda ke 

splachování nevyžaduje vysokých kvalit a její používání je zbytečným plýtváním. [24] 

Tabulka 8 Spotřeba vody na WC/jedno spláchnutí [24] 

 

Praní  

Dešťová voda je vhodným využitím pro praní prádla. Voda dešťová je oproti vodě pitné 

měkká. Voda pitná v některých oblastech republiky je příliš tvrdá (obsahuje vyšší podíl 

železa, manganu), jde především o vodu podzemní. Prací prášky jsou lépe rozpustné v měkké 

vodě, čímž se snižuje i jejich spotřeba. Dešťová voda nemá tendenci se usazovat a nevytváří 

vodní kámen, čímž se prodlužuje životnost pračky. V dnešní době již trh disponuje pračkami 

s dvěma oddělenými přípojkami na vodu. Pračka disponuje programem, který si sám řídí 

odběry a v jednotlivých fází praní používá jak vodu dešťovou, tak pitnou. 

Tvrdost vody je ve vodách způsobována rozpuštěnými sloučeninami vápníku a hořčíku. 

Tvrdost vody se udává v obsahu solí v mmol/l. [24] 

Tabulka 9 Tvrdost vody [24] 

 

4.3.1  Požadvaky na kvalitu dešťové vody 

Užíváním dešťové vody z hlediska složení nesmí dojít: 

• k ohrožení zdraví uživatele, 

• k ohrožení kvality pitné vody, 

• ke kontaminaci životního prostředí. 
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Tabulka 10 Požadavky na kvalitu dešťové vody u jednotlivých způsobů použití [24] 

 

4.3.2 Čištění dešťové vody 

Je-li používání vody především pro zalévání zahrady či mytí auta, postačuje systém bez 

zvláštních opatření. Postačí zabezpečení nádrže před splavováním listí a jiných větších 

nečistot, které by nádrž zanášely. Pří využívání dešťové vody pro praní je nutná volba 

kvalitnějších filtrací. Při čištění dešťové vody se uplatňují procesy filtrace a sedimentace. 

Sedimentace probíhá buď přímo v akumulační nádrži nebo v předřazené nádrži usazovací. 

Pro filtraci se používají dva typy filtrů (interní nebo externí). Externí filtry jsou samostatné 

filtrační šachty, které jsou předřazeny akumulační dešťové nádrži a slouží k zaústění 

okapových svodů. Dešťová voda se zde přefiltruje a odtěká do dešťové nádrže. Přebytečná 

voda a nečistoty jsou odvedeny do kanalizace. Interní filtry jsou umístěny vně nádrže a 

disponují přítokem a odtokem vyčištěné vody do nádrže, případně sifon na pro odtok 

přebytečné vody a nečistot. [25] 

Zařízení na čištění dešťové vody 

Filtrační podokapový hrnec 

Určený pro filtraci dešťové vody jednotlivých okapových svodů. Je zapuštěn pod terénem na 

podkladní vrstvě betonu nebo štěrku Materiál je převážně z polypropylenu. V těle hrnce je 

osazeno sítko, na kterém je vrstva filtračního materiálu (kameniva), jež zachytá hrubé 

nečistoty. Kamenivo je uloženo ve filtrační vložce z netkané textilie. Použití takto 

přefiltrované dešťové vody je pro zahradní účely. [25] 
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Obrázek 31 Filtrační podokapový hrnec [25] 

Samočistící filtrační jednotky 

Pokud je přepad jímky napojen na veřejnou kanalizaci, je možné použít tzv. samočistí 

filtrační vložky. Filtry se schopností samočistění fungují na principu válce nebo desky 

z filtračního materiálu. Přes tyto desky protéká znečištěná voda. Výtěžnost přefiltrované vody 

se pohybuje okolo 90-90 % dle typu filtrační vložky.  

Samočistící filtr v interním provedení je tvořen plastovým tělem se dvěma nátoky, odtokem 

do dešťové nádrže a odtokem do kanalizace, na kterém bývá umístěn sifon. Samotnou 

filtrační jednotku tvoří třívrstvá vložka s oky 0,35 mm. Na mírně zaoblenou hranu natéká 

zachycená dešťová voda nesoucí nečistoty. Přes filtrační plochu proteče čistá voda do dešťové 

nádrže a nečistoty jsou se zbytkovou vodou odplaveny do kanalizace. [25] 

 

 

Obrázek 32 Samočistící inertní filtr [25] 

 



Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech  Bc. Tomáš Vaculík 

Diplomová práce 

 

42 

 

4.3.3  Skladování zachycené dešťové vody 

Za pomocí filtrace dešťové vody dochází k odstranění nečistot a jimi nesenými bakteriemi. 

Dešťový odtok je zaústěn do dešťové nádrže. K udržení hygienického standartu akumulované 

dešťové vody přispívá, pokud je dešťová nádrž umístěna na chladném místě a není vystavena 

přímému slunečnímu záření. Dešťové nádrže situované na povrchu terénu jsou levnější, ale 

vlivem měnícím se teplotám zachycené dešťové vody jsou vystaveny eventuálnímu znečištění 

(tvorba bakterií). Z těchto důvodů se doporučuje uložení pod povrch terénu. Pro skladování 

dešťové vody platí: co nejméně světla a nejnižší možná teplota. Z hygienických důvodů se 

doporučuje neskladovat vodu příliš dlouho. [25] 

Faktory ovlivňující kvalitu využívaných dešťových vod: 

• jímání ze střech bez organického znečištění, 

• filtrační systém mezi nádrží a záchytnou plochou (podookapový hrnec, okapový 

filtr), 

• ochrana nádrže před světlem a teplem, 

• ochrana zásobníků před plyny ze stok (sifon), 

• ochrana proti hmyzu a škůdcům, 

• odběr vody ze zásobníku nade dnem nádrže. [25] 

4.3.4  Zásobní nádrže 

Zásobní nádrže na dešťovou vodu mohou být nadzemní nebo podzemní. Velikost nádrže je 

odvislá na velikosti odvodňované plochy nebo předpokládanou spotřebou dešťových vod. 

Nádrž je vždy vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem (se sifonem, případně 

ochranným prvkům proti vniknutí škůdců). 

Materiál nadrží je závislý na velikosti a umístění nádrže. Na trhu se vyrábí z těchto materiálu: 

• plastové, 

• betonové, 

• sklolaminátové, 

• ocelové. 

Při dostatku prostoru se nejčastěji používají nádrže monolitické. Z časových důvody je 

vhodné použití plastových jímek, které jsou z výroby vybaveny k instalaci filtračního zařízení 

a potřebnými prostupy. [24] 

Plastové nádrže 

Nejčastěji polyethylenové nebo polypropylenové nádrže vhodné pro osazení do země. 

Výhodou těchto nádrží je malá hmotnost, odolnost proti korozi, volba rozměrů, jednoduchá 

rychlá montáž a údržba. Nádrže jsou v provedení svařované, bezešvé, válcové nebo 

pravoúhlé, samonosné nebo s dodatečným obetonováním. Osazují se na zhutněný štěrkový 

podklad nebo na betonovou desku. [24] 
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Obrázek 33 Bezešvá plastová nádrž [24] 

Betonové nádrže 

Betonové nádrže se budují podobně jako studny z jednotlivých skruží, mají oproti plastovým 

šachtám po určité době problém s těsností v kontaktních místech. Výhodou betonové nádrže 

je přirozená neutralizace kyselé dešťové vody. Oproti plastovým šachtám jsou odolnější 

vnějšímu tlaku. Z tohoto důvodu je vhodné jejich umístění pod příjezdové komunikace. 

Možností jsou i monolitické šachty, jež jsou variabilní vůči ploše. [24] 

 

Obrázek 34 Betonové nádrže [24] 

4.3.5  Čerpaní užitkové vody  

Čerpadla je možné ovládat ručně nebo pomocí tlakové jednotky, která čerpadlo zapíná a 

vypíná podle odběru. Rozvody od čerpadla jsou závislé na použití dešťové vody. S důležitostí 

se zvětšuje složitost rozvodů.  

Ponorná čerpadla 

Ponorná čerpadla jsou základním a nejjednodušším čerpáním dešťové vody. Jsou opatřena 

plovákovým spínačem, který chrání čerpadlo při nedostatku vody jeho vypnutím. Je nutné 

zavěsit čerpadlo 10-15 cm nade dno nádrže, tím se předchází odběru sedimentovaného kalu. 

Variantou je čerpadlo se sacím košem, které je možno osadit na dno nádrže. Tato voda je 

vhodná pro závlahu zahrady. [24] 
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Obrázek 35 Ponorné čerpadlo [24] 

Sací čerpadla 

Sací čerpadla nejsou umístěna přímo v nádrži, ale jsou umístěna mimo prostor nádrže. 

Z čerpadla do nádrže je napojeno sací vedení, opatřené zpětnou klapkou a sacím košem. Sací 

koš bývá většinou opatřený plovákem, což zaručuje odběr relativně čisté vody. Voda 

nedochází s motorem čerpadla do styku a tím se prodlužuje jeho životnost. Čerpadlo je buď 

trvala osazeno, nebo je přenosné. [24] 

4.4  ČERPACÍ STANICE  

Čerpací stanice tvoří část technologického zařízení provozu hydraulické dopravy. Při návrhu 

čerpací stanice je nutné volit rozměry a dispozici čerpací stanice s ohledem na rozměry 

průmyslově typizovaných stavebních prvků. Jak z hlediska stavební části, tak z hlediska části 

strojní. Důležitým prvkem při návrhu čerpací stanice je zvedací zařízení dimenzované se 

zřetelem na hmotnost nejtěžších komponentů čerpací stanice. ‚Čerpací stanice musí být 

vybavena místnosti pro obsluhu nebo zařízením pro umístění dálkového ovládání a řízení 

čerpacích agregátů. Příjezdová cesta k čerpací stanici by měla být sjízdná pro těžší nákladní 

automobily z důvodu přepravy těžších objektů a technologií. Doporučuje se povrch kolem 

objektu čerpací stanice upravit pro manipulaci obsluhy i v nepříznivém počasí. Z hlediska 

ochrany čerpací stanice je vhodné její oplocení včetně uzamykatelných vstupních bran. 

Přesné požadavky na realizaci čerpací stanice jsou upravovány individuálně dle vlastníka a 

provozovatele. Obecně se čerpací stanice navrhují dle ČSN EN 752 „Odvodňovací systémy 

vně budov – Vedení kanalizace“. V dnešní době se čerpací stanice přednostně navrhují 

s automatickým provozem a dálkovou kontrolou z místa dispečinku. Čerpací stanice musí být 

připojena na elektrickou síť. Dle osazené čerpací techniky se volí návrh jističů a zásuvek. [13] 
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Obrázek 36 Schéma čerpací stanice firmy Asio [27] 

4.4.1  Objekty čerpací stanice 

Objekty čerpací stanice se v dnešní době realizují z typizovaných prefabrikátů. V ojedinělých 

případech, kdy místo osazení čerpací stanice neumožnuje typizovanou prefabrikaci je nutné 

použít konstrukci monolitickou. Při osazování objektů čerpací stanice je nutno brát v potaz 

hladinu podzemní vody a stabilizaci stavební jámy. Čerpací stanice je tvořena následujícími 

objekty: 

• čerpací jímka, 

• manipulační komora,  

• přívodní potrubí (osazeno česlicovým košem), 

• výtlačné potrubí. 

Čerpací jímka 

Konstrukce čerpací jímky bývá často řešena prefabrikovaným dnem a zákrytovou deskou 

s otvorem pro vstup do jímky. Materiál čerpací stanice je buď betonový nebo 

polypropylenový, což kromě mechanické odolností zajišťuje také odolnost chemickou. 

Kapacita jímky se dimenzuje tak, aby nedocházelo ke zbytečně častému spouštění čerpadel. 

Ideální návrh jímky je dle výrobce použitých čerpadel. Jímka musí splňovat požadavky na 

vodotěsnost a staticky posouzená, aby nešlo k jejímu vyplavení spodní vodou. Dno čerpací 

jímky je spádováno směrem k čerpadlům. Vstup do jímky bývá řešen pomocí vetknutého 

nerezového žebříky nebo pomocí zabudovaných pogumovaných stupadel přímo 
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v prefabrikátu čerpací stanice. Nad maximální hladinou je osazena podesta (plastová, 

nerezová) pro snadný přístup k armaturám.  

Manipulační komora 

Její návrh je závislý na osazení čerpací techniky. Rozlišujeme dva základní typy osazení 

čerpací techniky. V prvním případě se jedná o suchou jímku, v druhém případě o jímku 

mokrou. Pokud je osazena čerpací technika přímo v jímce mokré, je manipulační komora 

přímo jímkou. V případě suché jímky je manipulační komora ideálně umístěna nad úrovní 

terénu. Každá manipulační komora, ať už u suché či mokré jímky musí být vybavena 

zvedacím zařízením.  

Suchá jímka 

Čerpadlo včetně vystrojení se nachází mimo odváděné médium v tzv. suché jímce, která je 

zároveň i manipulační komorou. Toto řešení je náročnější na prostor. Čerpadlo může být 

běžné konstrukce a motor není třeba bránit proti vniknutí vody, jelikož se s médiem nedostane 

do kontaktu. Oproti čerpadlům v mokré mají delší životnost, naopak investiční náklady na 

vybudování suché jímky jsou vyšší, a taky náročnější na prostor čerpací stanice. 

 

Obrázek 37 Suchá jímka [9] 

Mokrá jímka 

Uspořádáním čerpadla do tzv. mokré jímky šetříme prostor a tím i zastavenou plochu čerpací 

stanice. Motor musí být náležitě těsný a u pravený pro práci pod vodou (obr. 21A). Hlavní je 

utěsnění prostoru mezi motorem a čerpadlem. Motor bývá často naplněný olejem, kde vedle 

mazání ložiska zlepšuje i chlazení motoru. Všechna ponorná čerpadla musí být zavěšena na 

vhodném zvedacím zařízením, aby se v případě poruchy nebo výměny dalo snadno vytáhnout 

nad hladinu. Připojení na výtlačné potrubí je většinou provedeno pomocí speciálního zámku 

(závěsu), tak aby se při spouštění čerpadla do jímky automaticky připojilo na výtlačné 

potrubí. Klopný moment čerpadla s motorem musí zajistit připojení. Další variantou je 

umístění čerpadla do mokré jímka, el motor je však umístěn nad hladinou a není ponořený 

(obr. 21 B) [9] 
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Obrázek 38 Možnosti umístění čerpadel v mokré jímce [9] 

Výtlačné potrubí 

Dimenze výtlačného potrubí se navrhuje s ohledem na požadovaný průtok a limitní rychlosti. 

Výtlačné potrubí je materiálově řešeno především polyethylenem. Výtlačné potrubí se 

navrhuje dle normy ČSN EN 752 a obsahuje:  

• volbu trasy, 

• volbu dimenze potrubí, materiálu, 

• v závislosti na tlakové/podtlakové podmínky, 

• ostatní (prostor pro armatury. Objektů na vyústění výtlaku, …). 

4.4.2  Strojní vybavení čerpací stanice 

Čerpací stanice jsou standartně vybaveny čerpadly typů KSB, FLYGHT, WILO, 

GRUNDFOS. Výběr čerpadla závisí na výběru provozovatele a na podmínkách, za jakých 

bude čerpací stanice provozována. Jímka je zpravidla osazena jedním nebo dvěma čerpadly 

Čerpadla pracují na střídačku a při zvýšeném stupni nadržení jsou plovákovým spínačem 

nebo ultrazvukovým čidlem spuštěny souběžně. Čerpadla se navrhují individuálně dle 

vstupních parametrů čerpací stanice. Dle fyzikálních principů jsou k dispozici dva typy 

čerpadel: 

Čerpadla hydrostatická 

U hydrostatického čerpadla dochází k přímé přeměně mechanické energie na energii 

hydraulickou, pomocí pracovního prvku stroje (pístu). Mechanická energie se v tlakovou 

energii kapaliny přeměňuje přímo. Hydrostatická čerpadla v porovnaní s čerpadly 

hydrodynamickými mají obvykle vysokou účinnost (90 %). Použití hydrostatických čerpadel 

ve vodním hospodářství pro dopravu odpadních vod není vhodné. Uplatnění hydrostatických 

čerpadel je především u hustších směsí, jako je například odprava betonu. 
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Čerpadla hydrodynamická 

Nebo také čerpadla odstředivá. U odstředivých čerpadel probíhá přeměna mechanické energie 

na energii tlakovou zprostředkované přes změnu kinetické energie. Hnacím motorem je 

dodávána mechanická práce (energie) oběžnému kolu, kde se promění na hydraulickou 

energii kinetickou a dále na energii hydraulickou tlakovou. Tato dvojí přeměna má za 

následek snížení účinnosti oproti čerpadlům hydrostatickým. Hydrodynamická čerpadla 

pracují s větším počtem otáček, jsou menších rozměrů a hmotností, a proto i cenově 

výhodnější. Zvládají velké průtoky a dopravní výšky. 

Dle směru proudění kapaliny v kanálech oběžného kola se dělí na: 

• radiální – kapalina vstupuju do oběžného kola rovnoběžně s osou čerpadla a 

vystupuje kolmo na osu čerpadla, 

• diagonální – kapalina vstupuju do oběžného kola rovnoběžně s osou čerpadla a 

vystupuje šikmo k ose čerpadla, 

• axiální (vrtulová) – kapalina vstupuju do oběžného kola a vystupuje z oběžného 

kola rovnoběžně s osou čerpadla. 

Odstředivá kalová čerpadla jsou často označována jako čerpadla bagrovací. Vzhledem 

k jednoduché konstrukci, nenáročném provozu a jednoduché obsluze se používají velmi často. 

Průtok může dosahovat až 5000 m3/hod a dopravovaná výška až 120 m. 

Materiálově jsou odstředivá kalová čerpadla robustnějšího provedení. Kalová čerpadla 

pogumovaná jsou schopna čerpat materiály tvrdé zaoblené i ostrohranné do velikosti částic až 

4 mm. Kalová čerpadla provedená z tvrdé litiny nebo ocelolitin se používají pro čerpání 

křemenného písku nebo štěrku do velikosti zrn až 20 mm. [9] 

 

Obrázek 39 Rozložená konstrukce radiálního kalového čerpadla [9] 

4.4.3  Měření a regulace čerpací stanice 

V době vyspělých technologií a pokroků se snažíme zjednodušit i provoz vodárenských 

objektů. Cílem měření a regulace čerpací stanice je částečně přenést zodpovědnost za chod 

objektu na programy řízené počítačem a zasahovat pouze v případu poruchy nebo pravidelné 
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kontroly objektů. Vždy je však program nastaven tak, aby bylo možné provést změny 

z prostředí velícího objektu (velín), kde jsou všechna data zaznamenávána. Tato skutečnost 

umožnuje najednou správu několika desítek objektů jedním člověkem. Signalizace v čerpací 

stanici bývá prováděna snímačem úrovně hladiny, buď ve formě plovákových regulátorů nebo 

ultrazvukovým snímačem. Měření a regulace objektu zahrnuje: 

• signalizaci chodu čerpadel, 

• aktuální stav hladiny, 

• poruchu měřících zařízení, 

• výpadek elektrické energie, 

• zahlcení systému, 

• vstup do objektu. [13] 

 

Obrázek 40 Schéma překlápěcího plovákového spínače [13] 

4.5 VRTANÁ STUDNA 

V rámci praktické části diplomové práce byla ve variantě II použita vrtaná studna jako 

alternativní zdroj zásobování rezervoáru. 

V dnešní době sucha a klesající hladině podzemní vody je vrtaná studna vhodným 

alternativním zdrojem zásobování, jak z hlediska pitné vody, tak z hlediska vody užitkové. 

Vrtané studny se liší oproti kopaným studnám především dimenzí a s tím spojenou hloubkou. 

Hloubka kopaných studní je omezena především dosahem těžících mechanizmů a statikou 

horniny. V běžných horninách z důvodu statiky dosahují studny 10 m, v obzvláště příznivých 

podmínkách výjimečně i 30 m. Naopak studny vrtané z důvodu malých profilů nemusí řešit 

statiku vrtu a jsou prováděny do hloubek až 150 m, zpravidla však do 30 m (od hloubky 30 m 

je třeba povolení báňského úřadu). Dalším rozdílem je, že u kopané studny ovlivňuje kvalitu 

vody nejvyšší zvodeň, která může být ovlivněna povrchovými vodami. U vrtaných studní je 

tento problém eliminován vložkou studny (výstronicí), která pokud není perforovaná, tak 

neumožnuje vniknutí vody do vrtu. Cenově se kopané studny pohybují okolo 7 500 Kč/m 

v závislosti na geologickém složení. Vrtané studny jsou cenově závislé na průměru 

výstrojnice a geologickém složení. Ceny se pohybuji v průměru od 1 300 – 2 500 Kč/m. 

Vrtané studny mají relativně malou statickou zásobu vody, takže se voda ve vrtu neustále 

vyměňuje a tím se zvyšuje její jakost. Dosahem velkých hloubek se jímá voda zpravidla méně 

znečištěná nebo neznečištěna.  Z důvodu malého profilu se studny vrtají minimálně 5 m pod 
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hladinu zvodně skrze vytvoření zásobního objemu pro čerpání. Šroubové spoje na výstrojnici 

umožnují svojí těsností jímání pouze zvolené zvodně požadované jakosti. 

Vrtané studny se zpravidla volí na křížení zvodnělých puklinových systémů. Při umístění 

zdroje podzemní vody je nutné zohlednit geologické a hydrologické podmínky dané lokality, 

nároky na vydatnost a kvalitu vody, stavební dispozice a přístupnost techniky. Vystrojovací 

materiály musí mít zdravotní atesty na pitnou vodu a musí být tedy zdravotně nezávadné. 

Postup vrtání 

• Vyhledání podzemních pramenů, 

• vyvrtání a vyčištění studny, 

• čerpací zkouška, 

• vypažení vrtu po jeho délce (PEHD, PVC-U závitové, nerezové trubky), 

• filtrační obsypová vrstva (vodárenský písek), 

• odtěsnění povrchových vod (cement, bentonit, jíly), 

• osazení zhlaví vrtu + poklopu (PVC šachta), 

• montáž čerpací soupravy (čerpadlo, měření, potrubí). 

 

Obrázek 41 Jednotlivé části vrtané studny [29] 

Legilsativní požadavky 

Stavební povolení 

Studny jsou obecně zařazeny do kategorie vodních děl a je třeba vyřízení stavebního 

povolení. K realizaci studny je nutná znalost hydrologických podkladů. Pokud nejsou 

hydrologické podmínky známé, může se na pozemku provést zkušební vrt. Na základě 

zkušebního vrtu je hydrologem vyhotoven hydrologický posudek, který je následně 

podkladem pro povolení o odběru vody ze studny. Dalším potřebným podkladem pro získání 

stavebního povolení, je kompletní projektová dokumentace záměru, kterou může zpracovat 
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projektant vodohospodářských staveb a v případě vrtané studny větších mocností jak 30 m 

báňský projektant. 

Územní rozhodnutí 

Na základě aktuálního stavebního zákona je třeba pro stavbu vrtané studny požádat o územní 

rozhodnutí. Pomocí formuláře „Žádost rozhodnutí o umístění stavby“ a několik příloh, které 

se částečně shodují s přílohami pro stavební povolení na stavbu studny. 

Kolaudace vrtané studny 

K používání vrtané studny je nutné vyřízení kolaudačního souhlasu v souladu s § 11a 

vyhlášky č. 432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o 

rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 

úřadu. Všechny náležitosti a požadavky na udělení souhlasu jsou uvedeny v tomto paragrafu. 

Žádost o kolaudační souhlas se podává vyplněním předepsaného formuláře, včetně projektové 

dokumentace, dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací a 

dalšími podklady potřebnými pro kolaudaci stavby podle stavebního zákona č.183/2006 Sb. 

[19] 

4.6 PROGRAM SWMM 

V rámci praktické části diplomové práce byl použit výpočetní program SWMM 5.1 (Storm 

Water Management Model), jedná se o dynamický, srážkoodtokový simulační model 

používaný pro simulování odtokového množství a kvality vod převážně v urbanizovaném 

území. Pro představení programu, budou shrnuty základní vlastnosti a funkce. 

ÚVOD 

Program SWMM byl vyvinut americkou agenturou U.S. EPA (agentura pro ochranu 

životního prostředí). Program SWMM je volně dostupný pro uživatele na celém světě 

(htpp://www2.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm). Umožnuje 

plánování, analýzu a návrh dešťového odtoku kanalizací v městských oblastech. Jedná se o 

dynamický, srážkoodtokový simulační model používaný pro simulaci odtokového množství a 

kvality vod převážně v zastavěném území. Model umožňuje výpočet kvantity, průtoku a 

sledování kvality vod v rámci každého vytvořeného subpovodí. Výsledky jsou programem 

prezentovány jako barevné mapy povodí, grafy a tabulky časových řad nebo statistické 

frekvenční analýzy. Odtokový proces je založen na subpovodích (subcatchment-okrsek) ve 

kterém je realizována srážka a vzniká zde jeho povrchový odtok. Povrchový odtok vzniklý na 

každém dílčím okrsku je veden systémem potrubí (coundit), je zde možnost i zařazení 

dešťových zdrží a přečerpávacích stanic. Pomocí systému potrubí (kanálu) je vedený do 

uzávěrového profilu. [30] 
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Obrázek 42 Pracovní prostředí programu SWMM [30] 

 

Práce v programu SWMM 

Podkladem pro práci v programu SWMM slouží hydrotechnická situace provedená metodou 

ideálních střech v jakémkoliv 2D programu. Program SWMM je schopen číst pouze klasické 

obrázkové formáty (JPG, JPEG, BMP, aj.). Tudíž je nutné buď převedení nebo postačí 

obrázkový formát vytvořený pomocí funkce výstřižky. Drobnou nevýhodou může být velikost 

obrázku větších formátů papíru při rozlišením 300 DPI. 

Data mohou být vkládána formou podložení a následného doplnění manuálně. Další možností 

je vkládání dat pomocí souřadnic jednotlivých objektů. Dešťová data se zadávají pomocí 

textového souboru vloženého do záložky Rain Gage.  Při zakreslování do mapového podkladu 

není nutné vynášet přesné hodnoty jednotlivých částí. Ty se vynášejí samostatně do tabulek 

příslušných objektů a úseků. 
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Obrázek 43 Mapový podklad se zadanými vstupními daty  

Exportování dat z programu SWMM se řeší pomocí záložka File-Export. První možností 

exportu dat je Map Export, kdy program umožnuje výstup ve formát přípony DXF, který je 

možno otevřít v programu AutoCAD. V programu AutoCAD se vykreslí šachty a úseky mezi 

nimi. Dále je možný výstup ve formátu textového souboru, kdy program vygeneruje průběh 

celé simulace. 

Při posuzování kapacity stokové sítě jsou nezbytné tyto podklady: Geodetické zaměření 

stokové sítě (nadmořské výšky poklopů s hloubkami šachet) posuzované oblasti, 

hydrologické údaje oblasti (úhrn srážek) a hydraulické údaje stokové sítě (dimenze potrubí, 

materiál stokové sítě pro odhad drsnostního součinitele). Nastavení jednotek pro práci v ČR je 

výhodné v metrickém systému SI. 
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Jednou z nejdůležitějších úloh pro správnou simulaci, je volba návrhového deště. Pro 

posuzovaní kapacity stokových sítí jsou rozhodující krátkodobé místní přívalové deště, jež se 

vyznačují vysokou intenzitou na oblasti lokálního charakteru s krátkou dobou trvání. Pro 

zadání jsou důležité: intenzita, délka trvání, periodicita a typ deště. Pro matematický model 

byl stanoven po řadě pokusů, za nejvhodnější Syntetický Šifaldův déšť. Jeho vystižení 

průběhu srážky je lepší, než u deště blokového Šifaldův déšť je rozdělen na tři části: 

• předdéšť 15 %, 

• hlavní déšť 56 %, 

• následný déšť 30 %. [31] 

Intenzitu deště je možné odvodit z Truplových tabulek (1958) 

 

Obrázek 44 Rozdělení Šifaldova deště [31] 

Po zadání všech podkladu může proběhnout výpočet simulace. Simulován může být odtok 

odpadní vody a transport její kvality. Po provedení simulace je znázorněn průběh plnění a 

prázdnění ve vybraném profilu. Možností je i pozastavení simulace v určitém časovém kroku, 

pro možné zhodnocení stavu v daném momentě. Výhodu je, že program počítá i s dobou 

zdržení a pozdějšího odtoku vody z povodí. Z tohoto důvody je vhodné nastavit čas simulace 

na minimálně čtyř násobek trvání deště. 
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Závěr 

Program je vhodný především pro menší obce s nepříliš větvenou stokovou sítí. Při 

rozsáhlejších stokových soustavách dochází k nepřehlednosti a samotná metoda povrchového 

odtoku pomocí ideálních střech se nedoporučuje. 

 

Mezi výhody programu SWMM se řadí: 

• volná dostupnost programu, 

• jednoduchost uživatelského prostředí, 

• stabilita programu, 

• variabilita vstupu a výstupů. 

Naopak mezi nevýhody programu SWMM se řadí: 

• nemožnost propojení podkladu ve formátu dwg, 

• velikosti mapových podkladů, 

• nesoučinnost s programy GIS, 

• nemožnost vrácení kroku. 
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5  PROJEKT: „HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

V MČ-BRNO BOHUNICE“ 

Předmětem odborného posouzení je návrh vhodných variant nadržování rezervoáru v MČ 

Brno-Bohunice. Cílem je nalezení a návrh vhodné investiční varianty ve vazbě na dosažení 

maximální ekonomické efektivnosti. 

Pro potřeby odborného posouzení jsou zpracovány dvě varianty nadržování rezervoáru. 

Prvotně zamýšlená varianta gravitačního nátoku do rezervoáru, se po obdržení pasportizace 

dešťové kanalizace zrušila. Důvodem byly nedostatečné výškové rozdíly nivelety 

kanalizačního potrubí horní hrany rezervoáru. Příčinou nebyla ani tak malá sklonitost terénu, 

jak velké zahloubení dešťové kanalizace. 

 POPIS LOKALITY 

Brno-Bohunice je městská část na jihozápadě Statutárního města Brna. Bohunice mají 

spíše městský charakter a zvlněnou krajinu se znatelnými výškovými rozdíly v zástavbě 

městské části. Tvoří je rozsáhlé panelové sídliště. Jižně od původní zástavby rezervoáru 

protéká říčka Leskava, do které jsou vyústěný dešťové vody zachycené dešťovou kanalizací. 

Základní údaje o obci: 

• Oficiální název:    Brno-Bohunice 

• Kraj:    Jihomoravský 

• Okres:   Brno-město 

• ORP:   Brno 

• ID obce:   80908 

• ZUJ obce:   551082 

• Katastrální výměra:    302 ha 

• Počet trvale žijících obyvatel: 17 361 

• Nadmořská výška:    210-280 m n. m. 

• Mateřská/základní škola:  ano/ano 

• Kanalizace/ČOV:   ano/ano 

• Plynofikace:   ano 

• Vodovod:   ano 

• Škola   ano 

• Pošta   ano 

• Zdravotnické zařízení   ano 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
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Obrázek 45 Katastr MČ Brno – Bohunice 

STÁVAJÍCÍ STAV REZERVOÁRU 

Řešený objekt (rezervoár), se nachází na jihovýchodě městské části Brno Bohunice. Objekt 

byl pravděpodobně vybudován v letech 1901-1904 společně s Pomologickým ústavem 

(střední zemědělská škola). Nachází se na parcele 1193/75 o výměře 145 m2, která je součástí 

ovocného sadu, pro který byl objekt původně navržen. Vlastníkem parcely je společnost 

MPHC, z.s.. O objektu se nedochovala žádná dokumentace. Pro zaměření a informace o 

technickém stavu objektu byla provedena pasportizace.  

K objektu není vybudována zpevněná komunikace. Před samotným objektem je přístřešek, 

který bude při rekonstrukci objektu odstraněn. Objekt je z části zapuštěn pod úroveň terénu, 

nadzemní část je z části v nasypu. Nadzemní část je zarostena křovím a nálety z okolních 

pozemků. Celá konstrukce objektu je z monolitického železobetonu. Betonové povrchy 

nevykazují známky opotřebení. Objekt je členěn na dvě komory pro akumulaci vody, každá o 

objemu 44 m3, a na komoru armaturní. V podzemní části armaturní komory je stávající, 

nevyhovující vystrojení. Prostor mezi podzemní a nadzemní častí armaturní komory je 

oddělen provizorní dřevěnou podlahou. Přístup do podzemních částí objektu je zpřístupněn 

ervo REZERVOÁR 
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pomocí třech ocelových žebříku zabudovaných v betonové konstrukci. Ocelové žebříky 

postačí ošetřit obrusem a následným nátěrem, naopak vystrojení vodojemu bude nutno pro 

nevyhovující stav vyměnit.  

V současné době není rezervoár využíván k žádným účelům. Na základě průzkumu budou 

vypracovány dvě varianty nadržování rezervoáru zachycenými srážkovými vodami. Současný 

stav rezervoáru je nevyhovující pro jakékoliv využití. Vlivem chybějících podkladu o objektu 

není známá trasa žádných stávajících trubních ani kabelových sítí.  

Podrobněji viz přílohy: 1.1. Půdorys rezervoáru, 1.2. Řez rezervoárem, 3.3 Situace širších 

vztahů 

 

NÁVRH REKONTRUKCE REZERVOÁRU 

Rekonstrukce rezervoáru bude započata terénními úpravami. Nejprve bude nutné odtěžení 

všech náletových křovin, včetně jejich kořenů. Následně odstranění přístřešku před samotným 

rezervoárem, jež na funkci rezervoáru nemá žádný vliv. Otázkou je, jestli zachovat stávající 

portál, který tvořil dominantu rezervoáru. Z důvodu nákladných oprav bych doporučoval 

portál odstranit z jeho části vytvořit obloukové čelo rezervoáru, které bude kopírovat tvar 

rezervoáru a bude splývat s násypem. 

Pohledovou část rezervoáru, a to jeho čelní stranu postačí opatřit penetrací a fasádní vrstvou. 

Vstupní dveře do objektu včetně zárubní jsou ocelové a do prostředí s vlhkostí nevyhovující. 

Dveře včetně zárubní budou vyměněny za dveře i zárubně plastové a kováním z nerezové 

oceli.  

Vstupní místnost je zároveň tvořena místností armaturní, která se nachází pod dřevěnou 

podlahou. Místnost vstupní bude nutno vyklidit. Stěny místnosti postačí zapravit a 

přestěrkovat vhodnou sanační stěrkou. Stropy jsou klenuté do ocelových i profilu, které bude 

nutné přebrousit a opatřit nátěrem.  

Armaturní komora bude vyklizena od starého nevyhovujícího vystrojení a vyčištěno od 

nečistot. Podlaha mezi vstupní a armaturní komorou bude osazena na nově vybudovaný 

nerezový rošt. Úprava stěn stejně jako u vstupní místnosti. Nejdůležitější části rezervoáru je 

vystrojení, které tvoří jeho páteř.  

Vystrojení rezervoáru bude řešeno PE potrubím s litinovými armaturami. Přívodní potrubí jak 

od čerpací stanice, tak od případného vrtu bude přivedeno do armaturní komory, kde bude 

před zaústěním do akumulačních komor propojeno přes litinové armatury a následně zaústěno 

do každé z komor. Maximální hladina se nachází pod niveletou přítokového potrubí a je 

omezena kónusem bezpečnostního přelivu. Z důvodu bezpečnosti bude původní dimenze 

přelivu DN 80 zvětšena na profil DN 300. Niveleta odběrného potrubí se nachází 150 mm 

nade dnem rezervoáru a je opatřena sacím košem. Profil potrubí výstupu potrubí z akumulační 

nádrže je DN 100. Posledním článkem vystrojení je potrubí výpustné, pro možností odvodu 

kalu ze dna nádrže a celkového vypouštěný při čištění rezervoáru. Potrubí bezpečnostního 

přepadu a potrubí výpustní je na napojeno do potrubí DN 300 a odvedeno do stávající dešťové 

kanalizace. 

Akumulační nádrže mají velmi kvalitní povrch, pro jejich sanaci postačí pouze oprýskání 

tlakovou vodou a přestěrkování sanační stěrkou, případně sanační nátěr. Odvětrání akumulace 

bude řešené vyvložkováním stávajícího ocelového potrubí.  
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Přístup jak do akumulační, tak do armaturní komory je řešen ocelovými žebříky, které postačí 

obrousit a natřít. 

Stávající objekt nedisponuje připojením na nízké napětí. Z tohoto důvodu je vybudována 

přípojka NN, která je potřebná pro zapojení měřících a regulačních technologii. 

Komunikace k objektu bude ponechána stávající, jelikož odběrné místo je situováno vedle 

místní komunikace u vjezdu do areálu ovocného sadu, kde bude osazen nadzemní hydrant. 

Více o technickém stavu rezervoáru: Posouzení technického stavu stávajícího objektu 

 

Obrázek 46 Schématický pohled na navržené vystrojení rezervoáru 

ÚDAJE O DEŠŤOVÉ KANALIZACI 

Dešťová kanalizace v řešeném úseku městské části Brno-Bohunice je tvořena převážně 

betonovými troubami od DN 300 do DN 1000 v ojedinělých případech kameninovými 

troubami. Navzdory svažitému terénu je kanalizace na většině úseku ve velké hloubce, a to až 

6,0 m. Z důvodu velkého zahloubení kanalizace, byla varianta gravitačního nátoku vyloučena, 

pro nevyhovující výškové poměry mezi místem podchycení kanalizace a rezervoárem. Zbylé 

dvě varianty mají společné místo podchycení dešťové kanalizace. Srážkové a povrchové vody 

jsou odváděny do stokové sítě v převažující míře pomocí uličních vpustí a dalších prvků 

zabezpečujících svedení srážkové a povrchové vody z komunikací a střech. Veškeré srážkové 

vody protékající dešťovou kanalizací jsou odváděny do recipientu, kterým je říčka Leskava. 

Konfigurace území zajištuje odvedení všech dešťových vod gravitačně. 
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HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

Údaje o recipientu Leskava: 

• Kategorie:    vodní tok 

• Hydrologické číslo povodí: 4-15-01-158 

• Plocha povodí:   20,63 km2 

• Průměrný roční průtok QR: 5,0 m3.s-1 

ÚDAJE O SRÁŽKÁCH 

Pro výpočet množství zachycených dešťových vod z vybraného území v městské části Brno – 

Bohunice byla použita Truplova tabulka „Vydatnosti náhradního blokového deště“ pro stanici 

Brno-Tuřany (1958). Intenzita 15-ti minutové srážky dle Trupla, 61.7 l.s-1.ha-1 s periodicitou  

p=5. Průměrný celoplošný odtokový koeficient je 0,30 (viz. příloha 3.2. Vzorový hektar) 

Průměrná roční teplota 9,7 °C. Pro výpočet množství zachycených dešťových vod byl použit 

volně dostupný program SWMM. (více o programu v kapitole 4.6. PROGRAM SWMM) 

Podrobněji viz přílohy: 3.1. Hydrologická situace, 3.2 Vzorový hektar 

doba

trvání vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t  při periodicitě n

deště

t  [min] 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,04

5 125,0 180,0 220,0 265,0 322,0 367,0 424,0

10 81,7 127,0 163,0 202,0 251,0 288,0 337,0

15 61,7 98,9 129,0 161,0 203,0 236,0 278,0

20 48,4 79,2 104,0 131,0 167,0 194,0 231,0

30 34,4 57,6 76,2 96,5 125,0 146,0 174,0

40 27,1 45,7 61,1 77,8 101,0 119,0 142,0

60 19,2 32,7 43,9 56,4 73,9 87,4 105,0

90 13,4 23,3 31,5 40,8 53,9 63,9 77,2

120 10,4 18,3 24,8 32,3 42,8 50,9 61,6  

Tabulka 11 Vydatnosti náhradního blokového deště (Trupl, 1958) 

Nadržování rezervoáru je dle požadavků odběratelů v jarních a letních měsících (květen, 

červen, červenec, srpen, září/2). V těchto měsících se počítá s využíváním dešťových vod dle 

potřeby odběratelů. Prvotní nadržení rezervoáru je uvažováno na konci měsíce dubna. Na 

portálu chmi.cz byly zjištěny jednotlivé úhrny srážek v daných měsících v letech 2013-2018. 

Pro porovnání s předešlými lety je v tabulce i grafu zastoupen dlouhodobý průměr v letech 

1981-2010. 
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Tabulka 12 Přehled úhrnu srážek – stanice Brno - Tuřany [mm] 

PŘEHLED ÚHRNU SRÁŽEK V LETECH 2013-2018 - Stanice Brno-Tuřany 

Rok  
Úhrn [mm] 

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ/2 

2013 18 138 102 4 90 60 

2014 22 78 52 98 120 120 

2015 10 48 41 40 85 18 

2016 38 42 75 102 60 10 

2017 45 45 38 80 30 60 

2018 13 49 32 62 30 87 

1981-2010 30 62 73 58 58 47 

Z tabulky i grafu lze vidět nevyrovnanost v jednotlivých měsících v daných letech. 

Nejstabilnějším měsícem je v tomto ohledu měsíc květen. Srpen má od roku 2014 pouze 

sestupnou tendenci, podobně jako červen. Hodnoty pohybující blízko průměrných hodnot 

z let 1981 až 2010 lze pozorovat v měsíci dubnu, ten je však do posouzení uvažován pouze 

z hlediska prvotního nadržení. Z tabulky 12 lze vyčíst převážně sestupnou tendenci v daných 

měsících. Z této skutečnosti vyplývá nutnost opatření spojené s hospodařením s dešťovou 

vodou, ať už formou této diplomové práce, nebo opatřeními popsanými v rešeršní části práce. 

 

 

Obrázek 47 Graf úhrnu srážek – stanice Brno - Tuřany [mm] 
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Množství zachycených dešťových z vybraného území (viz příloha 3.1.Hydrologické situace) 

bylo zpracováno programem SWMM. Průměrný průtok při 15-ti minutovém dešti s 

periodicitou 5 (déšť s pravděpodobností výskytu 5x za rok) činí 23,50 l.s-1. Maximální průtok 

při zvolené intenzitě deště je v 39. minutě od počátku deště 183,0 l.s-1.Při dané srážce a 

zvoleném odtokovém součiniteli, proteče zvoleným uzávěrovým profilem 571,0 m3 dešťové 

vody. Z tohoto faktu je patrné, že kapacita rezervoáru by mohla být několika násobně vyšší. 

 

Obrázek 48 Naměřené hodnoty v uzávěrovém profilu – SWMM 

Na obrázku 49 je vidět maximální hladina při námi zvolené intenzitě 15-ti minutového deště 

v úseku mezi šachtou Š148 a uzávěrovým profilem V1 (objekt čerpací stanice). Jde vidět, že 

kapacitně je dešťová kanalizace navržena na mnohem větší průtoky. 

 

Obrázek 49 Maximální výška hladiny v 39minutě trvání deště - SWMM 
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ŮDAJE O POTŘEBĚ  

Samotná studie vznikla na popud městské části Brno – Bohunice, konkrétně starosty Ing. 

Antonína Crhy. Dále pak byly osloveny další soukromé subjekty. Po městské části je dalším 

potencionálním významným odběratelem firma Sady Starý Lískovec – Ovocnářské družstvo, 

jejíž sad se nachází na sousední parcele vedle rezervoáru. V poslední řadě několik ostatních 

odběratelů.  

Potřeba vody  (období :květen, červen, červenec,srpen, září/2) 135 dní

MČ Brno-Bohunice

 -závlaha stromů 4,0 m
3
/den 540,0 m

3

 -úklid vozovek-kropení silnic (3x ročně, 11 lokalit)

12,0 m
3
/čištění 396,0 m

3

 -uklid chodníků (mimo zimní období a víkendy)

0,15 m
3
/den 22,5 m

3

celkem 958,5 m
3

Sady Starý Lískovec - Ovocnářské družstvo (sad Bohunice)

 -závlaha stromků (3x týdně, 5 ha, 2000 stromků/ha, 3l/stromek)

0,003 m
3
/stromek 30,0 m

3
/sad.den

90,0 m
3
/sad.týden

celkem 1350 m
3

Ostatní odběratelé

3,0 m
3
/den 405 m

3

2713,5  m
3

CELKOVÁ POTŘEBA  

 

Městská část požaduje odběr na pokrytí potřeby závlahy stromů, která činí 540 m3 v daném 

období. Dále na úklid vozovek a chodníků. Čistění probíhá ve stanovených intervalech. Město 

celkem potřebuje pro své potřeby 958,5 m3. 

Firma Sady Starý Lískovec – Ovocnářské družstvo požaduje odběr 90 m3/týden. Z toho je 

zřejmé, že jedno nadržení je dostačující pro potřeby závlah celého sadu na týden. Celkem je to 

pro dané období 1 350 m3. 

Ostatní odběratele složeni z drobných subjektů požadují 405 m3. 

Celková potřeba všech subjektů je 2 713,5 m3, což představuje 31x nadržení rezervoáru. 
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SCHÉMA ČERPACÍ STANICE – POPIS 

Objekt čerpací stanice bude nově budován v místě výústního profilu, jež byl zvolen na 

hydrologické situaci (viz. 3.1. Hydrologická situace). V místě návrhu objetu čerpací stanice 

bude stávající dešťová kanalizace DN 1000 BET rozpojena. Do místa rozpojení bude vložena 

prefabrikovaná předřazená rozdělovací komora o rozměrech 2500/3500 mm s tloušťkou stěny 

150 mm, výšky 2150 mm. Nátok o dimenzi DN 1000 bude zachován. Dále bude v předřazené 

rozdělovací komoře nátok na čerpací jímku dimenze PVC DN 500. nátok bude opatřen 

nerezovými česlemi o velikosti průlin 25 mm, které budou chránit vystrojení čerpací jímky 

před velkými plaveninami. Dešťový odtok smývá ze zpevněných povrchů znečištění 

chemické, ale taky sebou nese větší částice, které by mohli mít nepříznivý vliv na vystrojení 

čerpací jímky a tím omezit čerpaní do rezervoáru. Plaveniny nahromaděné v předřazené 

rozdělovací komoře bude nutno v bezdeštných dnech, kdy nebude hrozit riziko nebezpečí, 

z akumulace odstranit. Odstranění bude manuálního charakteru. Posledním prvkem 

předřazené rozdělovací komoře je potrubí PVC DN 500, které bude sloužit jako bezpečnostní 

přepad při velkých průtocích. Toto potrubí nahradí v délce 5,0 m po stávající šachtu Š1, 

stávající potrubí BET DN 1000. Potrubí bezpečnostního přepadu bude taktéž opatřeno 

nerezovými česlemi, pro eliminaci vnosu plavenin do říčky Leskavy. Betonové potrubí bude 

po stávající šachtu Š1 vytěženo.  Zákrytová deska bude opatřena otvorem pro osazení poklopu 

900/900 mm. Poklop bude celo-litinový odvětrávaný. 

Potrubím PVC DN 500 bude dešťová vody přiváděna do čerpací jímky. Čerpací jímka je jako 

předřazená rozdělovací komora prefabrikovaná. Průměr čerpací jímky je 2000 mm, tloušťka 

stěny 150 mm. Světlá výška je 2740 mm. Jak předřazená akumulace, tak čerpací jímka jsou 

uloženy na podkladním betonu tloušťky 200 mm.  

Nátokové potrubí do čerpací jímky PVC DN 500 je osazeno 980 mm nade dnem čerpací 

jímky a vytváří retenční objem 3,0 m3. Čerpací jímka má vyspádované dno 

k odtokovému(odkalovacímu) potrubí PVC DN 200. Toto potrubí je vedeno v délce 6,0 m do 

stávající šachty Š1 pod navrženým objektem čerpací stanice. Potrubí má za úkol škrtit odtok 

z čerpací jímky a zároveň odvádět kal. Jako u předřazené rozdělovací komory je i u čerpací 

jímky potrubí bezpečnostního přepadu, to je osazené nad horní hranou nátokového potrubí 

PVC DN 500. Potrubí o profilu PVC DN 300 je svedeno jako potrubí PVC DN 200 do 

stávající šachty Š1.  

Součástí čerpací jímky je vystrojení v podobě dvou hydrodynamických kalových čerpadel o 

Qč= 15,0 l.s-1. Při nízkých průtocích se budou čerpadla střídat v čerpaní, při průtocích vyšších 

budou nastavena na souběžný chod. Spouštění čerpadel bude nastaveno automaticky a bude 

možné ovládat a kontrolovat pomocí měřících a regulačních technologií. Ty budou propojeny 

s rezervoárem a následně do řídící místnosti správce čerpací stanice a rezervoáru. 

Hydrodynamickými kalovými čerpadly budou dešťové vody dopravovány do rezervoáru 

potrubím PE 100 SDR17-110/6,6mm, délky 153,0m. 

Zákrytová deska čerpací jímky bude z výroby opatřena otvorem pro celo-litinový poklop 

900/900 mm a prostupem pro osazení odvětrání čerpací jímky.  

V momentě vysokých průtoků nebo dosažení úplného nadržení rezervoáru, budou přebytečné 

vody odváděny přepady (DN 300, DN 500) do říčky Leskavy, kde jsou odváděny doposud. 

Samotný objekt čerpací stanice bude oplocen 2D pletivem s vložením uzamykatelné branky 

šířky min. 1000 mm. Povrch kolem čerpací stanice bude zpevněný dlažbou ze betonových 

dlaždic 300/300 mm do štěrkového lože.  
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K čerpací stanice je nutné vybudovat přípojku nízkého napětí z rozvodné skříně vzdálené  

50,0 m. 

Podrobněji viz přílohy: 2.1. Schéma ČS, 2.2. Řez ČS 

  

Obrázek 50 Schéma objektu čerpací stanice 

POPIS VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ  

Po provedení osobní prohlídky lokality a po dohodě se starostou Ing. Antonínem Crhou se 

formoval názor pro tvorbu variantního řešení nadržováni rezervoáru srážkovými vodami. 

V rámci zpracovaného odborného posouzení a návrhu vhodných investičních opatření 

financovaných městskou částí Brno-Bohunice a ve vazbě na dosažení maximální ekonomické 

efektivnosti je přistoupeno k rozdělení odborného posouzení na dvě varianty. Variantní řešení 

pro posuzovanou lokalitu: 

Varianta I – čerpání zachycených srážkových vod výtlakem 

Varianta I. zahrnuje podchycení dešťové kanalizace nově vybudovanou předřazenou 

akumulací, na kterou navazuje čerpací stanice, jež výtlakem dopravuje zachycené srážkové 

vody do rezervoáru. Zachycené vody jsou následně tlakovým režimem dopravovaný na místo 

odběru. Místo odběru je situována k místní komunikaci, vedle místa vjezdu do ovocného 

sadu. Odběr je možný pře nadzemní hydrant. 

 

 



Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech  Bc. Tomáš Vaculík 

Diplomová práce 

 

66 

 

Varianta II – – čerpání zachycených srážkových vod výtlakem + čerpaní z nově 

vybudovaného vrtu 

Oproti I. variantě je druhá varianta rozšířena o podzemní vrt. Místo vrtu bylo zaměřeno 

„profesionálním proutkařem“. Vydatnost vrtu je uvažována 12 m3/den, v hloubce 50 m. 

Základem varianty je varianta I. 

MAJETKOVÉ VZTAHY 

Navrhovaná trasa je vedena u obou variant ve stejných pozemcích. Pozemky jsou převážně ve 

vlastnictví Statutárního města Brna, společnosti MPHC, z.s. a České republiky. Druh 

pozemku je převážně charakteru volného terénu s výjimkou křížení místní komunikace, ta 

bude křížena formou protlaku. Studie je vypracována na základě požadavků zmíněných 

vlastníku a pří případné realizaci, by z hlediska majetkoprávních vztahů nemělo činit potíže. 

 

Tabulka 13 Přehled vlastníků pozemků dotčených stavbou 
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POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO 

OBJEKTU 

A. PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Prohlídka stávajícího stavu rezervoáru, nacházející se na parcele č. 119/75 v MČ Brno-

Bohunice byla provedena Ing. Jakubem Račkem Ph.D. a Bc. Tomášem Vaculíkem dne 

22.10.2017 za přítomnosti provozovatele sadů p. Blahou, kde se samotný objekt nachází. 

V rámci šetření byla provedena celková prohlídka objektu, jak komory akumulační, 

armaturní, tak vstupní místnosti do rezervoáru. Prohlídka zahrnovala, také prohlídku objektu 

jako celku a přilehlého okolí objektu.  

Během místního šetření byla provedena potřebná fotodokumentace.  

B. TECHNICKÝ STAV 

Objekt rezervoáru byl postaven v letech 1901 až 1904 společně s Pomologickým ústavem 

(střední zemědělská škola). Nachází se na parcele 1193/75 o výměře 145 m2, která je součástí 

ovocného sadu, pro který byl objekt původně navržen. Vlastníkem parcely je společnost 

MPHC, z.s. O objektu se nedochovala žádná dokumentace. Konstrukčně se jedná o 

železobetonový, monolitický objekt. Objekt má podzemní část, která je rozdělena na tři části 

(2 akumulační komory, armaturní komora) a společnou nadzemní část, která slouží jako 

funkční prostor pro komory podzemní. Objekt je z části zaizolovaný navážkou, z přední 

strany objektu je přistup přes ocelové dveře. Dominantu objektu tvoří portál nad vstupem do 

objektu. K objektu není vybudována zpevněná komunikace. Příjezd k objektu je přes ulici 

Lány a polní cestu v sadu.  

Jednotlivé váhy při posuzování technického stavu byly uděleny dle důležitosti posuzované 

části technickým odhadem. 

 

Obrázek 51 Půdorys rezervoáru 
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Obrázek 52 Řez rezervoáru 

 

B.1.Technický stav objektu – TO 

Tabulka 14 Technický stav objektu 

ozn. název váha hodnocení 

TO1 Stav obvodové konstrukce 0,3 K3 

TO2 Stav střešní konstrukce 0,25 K3 

TO3 Stav portálu na čele objektu 0,1 K5 

TO4 Stav zabezpečení 0,2 K5 

TO5 Stav příjezdové komunikace 0,15 K5 

TO Technický ukazatel stavu objektu K5 

TO1 - Stav obvodové konstrukce 

Obvodová konstrukce je tvořena monolitickým železobetonem. Viditelnou částí obvodové 

konstrukce je pouze čelní stěna objektu. Na rozměr světlé šířky vstupní místnosti je obvodová 

konstrukce odpovídající i výšce místnosti, dále se pak svažuje podle zasypu objektu. Čelní 

stěna objektu kopíruje zásyp a v nejvyšší části je nadstavena ozdobným portálem. 

Povrch obvodové konstrukce, až na malé praskliny působí celistvě a postačí pouze lokální 

opravy. 
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Obrázek 53 Pohled na čelní stěnu objektu 

TO2 - Stav střešní konstrukce 

Posouzení stávajícího stavu střešní konstrukce, nebylo skrze zásyp možno zjistit. Dá se ale 

očekávat, že střešní konstrukce je tvořena cihelnou klenbou a vyrovnávací vrstvou 

z lehčených materiálů (škvárobeton), s povrchovou úpravou ve formě asfaltové izolace. 

TO3 - Stav portálu na čele objektu 

Portál v minulosti sloužil jako dekorativní prvek a tvořil dominantu rezervoáru. 

Pravděpodobně je tvořen cihelným zdivem a maltou vytvořenými dekorativními prvky.  

Stav portálu je v kritickém stavu. Je otázkou, jestli jej zachovat a rekonstruovat, nebo 

odstranit. Portál neplní statickou funkci rezervoáru. 

Fotodokumentaci se z důvodu nepřístupného zarostlého terénu nepodařilo pořídit. 

TO4 – Stav přístřešku před vstupem 

Před samotným vstupem se nachází dodatečně vybudovaný přístřešek. Přístřešek je tvořen 

dřevěnou konstrukcí s plechovou střechou. Přístřešek neplní funkci potřebnou k provozu 

rezervoáru a doporučuje se jeho odstranění. 
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Obrázek 54 Pohled na přístřešek před objektem 

TO5 – Stav příjezdové komunikace 

Příjezdová komunikace k objektu, je po polní cestě v sadu. Cesta je nezpevněná a vytvořena 

častým přejezdem mechanizmu zdejších ovocnářů.  

TO6 - Stav zabezpečení 

Zabezpečení objektu je nedostačující, je tvořeno ocelovými vraty. Vrata jsou doplněna o 

ocelovou pásovinu na zámek. Oplocení rezervoáru je tvořeno obvodovým oplocením sadu. 

 

Obrázek 55 Pohled na vstupní dveře 
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B.2.Technický stav vstupní místnosti – TV 

Tabulka 15 Technický stav vstupní místnosti 

ozn. název váha hodnocení 

TV1 Stav stropní konstrukce 0,3 K3 

TV2 Stav stěnových konstrukcí 0,3 K4 

TV3 Stav podlahy 0,3 K5 

TV4 Stav elektroinstalace  -   -  

TV5 Stav vstupu do vstupní místnosti 0,1 K5 

TV Technický ukazatel stavu vstupní místnosti K5 

TV1 - Stav stropní konstrukce 

Stropní konstrukce vstupní místností je tvořena soustavou kleneb. Osová vzdálenost kleneb je 

1,2 m. Klenby jsou tvořeny nejspíše pálenými cihlami, zakotveny do krajních opěr železných 

I profilů. Povrchovou část tvoří vápenocementová omítka, která nevykazuje známky poruch a 

nejsou viditelné ani žádné lokální praskliny. Na I profilech je značná korozivost.  

Doporučuje se obroušení vrstvy rzi a následné opatření nátěrem (základní, povrchový). Důraz 

bude kladen na nezávadnost všech použitých sanačních materiálů. Samotnou vápeno-

cementovou omítku postačí vymalovat, nebo přestěrkovat. 

 

Obrázek 56 Pohled na stropní konstrukci vstupní místnosti 

TV 2 - Stav stěnových konstrukcí 

Stěnové konstrukce jsou obdobného charakteru, jako konstrukce stropní. Povrchovou úpravou 

je vápeno-cementová omítka, ta ovšem oproti stropní konstrukci, vykazuje viditelné lokální 

poruchy. Konstrukce samotná je pravděpodobně monolitický beton. 
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Doporučuje se lokální zapravení prasklin a následné přestěrkování povrchů sanační stěrkou 

s finální úpravou vymalováním. 

 

Obrázek 57 Pohled na stěnu vstupní místnosti 

TV 3 - Stav podlahy 

Podlaha ve vstupní místnosti je řešena formou provizorních, dřevěných fošen. Většina fošen 

je již za svou životností. 

Doporučená úprava podlahy je ve vytvoření nového nosného roštu – ocelový a celistvým 

záklopem, formou OSB desek s poklopem, pro vstup do armaturní komory. 
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Obrázek 58 Pohled na chátrající podlahu ve vstupní místnosti 

TV 4 - Stav elektroinstalace 

Elektroinstalace nebyla v objektu při prohlídce zaznamenána. 

Při návrhu rekonstrukce se počítá s nově vybudovanou přípojkou NN, vybudováním rozvodů 

osvětlení a napojení všech elektro-armatur včetně rozvodů pro signalizaci a měření. 

TV 5 – Stav vstupu do vstupní místnosti 

Pro vstup do rezervoáru slouží otvor 950/1970 mm. Otvor je olemován kovovou zárubní, 

která vykazuje vysokou míru koroze. Dveře umožňující přistup do rezervoáru jsou 

celokovové a taktéž jako zárubeň vykazují korozi.  

Doporučuje se stávající zárubeň i vrata nahradit vraty plastovými, nebo materiálem 

nepodléhající vlivem vlhkosti, korozi. 
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Obrázek 59 Pohled: přístup do rezervoáru 

B.3.Technický stav akumulační nádrže – TA 

Tabulka 16 Technický stav akumulační nádrže 

ozn. název váha hodnocení 

TA1 Stav stropní konstrukce 0,2 K3 

TA2 Stav stěnových konstrukcí 0,2 K3 

TA3 Stav dna 0,15 K3 

TA4 Stav potrubí 0,2 K5 

TA5 Stav odvětrání 0,05 K5 

TA6 Stav bezpečnostního přepadu 0,05 K5 

TA7 Stav vstupu do akumulační nádrže 0,05 K3 

TA8 Stav žebříku v akumulační nádrži 0,1 K3 

TA Technický ukazatel stavu akumulační nádrže K4 
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TA1 - Stav stropní konstrukce 

Stropní konstrukce akumulačních komor je řešena jako monolitická železobetonová klenba. 

Povrch nevykazuje známky opotřebení, ani nejsou vidět lokální poruchu v podobě prasklin.  

Doporučuje se oprýskání stávajícího povrchu tlakovou vodou a opatření povrchu sanační 

stěrkou. Nutnost hygienické nezávadnosti použitých sanačních materiálů. 

 

Obrázek 60 Pohled na stropní konstrukci akumulační komory 

TA 2 - Stav stěnových konstrukcí 

Stěnové konstrukce jsou konstrukčně totožné, jako stropní konstrukce akumulačních komor. 

Konstrukce ve formě monolitického železobetonu. Povrch nevykazuje známky opotřebení, 

ani nejsou vidět lokální poruchu v podobě prasklin.  

Doporučuje se vyklizení stávajícího nánosu, oprýskání stávajícího dna tlakovou vodou a 

opatření povrchu sanační stěrkou. Nutnost hygienické nezávadnosti použitých sanačních 

materiálů. 
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Obrázek 61 Pohled na stěny akumulační komory 

TA 3 - Stav dna rezervoáru 

Dno v době prohlídky bylo zaneseno vrstvou prachu a časti různých materiálů. Předpokládá 

se, taktéž jako u stěn a stropů, monolitický železobeton. 

Doporučuje se oprýskání stávajícího povrchu tlakovou vodou a opatření povrchu sanační 

stěrkou. Nutnost hygienické nezávadnosti použitých sanačních materiálů.  

 

Obrázek 62 Pohled na zanesené dno akumulační komory 
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TA 4 - Stav potrubí 

Stávající potrubí je již za svou životností. Vysoká degradace materiálu potrubí, je 

nevyhovující, pro jakékoliv využití. 

Doporučuje se výměna všech stávajících potrubí, jak v akumulaci, tak v armaturní komoře. 

Nově použité materiály z nerezu, litiny či jiných materiálu splňující požadavky potřebné 

k funkci rezervoáru. 

 

 

Obrázek 63 Potrubí v akumulační komoře 
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TA 5 – Stav odvětrání 

Odvětrání je situováno ve stropní konstrukci akumulační komory. Potrubí odvětrání vykazuje 

značnou míru koroze, jako ostatní vystrojení v akumulaci.  

Doporučené opatření je v ošetření stávajícího potrubí obrusem a následným zatažením 

plastového potrubí menšího profilu do stávajícího odvětrání, z důvodu minimalizace 

stavebních prací na konstrukci rezervoáru. 

 

Obrázek 64 Odvětrání v akumulační komoře 

TA 6 – Stav bezpečnostního přepadu 

Bezpečnostní přepad je, jako ostatní vystrojení nevyhovující pro jakékoliv využití. Přepad 

vykazuje vysokou míru korozivosti.  

Doporučené opatření je celková výměna přepadu, za nový, z materiálů vyhovujících pro 

použití do střídavého prostředí (voda-vzduch) 
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Obrázek 65 Bezpečnostní přepad 

TA 7 – Stav vstupu do akumulační nádrže 

Vstup do akumulační nádrže je ze vstupní místností. Oproti vstupu do armaturní komory, je 

vstup do akumulační komory ve výšce +500 mm. Vstup není opatřen poklopem ani jiným 

zákrytovým materiálem. Hladina vody je tedy přímo ve styku se vstupní místností. 

Doporučuje se záklop vstupního prostoru s poklopem pro vstup do akumulační komory. 

Materiálem ve formě nekorodujících slitin. 
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Obrázek 66 Vstup do akumulačních komor 

TA 8 – Stav žebříku v akumulační nádrži 

Žebřík, jako ostatní kovové materiály vykazuje velkou korozivost. Po vlastním odzkoušení, 

ale splňuje požadavky na únosnost a není ho třeba měnit. 

Doporučuje se obroušení vrstvy rzi a následné opatření nátěrem (základní, povrchový). Důraz 

bude kladen na nezávadnost všech použitých nátěrových materiálů. 

 

Obrázek 67 Pohled na žebřík akumulace 
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B.4.Technický stav armaturní komory – TM 

Tabulka 17 Technický stav armaturní komory 

ozn. název váha hodnocení 

TM1 Stav stropní konstrukce  -   -  

TM2 Stav stěnových konstrukcí 0,2 K3 

TM3 Stav podlahy 0,1 K3 

TM4 Stav potrubí 0,2 K5 

TM5 Stav armatur 0,4 K5 

TM6 Stav vstupu do armaturní komory 0,05 K5 

TM7 Stav žebříku v armaturní komoře 0,05 K3 

TM8 Stav elektroinstalace  -   -  

TM Technický ukazatel stavu armaturní komory K4 

TM1 - Stav stropní konstrukce 

Armaturní komora nemá stropní konstrukci. Stropní konstrukce je momentálně tvořena 

provizorní dřevěnou podlahou z fošen. 

TM 2 - Stav stěnových konstrukcí 

Stěnová konstrukce armaturní komory je totožná se stěnovou konstrukcí akumulační nádrže.  

Doporučuje se oprýskání stávajícího povrchu tlakovou vodou a opatření povrchu sanační 

stěrkou. Nutnost hygienické nezávadnosti použitých sanačních materiálů. 

TM 3 - Stav podlahy 

Podlaha v armaturní komoře je zanesená prachem, úlomky stávajícího vystrojení a kusy 

materiálu, jež mají původ ze vstupní místnosti.  

Doporučuje se oprýskání stávajícího povrchu tlakovou vodou a opatření povrchu sanační 

stěrkou. Nutnost hygienické nezávadnosti použitých sanačních materiálů. 
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Obrázek 68 Pohled do armaturní komory 

TM 4 - Stav potrubí 

Stávající potrubí je již za svou životností. Vysoká degradace materiálu potrubí, je 

nevyhovující, pro jakékoliv využití. 

Doporučuje se výměna všech stávajících potrubí, jak v akumulaci, tak v armaturní komoře. 

Nově použité materiály z nerezu, litiny či jiných materiálu splňující požadavky potřebné 

k funkci rezervoáru. 

TM 5 – Stav armatur 

Stávající armatury jsou stejně, jako potrubí již za svou životností. Vysoká degradace a stáří 

armatur je nevyhovující pro jakékoliv použití. 

Doporučuje se výměna všech stávajících armatur. Dimenze nových armatur budou navrženy, 

podle hydrotechnických výpočtů a požadavků investora. 

TM 6 – Stav vstupu do armaturní komory 

Stávající vstup do armaturní komory, je ze vstupní místností. Je zakryt provizorní dřevěnou 

podlahou.  

Doporučená úprava vstupu je ve vytvoření nového nosného roštu – ocelový a celistvým 

záklopem, formou OSB desek s poklopem, pro vstup do armaturní komory. 
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Obrázek 69 Provizorní vstup do armaturní komory 

TM 7 – Stav žebříku v armaturní komoře 

Žebřík, jako ostatní kovové materiály vykazuje velkou korozivost. Po vlastním odzkoušení, 

ale splňuje požadavky na únosnost a není ho třeba měnit. 

Doporučuje se obroušení vrstvy rzi a následné opatření nátěrem (základní, povrchový). Důraz 

bude kladen na nezávadnost všech použitých nátěrových materiálů. 

TM 8 – Stav elektroinstalace 

Elektroinstalace nebyla v objektu při prohlídce zaznamenána. 

Při návrhu rekonstrukce se počítá s nově vybudovanou přípojkou NN, vybudováním rozvodů 

osvětlení a napojení všech elektro-armatur včetně rozvodů pro signalizaci a měření.  
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5.1 VARINTA I 

Po zjištění nemožnosti realizace gravitačního nátoku se stala varianta s čerpací stanicí 

jediným možným řešením zachytávání a nadržování rezervoáru. Umístění objektu čerpací 

stanice bylo zvoleno z hlediska co největšího zachyceného objemu dešťového odtoku tak, aby 

i při nižších vydatnostech srážek bylo možné zachytit co nejvíce dešťového odtoku. Dalším 

významným kritériem při volbě umístění objektu čerpací stanice, byla co nejjednodušší trasa 

výtlaku z čerpací stanice do rezervoáru.  

Objekt čerpací stanice je navržen na koncovou větev systému dešťové kanalizace BET DN 

1000, jež ústí do říčky Leskavy. V místě pod místní komunikací bude rozpojen úsek mezi 

dvěma stávajícími šachtami. Objekt čerpací stanice bude umístěn 5,0 m nad spodní šachtu 

úseku, ve výkresech označenou jako Š1. Objekt čerpací stanice bude složen z předřazené 

rozdělovací komory, která má za úkol rozdělovat nátok do čerpací jímky a při větších 

průtocích odvádět dešťové vody bezpečnostním přepadem do recipientu. Na nátoku do 

čerpací jímky jsou osazeny česle, které zabraňují větším plaveninám přístup do čerpací jímky 

a chrání tak čerpadlo před případným ucpáním. V samotné čerpací jímce jsou osazeny dvě 

kalová čerpadla o Qč= 15,0 l.s-1, čerpadla pracují ve střídavém režimu. Při větších průtocích 

běží obě čerpadla souběžně a umožnují tak čerpat 30,0 l.s-1. Průměrný průtok při zvolené 

periodicitě deště je 23,50 l.s-1. Z čerpací jímky jsou zachycené dešťové vody dopravovány 

pomocí čerpadel a výtlačným potrubím PE 100, SDR11-110/10 mm délky 153,0 m do 

rezervoáru. Trasa výtlaku je vedena převážně volným terénem, výjimkou je protlak pod 

místní komunikací. Protlak je zprostředkován zemním řízeným horizontálním vrtáním 

s vložením ocelové chráničky DN 160. 

Z důvodu nutnosti připojení jak objektu čerpací stanice, tak objektu rezervoáru je nutné 

vybudovat přípojku NN. Přípojka nízkého napětí pro objekt čerpací stanice je dlouhá 50,0 m a 

přípojka napětí pro Rezervoár je dlouhá 138,0 m. U obou přípojek je nutná skříň pro NN. 

Prostupem ve stěně rezervoáru je přiveden výtlak i přípojka NN. V samotném rezervoáru jsou 

navrženy litinové armatury a PE potrubí. Rozvod potrubí je rovnoměrně rozložen do obou 

komor.  

Pro odběr užitkové vody pro potřebu odběratelů je z rezervoáru prostupem přes stěnu 

navržený zásobovací řad PE 100, SDR11 – 110/10 mm délky 128,0 m, ukončený vedle 

vjezdu do areálu sadů, nadzemním hydrantem. Místo odběru je navrženo se záměrem 

jednoduchého přístupu všech odběratelů a zároveň úspory financí, skrze budování příjezdové 

komunikace k rezervoáru.  

Podrobněji viz příloha: 4.1. Situace stavby VAR I 
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Obrázek 70 Schéma varianty I 
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2 713,5  m
3

Rezervoár (kapacita) 88,0 m
3

Počet nadržení pro uspokojení všech potřeb Var I 31 x

Nutnost nadržení rezervoáru jednou za 4 dny.

Cena vodného v roce 2018 - Brno 31,52 kč/m
3

(cena je bez DPH)

Cena za nákup vody v daném období 85 524 kč

Poznáka: Nadržení rezervoáru vstaženo na dobu 135 dní.

CELKOVÁ POTŘEBA DV

 

Celková potřeba všech odběratelů po dobu jedné sezony (135 dní), je 2 713,5 m3. Při kapacitě 

rezervoáru 88,0 m3, je potřeba rezervoár za dané období nadržet minimálně 31x. Podělíme-li 

období 135 dní počtem nadržení, tak vychází nutnost nadržení rezervoáru každé 4 dny. Pokud 

se zamyslíme nad potřebou subjektů, tak pro město je tato periodicita dostačující, ale pokud 

se zaměříme na zahrádkáře, kteří požadují zálivku 3x do týdne, tak z hlediska toho, že po 

dešti není potřeba závlahy, není tato periodicita zcela vyhovující. 

Při současné cenně vodného v Brně, je úspora za dané období 85 524 Kč.  V tomto případě je 

návratnost investic v nedohlednu, jelikož samotný provoz a údržba stavby by se pohybovala 

okolo výše úspory za vodné. Myšlenkou projektu je především hospodaření s dešťovými 

vodami z hlediska sociálního, krajinářského a alternativou do budoucna. 

5.1.1  Propočet nákladů stavby VAR I 

Propočet stavby se skládá z dílčích nákladů stavebních objektů a provozních souborů. Ceny 

jednotlivých stavebních objektů a provozních souboru jsou zadány dle publikace Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, Ústavu územního rozvoje: „Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury“ a cen jednotlivých částí stavebních objektů ze specializovaných internetových 

obchodů.  
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Tabulka 18 Propočet dílčích nákladů stavebních objektů a provozních souborů VAR I 

Číslo Název Množství Jednotka
Cena za 

jednotku

Cena bez 

DPH
%

DSO 01.1 Čerpací stanice

ČS - stavební část 1,0 kpl 250 000,0 250 000,0

ČS - technologické vystrojení 2,0 kpl 30 000,0 60 000,0

ČS - zpevněný plochy 3,0 m
2

500,0 1 500,0

ČS - kabelová přípojka NN 50,0 bm 438,0 21 900,0

ČS - skříň pro NN 1,0 kpl 11 423,0 11 423,0

ČS - výtlak - protlak (oc. chránička DN 160) 13,0 bm 4 200,0 54 600,0

ČS - výtlak - volný terén (PE 100, SDR 11-110/10 mm) 153,0 m 2 030,0 310 590,0

17,0 m 5 500,0 93 500,0

DSO 01.2 Čerpací stanice - oplocení 1,17

PS 01 MaR, telemetrické přenosy 0,39

DSO 02.1 Rezervoár

Rezervoár - stavební část (rekonstrukce) 1,0 kpl 320 000,0 320 000,0

Rezervoár - technologické vystrojení 1,0 kpl 120 000,0 120 000,0

Rezervoár -odstranění křovín 80,0 m
2

63,3 5 064,0

13,0 bm 2 080,0 27 040,0

Rezervoár - kabelová přípojka NN 138,0 bm 438,0 60 444,0

Rezervoár - skříň pro NN 1,0 kpl 11 423,0 11 423,0

114,0 m 7 550,0 860 700,0

128,0 m 2 030,0 259 840,0

Rezervoár - zásobovací řad - nadzemní hydrant 1,0 kpl 25 000,0 25 000,0

PS 02 MaR, telemetrické přenosy 1,17

100,00

ČS - potrubí bezp. přepadu - volný terén                  

(PVC DN 500,300,200)

Rezervoár -potrubí bezp. přepadu - volný terén          

(PVC DN 300)

Rezervoár - zásobovací řad - volný terén                     

(PE 100, SDR 11, 110/10 mm)

Rezervoár - kabelová přípojka NN protlak (oc. 

Chránička DN 63)

celková cena bez DPH 1 689 511,0 65,92

celková cena bez DPH 30 000,0

celková cena bez DPH

celková cena bez DPH 803 513,0

celková cena bez DPH

10 000,0

31,35

30 000,0

Celkem za stavbu celková cena bez DPH 2 563 024,0  

Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů a dvou provozních souborů.  

Objekt DSO 01.1 Čerpací stanice je rozdělen na tyto dílčí složky: 

ČS – stavební část zahrnuje prefabrikovanou předřazenou rozdělovací komoru, 

prefabrikovanou čerpací jímku, poklopy, odvětrání čerpací jímky a jednoduchý vrátek pro 

manipulaci s čerpadly. Poslední položkou jsou nerezové česle osazeny na nátoku v předřazené 

rozdělovací komoře. 

ČS – technologické vystrojení zahrnuje samotná čerpadla včetně jejich upevnění. 

ČS – zpevněné plochy zahrnují pokládku betonových dlaždic 300/300 mm do štěrkopískového 

lože. 

ČS – NN zahrnuje samotnou kabelovou přípojku NN a rozvodnou skříň. 

ČS – výtlak – protlak (oc. chránička DN 160) zahrnuje zřízení horizontálního řízeného 

protlaku s vsunutím ocelové chráničky DN 160 včetně startovací a koncové jámy. 

ČS – výtlak volný terén (PE 100, SDR 11-110/10 mm) zahrnuje zemní práce, dodávku potrubí 

včetně armatur a tlakových zkoušek. 

ČS – potrubí bezp. přepadu – volný terén (PVC DN 500,300,200) zahrnuje zemní práce, 

dodávku potrubí a osazení do šachet. 

Objekt DSO 01.2 Čerpací stanice – oplocení zahrnuje dodávku a montáž 2D pletiva se 

vstupní uzamykatelnou brankou šířky 1000 mm. 

Provozní soubor PS 01 MaR, telemetrické přenosy zajištují ovladatelnost a kontrolu 

objektu ze vzdáleného velínu. 
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Objekt DSO 02.1 Rezervoár je rozdělen na tyto dílčí složky: 

Rezervoár – stavební část (rekonstrukce) zahrnuje úpravu venkovní viditelné části rezervoáru 

formou zapravení a následnou fasádní úpravou. Zbourání části portálu a zapravení tvaru dle 

násypu. Zbourání stávajícího přístřešku před rezervoárem. Vybouraní stávajících ocelových 

dveří včetně zárubní a montáž nových plastových zárubní a dveří. Vnitřní úpravy formou 

čištění povrchů tlakovou vodou a následnou sanační stěrkou. Vyklízení a odvoz 

nahromaděných nečistot a stavebních odpadů. Vybudování podlahy s nerezovým roštem a 

záklopem s OSB desek. V poslední řadě obroušením stávajících kovových žebříku a jejich 

nátěrem. 

Rezervoár – technologické vystrojení zahrnuje demontáž stávajícího nevyhovujícího 

vystrojení a montáž nově navrženého vystrojení. Trubní vedení ve formě PE trubek 

s litinovými armaturami. 

Rezervoár – odstranění křovin zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

s odstraněním kořenů a jejich likvidaci. 

Rezervoár –- kabelová přípojka NN protlak (oc. Chránička DN 63) zahrnuje zřízení 

horizontálního řízeného protlaku s vsunutím ocelové chráničky DN 63 včetně startovací a 

koncové jámy. 

Rezervoár –- NN zahrnuje samotnou kabelovou přípojku NN a rozvodnou skříň. 

Rezervoár –- potrubí bezp. přepadu –- volný terén (PVC DN 300) zahrnuje zemní práce, 

dodávku potrubí včetně armatur. 

Rezervoár –- zásobovací řad –- volný terén (PE 100, SDR 11, 110/10 mm) zahrnuje zemní 

práce, dodávku potrubí včetně armatur a tlakových zkoušek.  

Rezervoár –- zásobovací řad –- nadzemní hydrant zahrnuje samotný hydrant včetně jeho 

montáže. 

Provozní soubor PS 02 MaR, telemetrické přenosy zajištují ovladatelnost a kontrolu 

objektu ze vzdáleného velínu. 

Tabulka 19 Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů VAR I 

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

SO 01.1 803 513 168 738 972 251 28,76

SO 01.2 30 000 6 300 36 300 1,07

SO 02 1 689 511 354 797 2 044 308 60,48

PS 01 10 000 2 100 12 100 0,36

PS 02 30 000 6 300 36 300 1,07

SO 90 102 521 21 529 124 050 3,67

SO 99 128 151 26 912 155 063 4,59

2 793 696 586 676 3 380 372 100,00

Poznámka: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady nezahrnují náklady na projekční činnost, průzkumnou a inženýrskou činnost. 

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)

Číslo a název objektu / provozního souboru

Čerpací stanice

Čerpací stanice - oplocení

Rezervoár

MaR, telemetrické přenosy

MaR, telemetrické přenosy

Celkem za stavbu

Rezerva (5 %)

 

Náklady na stavbu VAR I. jsou navýšeny o Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, které jsou 

vypočteny jako 4 % z nákladů stavebních objektů a provozních souborů a Rezervu, která tvoří 

5 % z nákladů stavebních objektů a provozních souborů. Celková cena VAR I bez DPH činí 

2 793 696 Kč a 3 380 372 Kč s DPH. 
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5.2 VARIANTA II 

Po zjištění nemožnosti realizace gravitačního nátoku se stala varianta s čerpací stanicí 

jediným možným řešením zachytávání a nadržování rezervoáru. Ta ale v období bezdeštných 

období není dostačující a ztrácela by význam. Proto byla varianta I zachována a doplněna o 

vrtanou studnu. Ta byla zahrnuta do variantního řešení na popud Ovocnářského družstva, 

které si nechalo provést posudek na vhodnost vrtané studny na jejich pozemku. Dle 

profesionálního proutkaře se na pozemku ovocnářského družstva nachází podzemní voda v 50 

m pod terénem a zaručuje vydatnost 12,0 m3 za den.  Umístění objektu čerpací stanice bylo 

zvoleno z hlediska co největšího zachyceného objemu dešťového odtoku tak, aby i při nižších 

vydatnostech srážek bylo možné zachytit co nejvíce dešťového odtoku. Dalším významným 

kritériem při volbě umístění objektu čerpací stanice, byla co nejjednodušší trasa výtlaku 

z čerpací stanice do rezervoáru. Umístění objektu vrtané studny bylo zvoleno na místě 

odhadnutém profesionálním proutkařem. 

Objekt čerpací stanice je navržen na koncovou větev systému dešťové kanalizace BET DN 

1000, jež ústí do říčky Leskavy. V místě pod místní komunikací bude rozpojen úsek mezi 

dvěma stávajícími šachtami. Objekt čerpací stanice bude umístěn 5,0 m nad spodní šachtu 

úseku, ve výkresech označenou jako Š1. Objekt čerpací stanice bude složen z předřazené 

rozdělovací komory, která má za úkol rozdělovat nátok do čerpací jímky a při větších 

průtocích odvádět dešťové vody bezpečnostním přepadem do recipientu. Na nátoku do 

čerpací jímky jsou osazeny česle, které zabraňují větším plaveninám přístup do čerpací jímky 

a chrání tak čerpadlo před případným ucpáním. V samotné čerpací jímce jsou osazeny dvě 

kalová čerpadla o Qč= 15,0 l.s-1, čerpadla pracují ve střídavém režimu. Při větších průtocích 

běží obě čerpadla souběžně a umožnují tak čerpat 30,0 l.s-1. Průměrný průtok při zvolené 

periodicitě deště je 23,50 l.s-1. Z čerpací jímky jsou zachycené dešťové vody dopravovány 

pomocí čerpadel a výtlačným potrubím PE 100, SDR11-110/10 mm délky 153,0 m do 

rezervoáru. Trasa výtlaku je vedena převážně volným terénem, výjimkou je protlak pod 

místní komunikací. Protlak je zprostředkován zemním řízeným horizontálním vrtáním 

s vložením ocelové chráničky DN 160. 

Z důvodu nutnosti připojení jak objektu čerpací stanice, tak objektu rezervoáru je nutné 

vybudovat přípojku NN. Přípojka nízkého napětí pro objekt čerpací stanice je dlouhá 50,0 m a 

přípojka napětí pro Rezervoár je dlouhá 138,0 m, z toho je 13,0 m vedeno protlakem pod 

místní komunikací. Protlak je zprostředkován zemním řízeným horizontálním vrtáním 

s vložením ocelové chráničky DN 63. U obou přípojek je nutná skříň pro NN. Dále oproti 

první variantě je nutné napojení na NN i vrtanou studnu pro zapojení čerpadla a měřící a 

regulační technologie. 

Vrtaná studna se nachází na pozemku ovocnářského družstva. Profesionálním proutkařem 

byla zaměřena její poloha a vydatnost 12,0 m3 za den v hloubce 50,0 m. Vrtaná studna bude 

stavebně realizována specializovanou firmou jako kompletní dodávka. Světlý rozměr studny 

je dán vložkou DN 160. Do vložky bude osazeno ponorné čerpadlo, které bude nadržovat 

rezervoár vody ve zvolených intervalech podle výšky zvodnělé vrstvy ve vrtu. Na zhlaví vrtu 

navazuje potrubí PE 100, SDR11 63/3,8 mm délky 96,0 m. Potrubí je v celé trase vedeno 

volným terénem.  

Prostupem ve stěně rezervoáru je přiveden výtlak z objektu čerpací stanice, výtlak vrtu i 

přípojka NN. V samotném rezervoáru jsou navrženy litinové armatury a PE potrubí. Rozvod 

potrubí je rovnoměrně rozložen do obou komor.  
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Pro odběr užitkové vody pro potřebu odběratelů je z rezervoáru prostupem přes stěnu 

navržený zásobovací řad PE 100, SDR11 – 110/10 mm délky 128,0 m, ukončený vedle 

vjezdu do areálu sadů, nadzemním hydrantem. Místo odběru je navrženo se záměrem 

jednoduchého přístupu všech odběratelů a zároveň úspory financí, skrze budování příjezdové 

komunikace k rezervoáru.  

Podrobněji viz příloha: 4.2. Situace stavby VAR II 

 

 

Obrázek 71 Schéma varianty II 
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2 713,5  m
3

1 093,5  m
3

Rezervoár (kapacita) 88,0 m
3

Var II 13 x

Nutnost nadržení rezervoáru jednou za 10 dní.

Cena vodného v roce 2018 - Brno 31,52 kč/m
3

(cena je bez DPH)

Cena za nákup vody v daném období 85 524 kč

Poznáka: Nadržení rezervoáru vstaženo na dobu 135 dní.

CELKOVÁ POTŘEBA DV

POTŘEBA DV S VRTEM

 

Celková potřeba všech odběratelů po dobu jedné sezony (135 dní), je 2 713,5 m3. Při kapacitě 

rezervoáru 88,0 m3, je potřeba rezervoár za dané období nadržet minimálně 31x. Podělíme-li 

období 135 dní počtem nadržení, tak vychází nutnost nadržení rezervoáru každé 4 dny. Pokud 

bychom po dobu celého období k variantě jedna využívali vrt, který produkuje 12,0 m3 za 

den, byla by potřeba dešťových vod snížena na 1 093,5 m3 za dané období. Což ve výsledku 

znamená nutnost nadržení rezervoáru jednou za 10 dní. To by znamenalo, že v daném období 

by pro pokrytí potřeb stačilo pršet námi zvolenou intenzitou 3x do měsíce.   

Při současné cenně vodného v Brně, je úspora za dané období 85 524 Kč.  V tomto případě je 

návratnost investic v nedohlednu, jelikož samotný provoz a údržba stavby by se pohybovala 

okolo výše úspory za vodné. Varianta II by se mohla ekonomicky zúročit, pokud by se zvýšil 

odběr užitkové vody. Otázkou ale stále zůstávají deště a jejich pravidelnost. 

5.2.1 Propočet nákladů stavby VAR II 

Propočet stavby se skládá z dílčích nákladů stavebních objektů a provozních souborů. Ceny 

jednotlivých stavebních objektů a provozních souboru jsou zadány dle publikace Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, Ústavu územního rozvoje: „Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury“ a cen jednotlivých částí stavebních objektů ze specializovaných internetových 

obchod 
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Tabulka 20 Propočet dílčích nákladů stavebních objektů a provozních souborů VAR II  

Číslo Název Množství Jednotka
Cena za 

jednotku

Cena bez 

DPH
%

DSO 01.1 Čerpací stanice

ČS - stavební část 1,0 kpl 250 000,0 250 000,0

ČS - technologické vystrojení 2,0 kpl 30 000,0 60 000,0

ČS - zpevněný plochy 3,0 m
2

500,0 1 500,0

ČS - kabelová přípojka NN 50,0 bm 438,0 21 900,0

ČS - skříň pro NN 1,0 ks 11 423,0 11 423,0

ČS - výtlak - protlak (oc. chránička DN 160) 13,0 bm 4 200,0 54 600,0

ČS - výtlak - volný terén (PE 100, SDR 11-110/10 mm) 153,0 m 2 030,0 310 590,0

17,0 m 5 500,0 93 500,0

DSO 01.2 Čerpací stanice - oplocení 1,05

PS 01 MaR, telemetrické přenosy 0,35

DSO 02.1 Rezervoár

Rezervoár - stavební část (rekonstrukce) 1,0 kpl 320 000,0 320 000,0

Rezervoár - technologické vystrojení 1,0 kpl 120 000,0 120 000,0

Rezervoár -odstranění křovin 80,0 m
2

63,3 5 064,0

13,0 bm 2 080,0 27 040,0

Rezervoár - kabelová přípojka NN 138,0 bm 438,0 60 444,0

Rezervoár - skříň pro NN 1,0 ks 11 423,0 11 423,0

114,0 m 7 550,0 860 700,0

128,0 m 2 030,0 259 840,0

Rezervoár - zásobovací řad - nadzemní hydrant 1,0 ks 25 000,0 25 000,0

PS 02 MaR, telemetrické přenosy 1,05

DSO 03.1 Vrt

Vrt - stavební část + vystrojení bez čerpadla 50,0 bm 2 530,0 126 500,0

Vrt -čerpadlo 1,0 ks 5 000,0 5 000,0

Vrt - kabelová přípojka NN-volný terén 3,0 bm 438,0 1 314,0

Vrt - skříň pro NN 1,0 ks 11 423,0 11 423,0

Vrt - výtlak - volný terén (PE 100, SDR11-63/3,8 mm) 96,0 m 1 630,0 156 480,0

PS 03 MaR, telemetrické přenosy 0,10

100,00

Rezervoár -potrubí bezp. přepadu - volný terén          

(PVC DN 300)

Rezervoár - zásobovací řad - volný terén                     

(PE 100, SDR 11, 110/10 mm)

Rezervoár - kabelová přípojka NN protlak (oc. 

Chránička DN 63)

celková cena bez DPH 300 717,0

celková cena bez DPH 1 689 511,0 58,93

celková cena bez DPH 30 000,0

celková cena bez DPH

ČS - potrubí bezp. přepadu - volný terén                  

(PVC DN 500,300,200)

803 513,0

celková cena bez DPH

10 000,0

10,49

28,03

30 000,0

celková cena bez DPH 3 000,0

Celkem za stavbu celková cena bez DPH 2 866 741,0

celková cena bez DPH

 

Stavba je rozdělena do čtyř stavebních objektů a tří provozních souborů.  

Objekt DSO 01.1 Čerpací stanice je rozdělen na tyto dílčí složky: 

ČS – stavební část zahrnuje prefabrikovanou předřazenou rozdělovací komoru, 

prefabrikovanou čerpací jímku, poklopy, odvětrání čerpací jímky a jednoduchý vrátek pro 

manipulaci s čerpadly. Poslední položkou jsou nerezové česle osazeny na nátoku v předřazené 

rozdělovací komoře. 

ČS – technologické vystrojení zahrnuje samotná čerpadla včetně jejich upevnění. 

ČS – zpevněné plochy zahrnují pokládku betonových dlaždic 300/300 mm do štěrkopískového 

lože. 

ČS – NN zahrnuje samotnou kabelovou přípojku NN a rozvodnou skříň. 

ČS – výtlak – protlak (oc. chránička DN 160) zahrnuje zřízení horizontálního řízeného 

protlaku s vsunutím ocelové chráničky DN 160 včetně startovací a koncové jámy. 

ČS – výtlak volný terén (PE 100, SDR 11-110/10 mm) zahrnuje zemní práce, dodávku potrubí 

včetně armatur a tlakových zkoušek. 
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ČS – potrubí bezp. přepadu – volný terén (PVC DN 500,300,200) zahrnuje zemní práce, 

dodávku potrubí a osazení do šachet. 

Objekt DSO 01.2 Čerpací stanice – oplocení zahrnuje dodávku a montáž 2D pletiva se 

vstupní uzamykatelnou brankou šířky 1000 mm. 

Provozní soubor PS 01 MaR, telemetrické přenosy zajištují ovladatelnost a kontrolu 

objektu ze vzdáleného velínu. 

Objekt DSO 02.1 Rezervoár je rozdělen na tyto dílčí složky: 

Rezervoár – stavební část (rekonstrukce) zahrnuje úpravu venkovní viditelné části rezervoáru 

formou zapravení a následnou fasádní úpravou. Zbourání části portálu a zapravení tvaru dle 

násypu. Zbourání stávajícího přístřešku před rezervoárem. Vybouraní stávajících ocelových 

dveří včetně zárubní a montáž nových plastových zárubní a dveří. Vnitřní úpravy formou 

čištění povrchů tlakovou vodou a následnou sanační stěrkou. Vyklízení a odvoz 

nahromaděných nečistot a stavebních odpadů. Vybudování podlahy s nerezovým roštem a 

záklopem s OSB desek. V poslední řadě obroušením stávajících kovových žebříku a jejich 

nátěrem. 

Rezervoár – technologické vystrojení zahrnuje demontáž stávajícího nevyhovujícího 

vystrojení a montáž nově navrženého vystrojení. Trubní vedení ve formě PE trubek 

s litinovými armaturami. 

Rezervoár – odstranění křovin zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

s odstraněním kořenů a jejich likvidaci. 

Rezervoár –- kabelová přípojka NN protlak (oc. Chránička DN 63) zahrnuje zřízení 

horizontálního řízeného protlaku s vsunutím ocelové chráničky DN 63 včetně startovací a 

koncové jámy. 

Rezervoár –- NN zahrnuje samotnou kabelovou přípojku NN a rozvodnou skříň. 

Rezervoár –- potrubí bezp. přepadu –- volný terén (PVC DN 300) zahrnuje zemní práce, 

dodávku potrubí včetně armatur. 

Rezervoár –- zásobovací řad –- volný terén (PE 100, SDR 11, 110/10 mm) zahrnuje zemní 

práce, dodávku potrubí včetně armatur a tlakových zkoušek.  

Rezervoár –- zásobovací řad –- nadzemní hydrant zahrnuje samotný hydrant včetně jeho 

montáže. 

Provozní soubor PS 02 MaR, telemetrické přenosy zajištují ovladatelnost a kontrolu 

objektu ze vzdáleného velínu. 

Objekt DSO 03.1 Vrt je rozdělen na tyto dílčí složky: 

VRT –- stavební část +vystrojení bez čerpadla zahrnuje kompletní zemní práce, vložení 

výstrojnice, filtrační obsyp, ochrana proti vrchní vodě a bentonitaci, zhlaví vrtu. 

VRT –- čerpadlo zahrnuje samotné ponorné čerpadlo, které je osazeno nade dnem vrtu na 

kalníkovým prostorem. 

VRT –- NN zahrnuje samotnou kabelovou přípojku NN a rozvodnou skříň. 

VRT –- výtlak –- volný terén (PE 100, SDR11-63/3,8 mm) zahrnuje zemní práce, dodávku 

potrubí včetně armatur a tlakových zkoušek. 

Provozní soubor PS 03 MaR, telemetrické přenosy zajištují ovladatelnost a kontrolu 

objektu ze vzdáleného velínu. 
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Tabulka 21 Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů VAR II 

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

SO 01.1 803 513 168 738 972 251 25,71

SO 01.2 30 000 6 300 36 300 0,96

SO 02 1 689 511 354 797 2 044 308 54,07

SO 03 300 717 63 151 363 868 9,62

PS 01 10 000 2 100 12 100 0,32

PS 02 30 000 6 300 36 300 0,96

PS 03 3 000 630 3 630 0,10

SO 90 114 670 24 081 138 750 3,67

SO 99 143 337 30 101 173 438 4,59

3 124 748 656 197 3 780 945 100,00

Poznámka: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady nezahrnují náklady na projekční činnost, průzkumnou a inženýrskou činnost. 

Rezervoár

VRT

MaR, telemetrické přenosy

Rezerva (5 %)

MaR, telemetrické přenosy

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)

MaR, telemetrické přenosy

Celkem za stavbu

Číslo a název objektu / provozního souboru

Čerpací stanice

Čerpací stanice - oplocení

 

Náklady na stavbu VAR II. jsou navýšeny o Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, které jsou 

vypočteny jako 4 % z nákladů stavebních objektů a provozních souborů a Rezervu, která tvoří 

5 % z nákladů stavebních objektů a provozních souborů. Celková cena VAR II bez DPH činí 

3 124 748 Kč a 3 780 945 Kč s DPH. 

5.3 POSOUZENÍ VARIANT  

Posouzení variant je z hlediska odlišnosti variant pouze vrtem jednoznačné, a až na vyšší 

cenu, bude VAR II výhodnějším řešením. První část posouzení bude zaměřena na náklady za 

jednotlivé varianty (objekty a provozní soubory). V druhé části bude posouzení zaměřeno na 

potřebu odběratelů v závislosti na zvolené variantě. V poslední části posouzení bude 

porovnána VAR I a VAR II v rámci hospodaření s dešťovými vodami a jejich dopadu na MČ 

Brno – Bohunice a případné další odběratele. Budou zde porovnány a popsány možné 

důsledky při případné realizaci projektu, případné výhody či nevýhody.  

Tabulka 22 Posouzení nákladu mezi VAR I a VAR II 

VAR I VAR II Rozdíl VAR II - VAR I

SO 01.1 -

SO 01.2 -

SO 02 -

SO 03 - 363 868 363 868

PS 01 -

PS 02 -

PS 03 - 3 630 3 630

SO 90 124 050 138 750 14 700

SO 99 155 063 173 438 18 375

3 380 372 3 780 945 400 573

MaR, telemetrické přenosy

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)

Rezerva (5 %)

Celkem za stavbu

972 251

36 300

2 044 308

12 100

Vrt

36 300

Číslo a název objektu / provozního souboru

Čerpací stanice

Čerpací stanice - oplocení

Rezervoár

MaR, telemetrické přenosy

MaR, telemetrické přenosy

 

Budu-li porovnávat rozdíly celkových nákladů na stavbu, je zřejmé, že VAR I a VAR II mají 

stejnou cenu SO 01.1 Čerpací stanice, SO 01.2 Čerpací stanice – oplocení, SO 02 Rezervoár a 

provozních souborů PS 01, PS 02. Rozdíl v nákladech VAR II oproti VAR I, je dán cenou SO 

03 Vrt a PS 03, která je základem pro rozdíl v celkové ceně. Jelikož SO 90 Vedlejší a ostatní 

rozpočtové náklady (4 %) a SO 99 Rezerva (5 %) jsou počítány z celkové ceny stavebních 

objektů a provozních souborů, tak se liší i tyto dva SO.  

Celkový rozdíl mezi VAR I a VAR II je 400 573 Kč s DPH, což je navýšení VAR I, zhruba o 

1/8. Toto přijatelné navýšení nákladů může hrát za předpokladu realizace VAR II podstatnou 

roli pro splnění požadovaných odběrů. 
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2 713,5  m
3

1 620,0  m
3

1 093,5  m
3

Rezervoár (kapacita) 88,0 m
3

Počet nadržení pro uspokojení všech potřeb Var I 31 x

Nutnost nadržení rezervoáru jednou za 4 dny.

Var II 13 x

Nutnost nadržení rezervoáru jednou za 10 dní.

Cena vodného v roce 2018 - Brno 31,52 kč/m
3

(cena je bez DPH)

Cena za nákup vody v daném období 85 524 kč

Poznáka: Nadržení rezervoáru vstaženo na dobu 135 dní.

POTŘEBA DV S VRTEM

CELKOVÁ POTŘEBA DV

VYDATNOST VRTU

 

Pokud budeme varianty porovnávat dle potřeby, je toto možné z více pohledů.  

Jak již bylo zmíněno rezervoár disponuje zásobním objemem 88 m3. Požadovaná potřeba 

všech subjektů je 2 713,5 m3 za období od května do poloviny září (135 dní), v dubnu se 

uvažuje prvotní nadržení. 

Podíváme-li se na hlavní odběratele MČ Brno – Bohunice (958,5m3), Ovocnářské družstvo 

(1 350 m3) je zřejmé, že jejich samotnou potřebu je schopen pokrýt u VAR II samotný vrt, ne 

však oba dohromady.  

Pokud bychom uvažovali s VAR I, tak je nutné pro uspokojení všech potřeb nadržovat 

rezervoár minimálně jednou za 4 dny. V součtu za celé období, je u VAR I potřeba nadržet 

rezervoár minimálně 31x. Podíváme-li se na Tabulku 23 Počet srážkových dní v daném 

období, vidíme, že požadovaná hodnota nadržení jednou za 4 dny, což odpovídá zhruba 8 

deštivým dnům v měsíci, je v posledních letech nevyrovnaná. Dle dlouhodobého průměru je 

však téměř vyhovující. Na základě těchto podkladů je VAR I vyhovujícím řešením. 

Pokud bychom uvažovali s VAR II, tak je nutné pro uspokojení všech potřeb nadržovat 

rezervoár minimálně jednou za 10 dní. V součtu za celé období, je u VAR II potřeba nadržet 

rezervoár minimálně 13x. Podíváme-li se na Tabulku 23 Počet srážkových dní v daném 

období, vidíme, že požadovaná hodnota nadržení jednou za 10 dní, což odpovídá zhruba 3 

deštivým dnům v měsíci, je v posledních letech dostačující. VAR II je vyhovujícím řešením i 

v měsících, kde se pravidelnost počtu srážkových dní rapidně střídá, jako je tomu například v 

měsíci září. 

Tabulka 23 Počet srážkových dní v daném období na stanici Brno – Tuřany [36] 

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ/2

2013 4 15 10 1 6 7

2014 6 12 4 14 16 9

2015 3 10 5 5 5 2

2016 8 7 9 11 5 2

2017 8 9 6 8 5 11

1981-2010 6 8 9 10 7 7

Rok 

POČET SRÁŽKOVÝCH DNÍ V LETECH 2013-2018-Stanice Brno-Tuřany

Úhrn [min. 1 mm]
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V případě posouzení obou variant, není hlavním kritériem ekonomická stránka, ale funkčnost 

za měnících se podmínek dnešního klimatu a rostoucí míry urbanizace. Hlavní myšlenkou 

projektu je využití „suroviny“ dešťových vod, dříve považovaných za „odpad“. 

Porovnávat varianty, které mají stejný základ a liší se pouze SO O3 Vrt, je možné v závislosti 

na potřebu viz výše. Pokud bychom porovnávali varianty mezi sebou, vždy bude lepší VAR 

II. Nebudu tedy posuzovat a porovnávat varianty mezi sebou, spíše popíšu jejich vliv pro 

danou oblast MČ Brno – Bohunice. Pokud bych ale měl vyzdvihnout VAR II, vyzdvihl bych 

schopnost naředění dešťové vody vodou podzemní, a tím snížení jejího „znečištění“. 

Za výhody obou variant oproti stávajícímu stavu, kdy jsou dešťové vody z oblasti odváděny 

přímo do recipientu bych vyzdvihl: 

• zisk užitkové vody pro potřeby subjektů, které jsou momentálně dotovány pitnou 

vodou. 

• regulace odtoku do recipientu při zvýšených dešťových průtocích, 

• zachytávaní plovoucího znečistění v předřazené rozdělovací komoře, 

• podpora ovocnářského průmyslu při období sucha v dané lokalitě, 

• podpora zahradnictví pro drobné odběratele, 

• podpora výsadby a údržby městské zeleně, 

• regulace lokálního klimatu vlivem výsadby zeleně, 

• realizace zelených odpočinkových zón. 

Jako nevýhodu projektu bych viděl vysoké pořizovací náklady, především vlivem dlouhých 

trubních vedení a vybudování objektu čerpací stanice. Další zásadní nevýhodou je malá 

kapacita rezervoáru. Pokud budeme uvažovat námi zvolenou intenzitu deště je rezervoár při 

chodu obou čerpadel souběžně, možné naplnit za 45 min. Doba dotoku u 15-ti minutového 

deště se však pohybuje okolo 6 hodin. Z tohoto faktu vyplývá, že pro návratnost projektu 

bychom potřebovali větší akumulaci rezrvoáru a více odběratelů.  
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6  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo seznámení se s problematikou hospodaření s dešťovými vodami, 

jak u nás, tak v zahraničí. Osvojení si dostupných postupů a zásad navrhování opatření 

spojených s retencí, regulací, akumulací zasakování a využívání dešťových vod. 

Hlavní věcí, která by měla utkvět každému, kdo si práci přečte, je změna náhledu na dešťovou 

vodu. Většina lidí nahlíží na dešťovou vodu jako na odpad a hospodaří s ní podle staré 

koncepce, kdy se řešilo, jak se jí co nejrychleji zbavit. V dnešní době rapidně se měnících 

klimatických podmínek, je potřeba na dešťovou vodu nahlížet jako na surovinu, kterou je 

potřeba akumulovat a využívat nebo vracet do krajiny a obnovovat ubývající podzemní 

zdroje. 

V první části diplomové práce je popsáno fungování systému hospodaření s dešťovou vodou, 

jak v zahraničí, tak u nás. Koncepce je v podstatě stejná s rozdílem toho, že v zahraničí jsou o 

10 let napřed. Rostoucí urbanizaci se snaží řešit formou zelených střech, parků, zasakovacích 

zařízení a podobně. Velkým problém v ČR je i nejasná legislativa, která nemá striktní 

podmínky pro všechny subjekty, ale zatím se vztahuje pouze na subjekty zabývající se 

podnikáním. Subjekty, které nejsou omezeny legislativou, nemají potřebu se zabývat 

hospodařením s dešťovými vodami, a dokud nenastane situace, že ji nebudou potřebovat, tak 

tento problém řešit nebudou. Stát se snaží tento problém eliminovat formou dotačních 

programů a podporuje začlenění hospodaření s dešťovými vodami u rodinných domů. Žijeme 

v době, kdy světu vládnou sociální média, kdy není potřeba financovat nákladné propagace, 

tak toho zkusme využít k řešení tohoto problému. 

V části praktické jsou popsány dvě varianty nadržování rezervoáru dešťovými vodami v MČ 

Brno – Bohunice. Obě varianty jsou založeny na stejném základu, kdy je na koncové větvi 

dešťové kanalizace vybudován objekt čerpací stanice, který pomocí kalových čerpadel 

nadržuje rezervoár. VAR II je skrze nestálost počasí doplněna o objekt vrtané studny, která 

má za úkol dotovat vodojem a vyrovnávat nestálost počasí. 

V kapitole o porovnání obou variant šlo především o porovnání závislém na počasí, ne o 

finanční stránku. Obě varianty jsou založeny na stejném základu, a tudíž by byla hloupost, je 

posuzovat vůči sobě. Šlo spíše o nastínění možných alternativ a modifikací daného 

základního schématu nadržování. V poslední době se rapidně mění klima a například září 

letos, a září loni ukazuje, že jakékoliv předpoklady jsou spíše v oblasti odhadu. Původně měla 

být studie založena čistě na nadržování dešťovými vodami. To je znázorněno ve variantě 

jedna, tato varianta by byla dostačující, pokud bychom pracovali s několikanásobně větší 

akumulací. Jelikož vrt tvořící rozdíl ve variantách, není rozdílem zásadním, tak bych 

doporučoval s ohledem na počasí a ukojení potřeb odběratelů VAR II. 

Diplomová práce si klade za cíl podporu problematiky hospodaření s dešťovými vodami a 

prezentací možného řešení v posuzované lokalitě. 

Práce mě stála hodně času, úsilí a starostí, které však pro mou osobu přinesly zajímavý a 

pozitivní náhled na danou problematiku. Vytvořil jsem si obrázek o tom, jakým směrem by se 

Česká republika měla ubírat na základě poznatků od vyspělejších a zkušenějších zemích a 

jakým směrem by měla být nastavena legislativa. Ačkoliv název práce je hospodaření 

s dešťovými vodami v městských sídlech, tak to není vztaženo pouze na města a obce, ale 

měli bychom začít dům od domů, protože i jedinec může udělat ze světa lepší místo! 
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SUMMARY 

The goal of diploma thesis was to obtain knowledge of the rainwater management problem, 

both in our country and abroad. Understand the available steps and principles of designing 

measures related to retention, regulation, accumulation of rainfall and use of rainwater.  

The main thing to realize after reading this thesis is to change the rainwater view. Most 

people view rainwater as waste and manage it according to the old concept where the 

rainwater was dealt with how to get rid of it as soon as possible. In today’s rapidly changing 

climatic conditions, the look at rainwater begins to change as the raw material that needs to be 

accumulated and exploited or returned to the countryside and to recover the dwindling 

underground resources.  

The first part of diploma thesis describes the functioning of the rainwater management 

system, both abroad and in the Czech Republic. The concept of rainwater management system 

is basically the same, however abroad they are ten years ahead. The growing urbanization has 

been trying to be solved by green roofs, parks, hammers and similar procedures. Major 

problem in the Czech Republic is also the unclear legislation that does not have strict 

conditions for all subjects, but so far only focus on business entities.  

In the practical part two variants of the watering of the reservoir by rainwater in MČ Brno -

Bohunice are described. Both variants are based on the same foundation when a pumping 

station object is built on the end branch of the rainwater drainage system, which pumps the 

reservoir with sludge pumps. VAR II is due to unstable weather supplemented by drilled well, 

which is supposed to subsidize the water reservoir and weather volatility. 

The diploma thesis aims to support the problems of rainwater management and the 

presentation of a possible solution in the assessed locality. 

 


