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Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění 

dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá 

i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným využitím. Dále je definováno množství 

využitelných šedých vod v domácnosti. Jsou popsány systémy pro zadržení vod 

splaškových, poté systémy aktivního záchytu vod srážkových, technické principy jejich 

návrhu a přečištění srážkové vody před vypuštěním do povrchových a podzemních vod. 

V praktické části jsou navrženy systémy pro využití zachycené srážkové vody a systém 

pro využití šedé vody. Nakonec se navržené systémy ekonomicky zhodnotí a posoudí 

se jejich realizovatelnost. 

Vsakování, retence, odvádění, srážkové vody, splaškové vody, šedá voda, produkce 

odpadních vod, kvalita odpadních vod, technické principy návrhu zařízení, přečištění 

srážkových vod. 

 

The aim of this bachelor´s thesis is to define legislative options of infiltration, retention 

and drainage of rainwater for household in Czech republic. Thesis describes not only 

rainwater, but also waste water, the quality and usage of them both. Furthermore, 

the amount of usable grey water in household is defined. Then the systems for retention 

waste water and rainwater are desribed as well as technical principles of their design 

and purification of rainwater. In the final part od this thesis, the systems for usage 

of rainwater and grey water are designed. Finally, the designed systems are evaluated 

and their feasibility is assessed. 

Infiltration, retention, drainage, rainwater, waste water, grey water, production of waste 

water, waste water quality, rainwater quality, technical principals of design, purification 

of rainwater 
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V antropogenně nezměněné krajině se 99 % srážkové vody vsákne, je pohlceno 

rostlinami, nebo se vypaří. S výstavbou sídel a komunikací pro stále rostoucí populaci, 

s lesnickými, zemědělskými a jinými zásahy do krajiny se změnil přirozený hydrologický 

cyklus. Značná část plochy území je tvořena zpevněnými povrchy (silnice, chodníky, 

zástavba), ty brání průsaku vody zpět do půdy a tím doplňování zásob podzemní vody. 

Místo toho většina srážkové vody odtéká stokou do nejbližšího recipientu. Tato voda 

smývá ze zpevněných ploch nečistoty, a proto vykazuje poměrně velké znečištění. 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

S rostoucí mírou zpevňování ploch roste nejen povrchový odtok, ale klesá i míra 

obnovování podzemních vod. Vznikají propastné kontrasty mezi nadměrnými 

povodňovými situacemi a vysychajícími toky při nízkých odtocích. Tyto skutečnosti 

mohou být příčinou mnoha problémů jako např. záplavy, eroze, znečištění vod, 

snižování hladiny podzemní vody. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Pohyb mezi podzemní a povrchovou vodou závisí na relativní poloze vodní hladiny. 

Podzemní voda zvyšuje základní odtok u tekoucích vod, popř. vodní stav v jezerech, 

pokud je hladina podzemní vody výš než hladina povrchové vody a opačně platí, 

že povrchová voda se vsakuje do podzemí, pokud je hladina podzemní vody nižší. 

V tomto případě může dojít k tomu, že slabé toky vyschnou a jsou protékány pouze 

za deště. Rostliny a zvířata odkázány na vlhké prostředí pak ztrácejí svůj životní prostor. 

Jako důsledek nižšího stavu podzemní vody, nižší půdní vlhkosti a chybějící vegetace se 

může změnit i regionální klima. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Ke zlepšení obnovy zásob podzemní vody v městských oblastech se musí zásadně 

usilovat o vsakování dešťových vod. Již odpojování jednotlivých střešních ploch 

od centrální kanalizace působí proti dalšímu klesání hladiny podzemní vody. (HLAVÍNEK, 

P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Vsakování a retence (zachycení) s regulací odtoku jsou v dnešní době povinnou součástí 

každé novostavby. I u přístaveb a změn účelů staveb ale stavební úřady často požadují 

řešení nakládání se srážkovou vodou. (Nicoll.cz, 2016) 

 

Teoretická část práce je v první části zaměřena na Českou a zahraniční legislativu 

z pohledu hospodaření se srážkovou vodou a také je definováno vsakování, retence 

a odvádění srážkových vod. Dále jsou uvedeny systémy pro hospodaření se srážkovou 

vodou a způsoby jejich návrhu. Cílem praktické části je navržení systému pro 

hospodaření se srážkovou vodou a možnosti jeho využití na pozemku rodinného domu. 

Navržen je také systém pro nakládání s šedou vodou. 
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Řešení vsakování, retence a odvádění srážkových vod v České republice podléhá 

jednotlivým zákonům, vyhláškám, normám a nařízením vlády ve znění pozdějších 

předpisů, vydávaným v rámci ČR i EU. 

 

 

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

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Zákon č. 275/2013 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb. a zákon 

č. 254/2001 Sb. 

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

zákon) 

 

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

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 269/2009 Sb., vyhláška upřesňující požadavky na stavby 

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

 Vyhláška č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. 

 

 ČSN 75 9010 Norma pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení 

srážkových vod 

 TNV 75 9011 Odvětvová norma vodního hospodářství 

 ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace, Odvádění dešťových vod ze střech 

 ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 

 ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 

a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu pro znečištění zpětným průtokem 

 ČSN 75 6401Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel větší než 500 

 ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 ČSN EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov 
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 NV 401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 NV 57/2016 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních 

 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, z roku 2000, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12.12 2006 o ochraně 

podzemních vod před znečištěním a zhoršením kvality 

 Směrnice 2008/105/ES, která stanoví normy environmentální kvality v oblasti 

vodní politiky 

 Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

 

 Zákon č. 364/2004 Zb., Vodní zákon (zákon o vodách) 

 Vyhláška č.276/2012 Zb., Vyhláška, kterou se stanovují standardy kvality dodávky 

pitné vody veřejným vodovodem a odvádění odpadní vody veřejnou kanalizací, 

aktualizace v roce 2017 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky č. 242/2016 Zb., 

kterou se ustanovují podrobnosti o vymezení správního území povodí, 

environmentálních cílech, ekonomické analýze a o vodním plánovaní 

 Nařízení vlády Slovenské republiky č. 269/2010 Zb., kterým se ustanovují 

požadavky na dosáhnutí dobrého stavu vod 

 Nařízení vlády Slovenské republiky č. 167/2015 Zb. o environmentálních normách 

kvality v oblasti vodní politiky 

 

 Vodní zákon (WHG), aktualizace v roce 2019 

 Zákon na ochranu půdy (BBodSchG), aktualizace v roce 2017  

 Norma DWA-Arbeitsblatt A138 (2005) Pokyny pro návrh, stavbu a provoz zařízení 

pro vsakování dešťových vod 

 Norma DWA-Merkblatt M153 (2007) Návrh způsobu předčištění srážkových vod 

v závislosti na zranitelnosti příjemce srážkových vod včetně podzemní vody  



Vsakování a využití srážkové vody   Martin Kračman 

Bakalářská práce   

11 

 

 

 Vodní zákon (Wasserrechtsgesetz 1959), aktualizace v roce 2018 

 Zákon o hydrografii (Hydrographiegesetz 1979) aktualizace v roce 2003 

 Zákon o podpoře hydraulického inženýrství z roku 

(Wasserbautenförderungsgesetz 1985) aktualizace v roce 2018 

 

 Vodní zákon (GSchG, 1991), aktualizace v roce 2020 

 Nařízením na ochranu vod (GSchV, 1998), aktualizace v roce 2020 

 Nařízení o zatížení půdy (VBBo, 1998), aktualizace v roce Terminologie 

Primárně řeší nakládání s vodami vodní zákon. Požadavky na vsakování vod v rámci 

realizace staveb, nebo jejich změn, případně úpravy pozemků jsou v rámci povolovacích 

procesů těchto staveb regulovány stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019) 

 

Vsakování vody je pouze jednou z dílčích částí hospodaření se srážkovými vodami 

v urbanizovaném území, která by měla být nedílnou součástí komplexního systému 

řešení srážkové vody v zájmovém území (výpar, zpomalení odtoku, retence 

a transformace, bezpečné odvádění vody do recipientu). Podle složitosti, charakteristik 

a rozsahu území a také podle zvoleného technického řešení se bude navrhované 

vsakovací zařízení více či méně podílet na zachycení a bezpečném “zneškodnění“ 

srážkových vod v rámci celého systému. V naší současné legislativě je vsakování 

srážkových vod na vlastním pozemku upřednostňováno. Vsakování patří mezi 

nejjednodušší, a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení srážkových 

vod, který, pokud je vhodně řešen, může tvořit i další funkce, a to estetické, 

architektonické a ekologické. Nutno podotknout, že vsakování není možné využít vždy, 

ale řešená lokalita musí splňovat určité podmínky. (NOVOTNÁ, J., LUBAS, M., 

KABELKOVÁ, I., 2015) 

V §22 Vyhlášky 501/2006 Sb. je upřesněn požadavek na pozemky staveb pro bydlení 

a pro rodinnou rekreaci tak, že vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro 

bydlení dle § 20 odst. 5 písm. c) je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku 

schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě: (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2019) 

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,  

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. 
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Vodní zákon tedy jednoznačně požaduje buď vsakování anebo alespoň zadržení 

srážkových vod před jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. Toto se týká 

nejenom nových staveb, ale též změn staveb a změny jejich užívání, to vše v souladu se 

stavebním zákonem. (PÍREK, O., 2012) 

Pokud není možné vsakovat veškerou srážkovou vodu z daného území nebo stavby, 

je vhodné navrhovat nádrže pro její zadržení za účelem dalšího využití (např. pro 

zavlažování zahrad, veřejných parků, zvlhčování tenisových dvorců, kropení hřišť, 

splachování záchodů a pisoárů) s přepadem do vsakovacího objektu, případně uvažovat 

s regulovaným odtokem do vodního toku nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Velikost regulovaného odtoku stanoví správce vodního toku, provozovatel kanalizace 

nebo úřad státní správy. Další možností je např. retenční nádrž s vytvořením umělého 

mokřadu a další kombinace takových řešení. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019) 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v § 6 odst. 4 požaduje, aby stavby, z nichž odtékají povrchové 

vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musely mít 

zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. 

Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší 

vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně 

zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; 

pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se dešťovou nebo jednotnou 

kanalizací. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019) 

Centrální způsob odvodnění 

Způsob odvodnění, který se zabývá nakládáním se srážkovými vodami společně pro více 

staveb. V systému HDV jsou centrální opatření aplikována na konci řetězce odvodnění, tj. 

jsou zapojena za opatření decentrální. Při samostatném použití centrálních opatření 

se nejedná o HDV. (TNV 75 9011, 2013) 

Decentrální způsob odvodnění 

Základem hospodaření s dešťovou vodou neboli HDV je decentralizovaný způsob 

odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku 

a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká 

opatření a zařízení taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního 

koloběhu vody. V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým 

způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, 

např. akumulací a užíváním srážkové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) 

odtokem do stokové sítě. (STRÁNSKÝ, D., KABELKOVÁ, I., BAREŠ, V., VÍTEK, J., VÍTEK R., 

SUCHÁNEK, M., PLOTĚNÝ, K., PÍREK, O., 2019) 
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Vypouštění vyčištěné OV do vod povrchových 

Nejobvyklejším recipientem (příjemcem) vyčištěné odpadní vody je povrchová voda. 

Recipientem rozumíme vodní tok, nádrž, rybník. V místě zaústění odpadní vody probíhá 

postupné míchání vody povrchové a vyčištěné odpadní vody. Koncentrace znečištění po 

smísení musí odpovídat dobrému stavu vody ve vodním útvaru. Převážná část znečištění 

přiváděného do toku je vlivem působení mikroorganismů za přítomnosti kyslíku dále 

postupně rozkládána na jednodušší formy až na látky minerální. Tento proces se nazývá 

samočištění. Rychlost procesu samočištění je ovlivňována především teplotou vody, 

množstvím mikroorganismů a přítomností kyslíku. Rychlost odbourávání znečištění 

je nejmenší na horních tocích řek, kde je dostatek kyslíku, ale minimální množství 

mikroorganismů a nízká teplota vody, a proto i malé množství odpadní vody může 

způsobit zatížení ve velmi dlouhých úsecích toku. Procesy samočištění probíhají 

i v stojatých vodách, avšak pomaleji ve srovnání s toky, protože přestup kyslíku do vody 

přes klidnou hladinu je nižší. (SOJKA, 2013) 

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví Nařízení vlády č. 401/2015 

Sb. emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. (Nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb.) 

Tabulka 2.1 Emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné do vod povrchových (Nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb.) 

Velikostní 

kategorie 

(EO) 

CHSKCr [mg.l-1] BSK5 [mg.l-1] NL [mg.l-1] 

p m p m p m 

< 500 150 220 40 80 50 80 

Kde:  

 p – přípustné hodnoty 

 m – maximální hodnoty 

Vypouštění vyčištěné OV do vod podzemních 

Co se týče možnosti vodoprávního úřadu povolit vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních, lze s ohledem na zákonné promítnutí veřejného zájmu na maximálně 

možné ochraně podzemních vod jakožto přednostního zdroje pro zásobování pitnou 

vodou hovořit o možnosti zcela výjimečné. Povolení přímého vypouštění odpadních vod 

do podzemních vod vodní zákon v ustanovení § 38 odst. 4 výslovně zakazuje. Vypouštění 

odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné 

závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout (tedy 

tzv. nepřímé vypouštění), lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů 

a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních 
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vod. Samozřejmým předpokladem je maximálně možné vyčištění vypouštěných 

odpadních vod. (MAZANCOVÁ, E., 2012) 

Zároveň je potřeba k tomuto vypouštění vyčištěných odpadních vod hydrogeologický 

posudek, ve kterém dojde k prozkoumání hydrogeologických podmínek a posouzení 

možného rizika znečištění podzemních vod. Hydrogeologický posudek může zhotovit dle 

zákona č. 62/1998 Sb. pouze osoba s odbornou způsobilostí, která se nadále při 

samotném posuzování řídí vyhláškou č. 183/2018 Sb. (SOJKA, 2013) 

Pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanoví Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 

emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. (Nařízení vlády 

č. 57/2016 Sb.) 

Tabulka 2.2 Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro 

bydlení a rodinnou rekreaci (Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.) 

Velikostní 

kategorie 

(EO) 

Nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg.l-1. 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+ NL Ncelk 

< 10 150 40 20 30 - 

10-50 150 40 - 30 30 

> 50  130 30 - 30 20 
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Definice odpadních vod podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Odpadní vody 

jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných 

stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou 

jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních 

prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

(Zákon č. 254/2001 Sb.) 

Odpadní vody z domácnosti můžeme rozdělit na vody splaškové a dešťové.  

 

Jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z bytů a obytných domů. Patří 

k nim i odpadní vody z městské vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, kulturní 

zařízení apod., mající podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel. Specifické 

množství splaškových vod (množství od 1 obyvatele za den) závisí na bytové vybavenosti 

(koupelny, sprchy, přívod teplé vody aj.) a je prakticky shodné se spotřebou pitné vody. 

Průměrně se počítá se specifickou produkcí splaškových vod 90-120 l/osobu/den podle 

ČSN 75 6402. V současné době se trend spotřeby snižuje a počítá se s hodnotou 

přibližně 90 l/osobu/den.  (HLAVÍNEK P., MIČÍN, J. a PRAX P., 2003) 

Látky obsažené ve splaškových vodách mají původ: (HLAVÍNEK P., MIČÍN, J. a PRAX P., 

2003) 

 V pitné vodě, kterou je zásobeno obyvatelstvo  

 V produktech metabolizmu (exkrementech) 

 V produktech lidské činnosti v domácnostech, které jsou splachovány do veřejné 

kanalizace (zbytky jídel, prací a čisticí prostředky aj.).   

Odpadní vody jsou děleny na vody černé a šedé. Černé vody se dále dělí na vody žluté 

(moč) a hnědé (fekálie). (BERÁNKOVÁ, M., 2017) 

 

Šedým vodám je věnován bod 3.2 Šedé vody. V tomto bodě jsou popsány splaškové 

vody černé a jejich rozdělení na vody žluté a hnědé. 

Černá voda  

Klasickým odváděním odpadních vod z toalet - tzn. hnědých a žlutých vod současně - 

získáváme vody černé. Pokud dokážeme černé vody zadržovat oddělené od ostatních 

(budou tedy velice málo zředěné), můžeme je přeměnit na přírodní hnojivo, kterým 

budeme umět nahradit syntetické produkty. V některých pilotních projektech bylo 

použito separování výhradně černých vod (využití v zemědělství ke hnojení). 

(BERÁNKOVÁ, M., 2017) 



Vsakování a využití srážkové vody   Martin Kračman 

Bakalářská práce   

16 

 

Žlutá voda 

Žlutá voda, tedy moč, se skládá z vodného roztoku metabolických odpadů, hlavně 

močoviny, rozpuštěných solí, zejména chloridu sodného, a dalších organických látek. 

Obsahuje nutrienty, jedná se zejména o dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), dále síru, bór 

a další prvky. Jejich skutečný obsah se liší v závislosti na stravě. Moč je obvykle dobře 

vyvážené hnojivo s podobným poměrem hlavních živin jako průmyslově vyráběné 

hnojivo NPK. Pro hnojení se ji doporučuje ředit v poměru 1:8 s vodou. Jeden člověk 

vyprodukuje ročně přibližně 500 l moči. (BERÁNKOVÁ, M., 2017) 

Hnědá voda 

Hnědými vodami se rozumějí fekálie, které obsahují především uhlík, méně dusík, fosfor 

a draslík, ale také větší množství vápníku, hořčíku a železa. Jeden člověk vyprodukuje 

ročně kolem 50 l fekálií. (BERÁNKOVÁ, M., 2017) 

 

Znečištění obsažené v odpadní vodě má původ organický, nebo anorganický. Skupina 

organických látek je v odpadní vodě obvykle tvořena z jedné třetiny rozpuštěnými 

látkami, koloidními a suspendovanými. Anorganické látky jsou obvykle přítomny 

především ve formě rozpuštěné. Procesem čištění odpadní vody jsou tyto látky 

odstraňovány a vyčištěná voda je vracena do koloběhu přírody nebo použita zpět jako 

voda provozní (recyklace vody např. průmyslu). (SOJKA, 2013) 

Organické látky 

Koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách se vyjadřuje jako jejich celkové 

množství v jednotkovém objemu vody [mg.l-1, g.l-1] nebo množství za čas [kg.den-1, g.s-1]. 

(PITTER, P., 2009) 

A) Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) je definována jako množství kyslíku 

spotřebovaného mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek ve vodě 

za aerobních podmínek. Stanovení biochemické spotřeby kyslíku tedy slouží 

k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají za daných podmínek rozkladu 

(čím větší je spotřeba kyslíku, tím více obsahuje vzorek rozložitelných organických látek). 

Rozkladné a oxidační procesy ve vodě probíhají dlouho, prakticky se však počítá 

s ukončením rozkladu uhlíkatých látek do 25 dní, kdy je odbouráno asi 99 % organických 

látek. Obvykle se však stanovuje úbytek volného kyslíku ve vodě pouze za 5 dní (za 

přesně definovaných podmínek, zejména teplota a pH), a tato hodnota se nazývá 

pětidenní biochemická spotřeba kyslíku. (PITTER, P., 2009) 
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B) Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) 

Koncentrace organických látek je určena dle množství spotřebovaného oxidačního 

činidla, které je potřebné k jejich oxidaci. Dále jsou tyto výsledky přepočítány 

na kyslíkové ekvivalenty, jejichž jednotkou je mg.l-1.  (PITTER, P., 2009) 

Používané oxidující sloučeniny jsou manganistan draselný (KMnO4) a dichroman 

draselný (K2Cr2O7). V dnešní době je převážně upřednostňována druhá možnost. 

Oxidace manganistanem draselným se při analýze odpadních vod zásadně nepoužívá. 

(PITTER, P., 2009) 

V závislosti na struktuře organické látky a zvolení oxidačního činidla může docházet 

k oxidaci do různého stupně, který je následně porovnáván s teoretickou spotřebou 

kyslíku a je vyčíslen v procentech této spotřeby. Teoretická spotřeba kyslíku – TSK nám 

udává, kolik je na úplnou oxidaci (až na CO2 a H2O) 1 g organické látky potřeba kyslíku. 

(PITTER, P., 2009) 

Anorganické látky 

Anorganické látky jsou v odpadní vodě obsaženy většinou v rozpuštěné formě, obvykle 

se stanoví jako obsah iontů a solí v jejím zdroji. Současné čištění odpadních vod 

je zaměřeno na snížení obsahu dusíků, solí fosforu a těžkých kovů v těchto vodách. 

Zvýšený obsah dusíku a fosforu ve vodách způsobuje intenzivní růst řas, sinic, vodního 

květu (eutrofizace), protože tyto látky jsou základními živinami pro růst organismů 

v tocích. S růstem řas je spojena tvorba dalších organických látek (produktů 

metabolismu řas), které mohou při svém rozkladu značně zvyšovat potřebu kyslíku 

ve srovnání s původním primárním organickým znečištěním odpadní vody. (SOJKA, 2013) 

A) Nerozpuštěné látky (NL) 

Nerozpuštěné látky jsou významným ukazatelem kvality vod. Nerozpuštěné látky se dále 

dělí na usaditelné, neusaditelné a vzplývavé. O suspenzích se hovoří tehdy, je-li ve 

vodách disperzní usaditelná tuhá fáze. Emulze naopak obsahují disperzní podíl kapalné 

fáze. Podstatné jsou především koloidní disperze, jejichž částice mají velikost menší než 

0,5 µm (resp. 1,0 µm). (PITTER, P., 2009) 

Dělení na plaveniny, splaveniny a sedimenty se týká především povrchových vod. 

Plaveniny jsou označovány jako vznášivé tuhé částice, organické nebo anorganické. 

Po jejich usazení jsou označovány jako sedimenty. Nerozpuštěné látky unášené vodou 

se dále označují jako splaveniny. (PITTER, P., 2009) 

Ve vodách minerálních a podzemních se většinou tyto látky nesledují. Při vypouštění 

odpadních vod hrají důležitou roli. Je zde sledováno množství těchto látek a překročení 

jejich požadovaných hodnot. Nerozpuštěné látky také slouží jako kritérium pro 

posouzení účinnost ČOV. (PITTER, P., 2009) 
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B) Celkový fosfor (Pcelk) 

Fosfor se v odpadních vodách může vyskytovat jako vázaný a je obsažen hlavně 

v pevných látkách. Při biologickém procesu dochází k hydrolýze fosforu, který je pro 

rostliny snáze využitelný. Hlavním zdrojem solí fosforu jsou lidské výkaly, moč a prací 

prostředky. Užívání fosforu jako přídavku do pracích prostředků je v posledních letech 

předmětem rozsáhlých diskusí, poněvadž část fosforu se do odpadních vod dostává 

z použitých pracích prostředků. Výroba pracích prostředků bez obsahu fosfátů však 

ovlivní sekundární produkci organických látek (růst fytoplanktonu) pouze malou měrou. 

Řešením problému přísunu fosforu do povrchových vod je pouze zajištění vypouštění 

dokonale vyčištěných odpadních vod. Obsah fosforu ve vodách se vyjadřuje obvykle 

v mg.l-1 nebo v kg.den-1 celkového fosforu. (SOJKA, 2013)  

C) Celkový dusík (Ncelk) 

Dusík je v odpadních vodách přítomen jak ve formě organických sloučenin, tak 

v anorganických formách, a to amoniakové, dusitanové a dusičnanové. Amonné soli 

tvoří převážnou většinu anorganicky vázaného dusíku, zatímco dusík vázaný 

v organických sloučeninách se v amonné formě vyskytuje přibližně z 60 %. Kromě toho, 

že dusík slouží jako živina pro růst řas, zvyšuje obsah amonných sloučenin v odpadních 

vodách také spotřebu kyslíku. Kyslík je spotřebováván při procesu zvaném nitrifikace, 

kdy nitrifikační bakterie oxidují amonné ionty na dusičnany, což je provázeno značnou 

spotřebou kyslíku. Množství dusíku v odpadních vodách se vyjadřuje v mg.l-1 nebo 

kg.den-1 celkového dusíku, který je dán součtem koncentrací dusíku organického a všech 

forem dusíku anorganického. (SOJKA, 2013) 

Tabulka 3.1 Průměrné orientační složení splaškových odpadních vod (ČSN 75 6101, 2012)  

Látka Jednotka Hodnota 

hodnota pH [-] 6,5 - 8,5 

nerozpuštěné látky  [mg.l-1] 200–400 

z toho usaditelné  [%] 73 

z toho neusaditelné  [%] 27 

rozpuštěné látky  [mg.l-1] 600–800 

BSK5 (s potlačením nitrifikace) [mg.l-1] 100–400 

CHSKCr  [mg.l-1] 250–800 

Ncelk  [mg.l-1] 30–70 

N-NH4
+  [mg.l-1] 20–45 

Pcelk.  [mg.l-1] 5–15 
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Požadavky na kvalitu vypouštěné splaškové odpadní vody do kanalizace určuje 

kanalizační řád obce. (Bvk.cz, 2020) 

Kanalizační řád stanoví pravidla a podmínky pro připojení producenta odpadních vod 

na kanalizaci pro veřejnou potřebu a určuje limity znečištění odpadních vod 

vypouštěných do této kanalizace. Každý producent vypouštějící odpadní vody do 

kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen řídit se ustanoveními platného 

kanalizačního řádu. (Aquark.cz, 2020) 

V tabulce 3.2 jsou nejvyšší přípustné hodnoty znečištění odpadních vod podle 

kanalizačního řádu pro statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká 

a Želešice platný od 16. 5. 2011 do 31. 12. 2020. (Bvk.cz, 2020) 

Tabulka 3.2 Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění odpadních vod předávaných do kanalizační 

sítě provozované BVK a.s. (Bvk.cz, 2020) 

Ukazatel znečištění Jednotka 
Limitní hodnota zbytkového 

znečištění ve vzorku typu C 

BSK5 mg.l-1 450 

CHSKCr mg.l-1 900 

NL mg.l-1 450 

RL mg.l-1 1000 

EL mg.l-1 50 

PAL mg.l-1 10 

Nepolární extrahovatelné 

látky 
mg.l-1 15 

Fenoly mg.l-1 10 

Pcelk mg.l-1 15 

N-NH4
+ mg.l-1 75 

Ncelk mg.l-1 90 

Cl mg.l-1 200 

SO4 mg.l-1 250 

CN mg.l-1 0,1 

pH [-] 6,0-9,0 

Teplota  °C 40 
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Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie 

a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména 

z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro 

splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž vzniká výrazná úspor nákladů 

na stočné. (BERÁNKOVÁ, M., 2017) 

Šedé vody lze rozdělit do několika hlavních kategorií: (BERÁNKOVÁ, M., 2017) 

 Neseparované šedé vody 

 Šedé vody z kuchyní a myček 

 Šedé vody z praček 

 Šedé vody z umývadel, van a sprch 

Charakteristické je kolísání hodnot znečištění, které vyplývá z rozdílného životního stylu. 

Obecně lze říci, že nejméně zatížené jsou vody ze sprch a mytí, složitější je využití vod 

např. z kuchyní (voda obsahuje množství tuků apod. Podle zatížení se dá šedé vody dělit 

na vhodné a podmíněně použitelné pro recyklaci a následné využití. Použitelná je voda 

z umyvadel, van a sprch a podmíněně použitelná z oblasti kuchyně a myčky na nádobí. 

(Asio.cz, 2016) 

 

Obrázek 3.1 Rozdělení průměrné denní spotřeby v domácnosti (Destovavoda.cz, 2015) 

Z grafu průměrné denní potřeby vody v domácnosti vyplývá, že zastoupení šedé vody 

je cca 50 % z celkové potřeby vody.  

Znovuvyužití šedé odpadní vody je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody 

 redukovat množství vypouštěných vod. (Asio.cz, 2016) 

Šedá voda 

52% 

Černá a 

užitková voda 

48% 
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Ve světovém měřítku je využívání šedých vod v určitých oblastech zavedenou a běžnou 

praxí. Jedná se zejména o země, kde cena vody je vysoká nebo země s omezenými zdroji 

vody. (BIELA, R., 2011) 

V České republice není zatím situace na takové úrovni, aby náklady spojené 

s přechodem na systém využití vyčištěné odpadní vody byly plně zdůvodnitelné, protože 

není akutní potřeba zabývat se odpadními vodami jako zdrojem z kvantitativního 

hlediska. Problémem je nejen technická stránka, ale také názor široké veřejnosti na 

znovu využívání vyčištěné odpadní vody. Posouzení, zda je vhodné využít vyčištěnou 

odpadní vodu, by probíhalo individuálně se zohledněním požadavků na kvalitu vody 

v dané oblasti využití. (BIELA, R., 2011) 

Tabulka 3.3 Ukazatele kvality šedé vody (BIELA, R., 2011) 

Chemicko-

fyzikální 

ukazatel 

Jednotka Pračky 
Vany, sprchy 

a umyvadla 

Kuchyně, 

myčky 

Neseparovaná 

šedá voda 

Teplota °C 28-32 18-38 - - 

Plovoucí látky mg.l-1 79-280 7-120 134-1300 - 

BSK5 mg.l-1 48-682 19-200 669-756 41-194 

CHSKCr mg.l-1 375 64-8000 26-1600 495-623 

pH - 9,3-10 5-8,6 6,3-7,4 6,1-8,4 

 

Jelikož u nás neexistuje žádná norma, která by se zabývala kvalitou šedých vod, 

je potřeba podívat se na situaci v této oblasti do zahraničí. Ve Velké Británii byla v roce 

2010 vydána norma zabývající se systémy šedých vod (BS 8525), která obsahuje 

doporučení týkající se kvality šedých vod a jejího monitorování. (BIELA, R., 2011) 

Kvalita vody by měla být měřena ve vztahu k hodnotám uvedeným v tabulce 3.4 pro 

parametry týkající se zdravotního rizika a v tabulce 3.5 pro parametry poskytující údaje 

o jakosti vody a týkající se provozu systému. (BIELA, R., 2011) 
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Tabulka 3.4 Orientační hodnoty (G) pro bakteriologické monitorování (BS 8525-1:2010) 

Parametr 

Postřikové 

aplikace 
Bezpostřikové aplikace Testování 

Tlakové 

mytí, 

zahradní 

rozstřikovač 

a mytí 

vozidel 

Splach. 

WC 

Závlaha 

zahrad 
Praní 

Postřikové 

aplikace 

Bezpostřikové 

aplikace 

Escherichia 

coli 

[počet.ml-1] 

Není 

zjištěno 
250 250 

Není 

zjištěno 

BS EN ISO 

9308-1 

BS EN ISO 

9308-3 

Střevní 

enterokoky 

[počet.ml-1] 

Není 

zjištěno 
100 100 

Není 

zjištěno 

BS EN ISO 

7899-1(-2) 

BS EN ISO 

7899-1 

Legionella 

pneumop. 

[počet.ml-1] 

10 
Nelze 

aplikovat 

Nelze 

aplikovat 

Nelze 

aplikovat 

BS 6068-

4.12 

Nelze 

aplikovat 

Koliformní 

bakterie 

celkem 

[počet.ml-1] 

10 1000 1000 10 

Blue Book 

Method 

223 D 

[N2] 

BS EN ISO 

9308-3 

Tabulka 3.5 Orientační hodnoty (G) pro monitorování obecného systému (BS 8525-1:2010) 

Parametr 

Postřikové 

aplikace 
Bezpostřikové aplikace 

Testování 
Typ 

systému 
Tlakové mytí, 

zahradní 

rozstřikovač 

a mytí vozidel 

Splacho-

vání WC 

Zavlažování 

zahrad 
Praní 

Zákal [NTU] <10 <10 
Nelze 

aplikovat 
<10 BS 1427 

Všechny 

systémy 

pH 5-9,5 5-9,5 5-9,5 5-9,5 BS 1427 
Všechny 

systémy 

Zbytkový 

chlór [mg.l-1] 
<2,0 <2,0 <0,5 <2,0 

BS EN ISO 

7393-2 

Všechny 

systémy 

Zbytkový 

brom [mg.l-1] 
0,0 <5,0 0,0 <5,0 

Blue Book 

218, 

Method 

E10 [N3] 

Všechny 

systémy 
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Dešťová voda je nejenom praktickým zdrojem vláhy, který je v současnosti už doslova 

potřeba si úzkostlivě schraňovat, ale je to také nejpřirozenější, a tudíž ideální prostředek 

zavlažování zahrady. Na rozdíl od té kohoutkové neobsahuje chlór, je ale také bez 

minerálů a solí. Nezasoluje tudíž půdu. (KREJČÍ, V. a kol., 2002) 

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

 splachování WC. (KREJČÍ, V. a kol., 2002) 

Roční srážkový úhrn na území ČR za rok 2018 (522 mm) činí pouhých 76 % normálu 

1981-2010. Nižší úhrn srážek byl v období od roku 1961 zaznamenán pouze v roce 2003, 

a to 504 mm. (Chmi.cz, 2018) 

Pojem srážkové vody používá vodní zákon i zákon o kanalizacích a vodovodech. Tato 

voda je ze srážek, a to jak dešťových, tak sněhových. Jejich kvalita je značně proměnlivá 

a závisí na mnoha okolnostech. Nečistoty povrchu vozovek jsou splachovány především 

s jejím pevným podílem, který může být silně znečištěn, zvláště při dlouhodobém 

bezdeštném období. Koncentrace organického znečištění v těchto vodách se může blížit 

vodám splaškovým, proto je snaha tyto vody zachytit a čistit. Především v zimních 

měsících se do kanalizace dostává z tajícího sněhu velké množství soli. To se projevuje 

zvýšenou koncentrací chloridů. Odvádění srážkových vod do kanalizace a poté 

do čistíren odpadních vod především u malých zdrojů znečištění s sebou přináší zvýšené 

ekonomické nároky (budování dešťových zdrží, dimenzování objektů dosazovacích 

nádrží). (SOJKA, 2013) 

 

Už v atmosféře dochází ke kontaktu srážkové vody s různými chemickými látkami. Její 

kvalita v tomto prostředí je zřetelně ovlivněna znečištěním vzduchu. Dešťová voda po 

průchodu zemskou atmosférou vykazuje hodnotu asi 5,6 pH, protože se váže mimo jiné 

také s CO2, obsaženým ve vzduchu. Znečištění již zachycené dešťové vody je trojího 

původu. Jsou to: (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách 

 znečištění, které se během bezdeštného období nahromadí na povrchu území 

a během dešťové události je odváděno s dešťovou vodou 

 znečištění, které vzniká při kontaktu dešťové vody s materiály na povrchu území 

Znečištění v atmosférických srážkách 

Znečišťující látky v atmosféře jsou jednou z příčin znečištění dešťového odtoku, 

především ve velkých městech a v průmyslových oblastech. Během deště dochází 

k vymývání látkového znečištění ve vzduchu a tím k čištění atmosféry. Dešťová voda není 
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tedy čistý kondenzát, odráží jak přirozené pozadí zemského povrchu (mořské soli, erozi 

půdy), tak i antropogenní znečištění především kouřovými plyny a dopravou. Látky 

obsažené v atmosféře mohou být přenášeny na velké vzdálenosti. V dešťové vodě se tak 

projevují jak vlivy ze vzdálených oblastí, tak i lokální znečištění. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

Tabulka 3.6 Chemické složení srážek v ČR – průměrné hodnoty koncentrací naměřené ČHMÚ 

ve stanici Košetice v roce 2018 (Chmi.cz, 2019) 

Látka Jednotka Koncentrace 

pH - 5,57 

Na+ mg.l-1 0,57 

K+ mg.l-1 4,97 

NH4
+ mg.l-1 2,98 

Mg2+ mg.l-1 0,45 

Ca2+ mg.l-1 1,52 

Mn mg.l-1 0,18 

Zn mg.l-1 0,04 

Pb µg.l-1 2,33 

Cd µg.l-1 0,06 

Ni µg.l-1 0,95 

F- mg.l-1 0,03 

Cl- mg.l-1 2,04 

NO3
- mg.l-1 9,59 

SO4
2- mg.l-1 5,11 

Znečištění hromaděné na střešních plochách během bezdeštného období 

Dešťová voda se dostává na plochu z různých materiálů. Vlivem volby vhodných 

materiálů pro povrchy a zastřešení může dojít ke snížení zatížení odtoku škodlivými 

látkami. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Pro střechy je dešťová voda 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 dosavadních zkušeností je ale toto choroboplodné zatížení vody tak 

nepatrné, že při zodpovědném zacházení s dešťovou vodou nemůže dojít k ohrožení 

zdraví. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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Znečištění vzniklé při kontaktu dešťové vody s různými materiály 

Kvalita vody závisí také na druhu povrchu, ze kterého stéká. Tím, že přichází do kontaktu 

se střešní krytinou, odpadními troubami, filtry apod. je tato voda znečištěna. (HLAVÍNEK, 

P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Tabulka 3.7 Průměrné koncentrace různých látek zastoupených v dešťovém odtoku ze střech 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Ukazatel Rozměr Šiké střechy Ploché střechy se štěrkopískovou 

vrstvou 
pH - 5,5-7,7 5,5-7,9 

Cl mg.l-1 0,3-1 0,5-1 

SO4 mg.l-1 2-6 2-8 

SiO4 mg.l-1 0,3-0,4 1-2 

NO3
- mg.l-1 0,3-0,7 2-5 

NO2 mg.l-1 0,05-0,1 0,1-0,15 

NH4
+ mg.l-1 0,4-2 0,01-0,07 

Ncelk mg.l-1 1,5-5 3-5 

Pcelk mg.l-1 0,08-0,15 0,02-0,05 

Ca mg.l-1 1,5-2,5 10-25 

Mg mg.l-1 0,2-0,7 0,7-1 

Na mg.l-1 0,2-0,3 0,2-0,3 

Cr μg.l-1 0,5-0,8 0,3-0,6 

Mn μg.l-1 5-12 5-12 

Fe μg.l-1 90-1000 100-200 

Cd μg.l-1 0,1-0,5 0,05-0,1 

Střecha bez Cu-

instalací 

μg.l-1 15-30 15-25 

Střecha s Cu-

instalací 

μg.l-1 100-300 100-300 

Střecha bez Zn-

instalací 

μg.l-1 20-70 10-40 

Střecha se Zn-

instalací 

μg.l-1 50-200 50-200 

Střecha bez Pb-

instalací 

μg.l-1 10-30 2-10 

Střecha s Pb-

instalací 

μg.l-1 100-300 - 

Opotřebováním stavebních částí budov (vliv vody, slunce, mrazu, deště) se uvolňují 

částečky krytiny střech, cihel, betonu, kovů, barev, asfaltu, skla apod. Tyto částice tvoří 

značnou část znečištění v dešťovém odtoku. Rozsah znečištění závisí na stavu staveb 

a použitém materiálu. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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Z některých druhů střešních krytin (např. eternit nebo lepenka) se mohou do vody 

uvolňovat nežádoucí látky, proto je jistější dát přednost jiným materiálům. Dešťový 

odtok ze střech, které obsahují materiály s pesticidy, nebo nátěry s obsahem pesticidů 

musí být zaústěn do kanalizace s odtokem na čistírnu odpadních vod. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Z nátěrů střech a okapů se uvolňuje měnící se množství částic opět závislé na místních 

podmínkách (stav a stáří nátěru, použitá nátěrová hmota a technika provedení nátěru). 

Dešťové okapy a další kovové součásti střech korodují a uvolňují toxické látky jako měď, 

chrom, zinek. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Značnou roli pro náhradu nevhodných materiálů mohou sehrát i předpisy pro povinné 

předčištění dešťového odtoku ze střech, obsahující vysoký podíl znečišťujících látek, 

např. mědi a zinku. V těchto případech je stavebník ochoten, resp. nepřímo donucen 

použít náhradní, pokud možno inertní materiály. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

Znečištění dešťového odtoku z ulic a silnic 

A) Automobilová doprava 

Ovlivňuje rozhodujícím způsobem stupeň znečištění dešťového odtoku a současně 

i znečištění půdy v okolí vozovek. Znečištění z dopravních prostředků zahrnuje pevné 

částečky a polyaromatické uhlovodíky uvolněné z nespáleného paliva, sloučeniny olova 

z přísad pohonných hmot a uhlovodíky uvolněné z olejů a mazadel. Opotřebováním 

pneumatik se uvolňuje zinek a uhlovodíky. Při korozi vozidel se uvolňuje železo, chrom, 

olovo, měď, nikl, a zinek. Opotřebováním vozovek se uvolňují částice jako uhlovodíky, 

dehet, emulgáty, uhličitany a kovy. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

B) Aplikace soli na vozovky 

Aplikace soli na vozovky v zimě způsobuje výrazné zvýšení chloridů v dešťových vodách. 

Přičemž sůl obsahuje i další nečistoty. Přítomnost soli urychluje korozi dopravních 

prostředků a kovových zařízení na ulici. Používání posypových materiálů jako písek, 

štěrk, škvára apod., zvyšuje množství pevných částic transportovaných dešťovými 

vodami a v případě nevhodného složení těchto částic (škvára, popel) dochází 

k vyluhování škodlivých chemických látek do dešťových vod. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

C) Eroze zpevněných ploch  

Postupným stárnutím těchto ploch se uvolňují částice různých velikostí a složení. 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

D) Odpadky 

V urbanizovaném území dochází také k jeho znečištění odhazováním velkého množství 

odpadků nejrůznějšího druhu. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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E) Zvířata 

Moč a výkaly zvířat na chodnících, vozovkách, v parcích a na dalších plochách jsou 

především zdrojem bakteriologického znečištění, znečištění organickými látkami 

a amonnými ionty. Uhynulá zvířata mohou být zdrojem infekcí a nemocí. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

F) Vegetace 

Znečištění urbanizovaných ploch je způsobeno i odumřelou vegetací a zbytky 

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

mohou způsobit mechanické problémy, jako ucpání uličních vpustí. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

G) Uvolňování látek z povrchů budov a dalších objektů 

Opotřebováním stavebních částí budov a dalších objektů se uvolňují částečky cihel, 

krytin střech, betonu, kovů, barev, asfaltu, skla. Rozsah znečištění závisí na stavu objektů 

a použitém materiálu. Kovové konstrukce korodují a uvolňují toxické látky jako měď, 

chrom a zinek. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Organické znečištění 

Průměrné znečištění srážkových vod rozpuštěnými organickými látkami je dle Horákové 

(2000) pro CHSKCr 22 mg.l-1 a pro Corg 8 mg.l-1. Krejčí (1994) udává průměrnou hodnotu 

pro CHSKCr 70 mg.l-1. Dále se pak znečištění týká dioxinů, které vznikají při spalování 

pohonných hmot. Množství emisí z dioxinů však výrazně v současnosti klesá. Jejich 

dalším zdrojem jsou pak požáry a havárie. Obsah ropných látek, konkrétně nepolárních 

extrahovatelných látek (NEL) je v dešťových vodách kolem desetin mg.l-1. až mg.l-1. 

Podobné vlastnosti jako ropné látky mají chlorované uhlovodíky, které v roce 1990 byly 

v rozmezí 14-139 μg.l-1. Polyaromatické uhlovodíky (PAU) jsou v dešťových vodách 

součástí nerozpuštěných látek a vznikají při spalování hmot v motorech (HLAVÍNEK, P., 

MIČÍN, J. a PRAX, P., 2001). 
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Tabulka 3.8 Průměrné koncentrace látkového znečištění v dešťovém odtoku z ulic (KREJČÍ, V. 

a kol., 2002)  

Ukazatel Rozměr Průměrné koncentrace 

pH - 7,4 

Cl mg.l-1 150 

SO4 mg.l-1  40 

NO3 mg.l-1  6 

NO2 mg.l-1  0,4 

NH4 mg.l-1  0,4-2 

Pcelk mg.l-1 0,7 

Fe mg.l-1 6 

Pb mg.l-1 0,3 

Zn mg.l-1 500 

Cr mg.l-1 15 

Ni mg.l-1 40 

Cu mg.l-1 150 

Cd mg.l-1 4,5 

NL mg.l-1 240 

TOC mg.l-1 16 

 

Užíváním dešťové vody z hlediska jejího složení nesmí dojít: (DVOŘÁKOVÁ, D., 2007) 

 k ohrožení zdraví uživatele 

 k ohrožení kvality pitné vody (v důsledku event. chybných instalací) 

 k omezení komfortu užívání vody 

 ke kontaminaci životního prostředí (především půdy a podzemní vody) 
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Tabulka 3.9 Požadavky na složení srážkové vody ze střech (DVOŘÁKOVÁ, D., 2007) 

Druh znečištění 
Požadavky na složení srážkové vody ze střech 

Závlahy Úklid WC Praní prádla 

Nerozpuštěné 

látky 

Inertní NL jsou 

neškodné 

Při vyšších 

konc. 

nevhodné 

Zpravidla bez 

významu 

Zpravidla nutná 

úprava (filtrace) 

Organické látky 

Inertní a lehce 

odbouratelné jsou 

neškodné 

 

Zpravidla 

bez 

významu 

 

V obvyklých 

koncentracích 

bez významu 

Těžké kovy 

Nebezpečí 

akumulace v 

půdní vrstvě 

Pesticidy 

Ohrožení rostlin a 

půdních 

organismů 

Mikroorganismy 

Zpravidla bez 

významného vlivu 

Zpravidla bez 

významného 

vlivu 

 

Zpravidla bez 

významného 

vlivu 

Barva 
Nebezpečí 

obarvení 

Zápach 
Zpravidla bez 

významu 

 

Zpravidla bez 

významu 

Agresivita vody 

Podle složení 

vody a typu 

pračky 

Celkové 

posouzení 

Dešťová voda ze 

střech je často 

mnohem 

vhodnější než 

pitná voda 

Použití 

zpravidla 

bez 

omezení 

Použití 

zpravidla bez 

omezení 

 

V případě 

nadbytku 

dešťové vody a v 

kombinaci s 

pitnou vodou pro 

poslední fázi 

pracího procesu 

 

V současné době není k dispozici aktuální ucelená metodika pro výpočet potřeby vody, 

a to ani pro rozsáhlejší, ani pro menší spotřebiště. Poslední ucelená metodika pro 

výpočet potřeby vody byla vydána v roce 1973 v podobě Směrnice č. 9 Ministerstvem 

lesního a vodního hospodářství ČSR a Ministerstvem zdravotnictví ČSR. (KUČERA, T. 

a KADULA, D., 2012) 



Vsakování a využití srážkové vody   Martin Kračman 

Bakalářská práce   

30 

 

Pro stanovení potřeby vody jsou klíčové především tři hodnoty: specifická potřeba vody 

na obyvatele, koeficienty maximální denní a hodinové nerovnoměrnosti. (KUČERA, T. 

a KADULA, D., 2012) 

Aktualizované údaje, z nichž je možné usuzovat hodnotu specifické potřeby vody, jsou 

k dispozici v podobě směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 

vyhlášky č.428/2001 Sb. Ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. Podle §29 odst. 2 zmiňované 

vyhlášky směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla 

i množství vypouštěné odpadní vody. Je však zřejmé, že samotná směrná čísla nemohou 

být dostačujícím podkladem pro odpovědné stanovení potřeby vody, především nelze 

postihnout nerovnoměrnosti vyplývající jak z místních specifik, tak i z velikosti 

spotřebiště. (KUČERA, T. a KADULA, D., 2012)  

 

Obrázek 3.2 Vývoj specifické spotřeby vody v domácnosti mezi lety 2012 a 2018 ve vybraných 

státech Evropy (Ec.europa.eu, 2019), (DAWIDZIUK, K., 2019), (Ksh.hu, 2019), (ČUČEK, S., 2019), 

(BREITKOPF, A., 2019) 

Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele činí, podle ČSN 75 6402, 90-120 

litrů vody na obyvatele denně. Ale na přibližně 50 % z této spotřeby není nutné mít 

kvalitní pitnou vodu, proto může být srážková voda použita jako náhrada. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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Obrázek 3.3 Specifická spotřeba vody pro jednotlivé kraje ČR za rok 2018 (Czso.cz, 2019)  

 

Obrázek 3.4 Specifická spotřeba vody na obyvatele a den v Brně (Bvk.cz, 2020) 
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Pro stanovení potřeby vody jsou používány následující vztahy: (KUČERA, T. a KADULA, D., 

2012) 

                 (3.1) 

Kde: 

 Q24,m - Průměrný denní průtok od obyvatel [m3.d-1] 

 qspec - specifická spotřeba vody na obyvatele za den [l.os-1.d] 

 PO - počet obyvatel v domě [-] 

        
     

  
         (3.2) 

Kde: 
 Q24,m - Průměrný denní průtok od obyvatel [m3.d-1] 

 Qh,max - maximální hodinový průtok [m3.h-1] 

 kh,max - koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti [-] 

        
     

  
         (3.3) 

Kde: 
 Q24,m - Průměrný denní průtok od obyvatel [m3.d-1] 

 Qh,min - minimální hodinový průtok [m3.h-1] 

 kh,min - koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti [-] 

Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti - kh 

Pro výpočet maximální hodinové potřeby vody Qh pro obyvatelstvo se hodnoty 

maximální denní potřeby vody, vypočtené pro obyvatelstvo podle odst. 4 vynásobí 

součinitelem hodinové nerovnoměrnosti k = 1,8. U spotřebišť vysloveně sídlištního 

charakteru je možné tento součinitel zvýšit až na k = 2,1. (Směrnice č. 9, 1973) 

Stanovení spotřeby vody pro bytový fond 

Situace je lehce odlišná, pokud se jedná o byty, které jsou součástí rodinného domku. 

Na jednoho obyvatele bytu rodinného domu s (max. 3 byty – 3 rodiny) se připočítává 

1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i očistou osob při aktivitách 

na zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá 

pod bytový fond. (KUČERA, T. a KADULA, D., 2012) 
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Tabulka 3.10 Směrná čísla roční potřeby pro bytový fond (Vyhláška č. 120/2011 Sb., 2012) 

Položka Popis 
Směrné číslo roční 

potřeby vody [m3] 

I. Bytový fond, Byty 

1. 
Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou 

vodou mimo byt za rok 
15 

2. 
Na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody 

(teplé vody na kohoutku) za rok 
25 

3. 
Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou 

(teplá voda na kohoutku) za rok 
35 

Tímto způsobem můžeme stanovit celkové množství vypouštěné odpadní vody pouze za 

předpokladu, že se celkový objem spotřebované pitné vody odvede do kanalizace. 

Nárok na slevu ze spotřeby vody 

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do 

kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, má nárok na slevu. 

V těchto případech se instaluje tzv. podružný zálivkový vodoměr. Zákon na tyto případy 

pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

v platném znění. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu 

s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. 

Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody 

zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném 

odečtem podružného vodoměru. (Ovodarenstvi.cz, 2012) 

 

Pokud není objem vyprodukované šedé vody stanoven měřením, může se stanovit podle 

dvou metod (vztahů). Metoda stanovení objemu vyprodukované šedé vody se zvolí 

podle toho, jaké údaje o produkci šedé vody jsou známy. (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

První metoda stanovení průměrné denní produkce šedých vod (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

                     

 

   

 (3.4) 

Kde: 

 Qprod - objem vyprodukované šedé vody [l.d-1] 

 qspec - produkce šedé vody na měrnou jednotku a den, [l.d-1], podle tabulky 3.12 

 n - počet měrných jednotek stejného druhu [-] 

 m - počet druhů měrných jednotek [-] 
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Pokud není produkce šedé vody na měrnou jednotku a den (qprod), v l.d-1, známa, může 

se stanovit podle vztahu: (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

                

 

   

 (3.5) 

Kde:  

 qprod - produkce šedé vody na měrnou jednotku a den, [l.d-1] 

 qc - produkce šedé vody pro příslušnou činnost, [l], podle tabulky 3.11 

 nc- počet činností stejného druhu prováděných během jednoho dne [-] 

 j - počet druhů činností prováděných během dne [-] 

Tabulka 3.11 Produkce šedé vody podle činností (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

Druh činnosti Produkce šedé vody pro příslušnou činnost – qc [l.d
-1] 

Mytí rukou 3 

Mytí těla v umyvadle 15 

Sprchování (běžná 

sprcha) 
40-50 

Koupel ve vaně 120 

 

Tabulka 3.12 Produkce šedé vody v bytovém nebo rodinném domě (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

Vybavení Produkce šedé vody - qprod [l.obyv-1.d] 

Koupelny 31 

Kuchyně 11 

Praní 15 

 

Druhá metoda stanovení průměrné denní produkce šedých vod (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

        
 

   
    (3.6) 

Kde: 

 Qprod - objem vyprodukované šedé vody [l.d-1] 

 N - část z celkové denní produkce odpadních vod, kterou tvoří šedá voda [%] 

 Qp - celková denní produkce odpadních vod [l]  

 

Množství zachycené srážkové vody Qd závisí na množství srážek v dané oblasti, velikost 

plochy střechy a koeficientu odtoku střechy a spočítá se podle vzorce: (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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            (3.7) 

Kde:  

 Qd - objem zachycené srážky [m3.rok-1] 

 ϕ - odtokový součinitel jako poměrové číslo [-] 

 A - půdorysná plocha střechy (horizontální projekce) [m2] 

 Hn - roční srážky [mm/rok = l.m-2.rok] 

Truplovy tabulky 

Pro stanovení srážkového úhrnu se používají Truplovy tabulky. V tabulkách z roku 1958 

jsou zpracovány dešťoměrné údaje pro 98 stanic a dodnes slouží jako podklad pro 

projekční praxi v oblasti vodního hospodářství. Je v nich zpracována periodicita od p = 5 

až po p = 0,05 pro doby trvání 5-120 minut. (HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J. a PRAX, P., 2001) 

Tabulka 3.13 Hodnoty odtokového součinitele podle druhu odvodňované plochy (ČSN 75 9010, 

2013)  

Druh odvodňované plochy 

Sklon povrchu 

Do 1 % 1 % až 5 % Nad 5% 

Součinitele odtoku srážkových 

povrchových vod 

Střechy s propustnou horní vrstvou o tl. větší než 100 

mm (střešní zahrady) 
0,71) 0,71) 0,71) 

Střechy s vrstvou kačírku na neprop. vrstvě nebo 

střechy s prop. horní vrstvou (střešní zahrady)  
0,91) 0,91) 0,91) 

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

Střechy s nepropustnou horní vrstvou a o ploše větší 

než 10 000 m2 
0,9 0,9 0,9 

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

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

Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5 

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

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

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

Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 

1) Tyto součinitele odtoku platí pouze pro dimenzování vsakovacích zařízení 
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Modelové deště 

Modelové deště jsou odvozeny z historických dešťů. Jsou používány především 

k hydraulickému návrhu stokové sítě a dalších stavebních prvků v městském odvodnění. 

(KREJČÍ, V. a kol., 2002) 

A) Blokový déšť 

Déšť s konstantní intenzitou po celou dobu trvání (odvozený ze sestupných náhradních 

řad srážkových intenzit). Představuje objem vody spadlý na povrch v době skutečných 

dešťů a s dobou trvání větší či rovnou zvolené době trvání blokového deště. Blokové 

deště se tzv. předdeštěm a následujícím deštěm prodlužují vpřed i vzad, čímž dochází 

k přiblížení skutečnému objemu deště, přestože časový průběh intenzit zůstává 

neznámý. Tyto deště mají velmi vysoká krátkodobá maxima a používají se zejména při 

prvních bilančních výpočtech nebo pro návrh v malém povodí. (HLAVÍNEK, P., MIČÍN, J. 

a PRAX, P., 2001) 

B) Syntetický déšť 

Syntetický déšť je déšť s časově proměnnou intenzitou. Jeho průběh se odvozuje zpětně 

z čar náhradních intenzit. Úhrnem a zasaženou plochou odpovídá blokovému dešti. 

Syntetický déšť může být odvozen podle Čížka, Tholin-Keifra nebo Šifalda. V ČR se nejvíce 

používá „Chicago storm“ a Šifaldův déšť v délce trvání 20–100 minut. (HLAVÍNEK, P., 

MIČÍN, J. a PRAX, P., 2001) 
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Co největší zadržení a využití dešťových vod a druhotné využití odpadních vod je jedním 

ze způsobů, jak bojovat s nepříznivým vývojem klimatu a nedostatkem vody. Nelze 

obecně konstatovat, že využití dešťové vody přinese provozovateli vždy zisk, i když 

z pohledu životního prostředí jde o velmi žádoucí jev. Využití odpadních vod je spojeno 

především s hygienickými předpisy, s dostupnou technikou na akumulaci i úpravu 

odpadních vod tak, aby mohly být použity. (FROLÍK, S., 2017) 

Pokud chce občan řešit problém čištění odpadních vod z rodinného domku, ukládá mu 

nejprve Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb., v §3 odstavci 8 povinnost, 

připojit se na veřejnou kanalizaci, jestliže obec takovéto rozhodnutí vydá. „(8) Obec může 

v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo 

staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se 

na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.“ (TOPOL, J., 2006) 

 

V kapitole jsou popsány možnosti zadržování odpadních vod z rodinného domu 

na pozemku, na kterém se dům nachází a následné nakládání s nimi. 

 

Septik je nádrž na částečné čištění odpadní vody a k jeho použití jsme nuceni v případě, 

že lokalita, v níž máme rodinný dům, chatu nebo chalupu, není napojená na kanalizaci. 

Samotný septik má účinnost čištění přibližně 30 %. (Asio.cz, 2015) 

 

 

Obrázek 4.1 Řez tříkomorovým septikem (Janeckavlk.cz, 2014) 
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Vzhledem k tomu, že septik je dle zákona o odpadních vodách od r. 2009 považován 

za 1. stupeň přečištění odpadních a užitkových vod, je nutné za septik napojit zařízení, 

které bude mít funkci 2. stupně přečištění odchozí vody ze septiku. Doporučuje se 

za septik napojit zemní pískový filtr, který má funkci 2. stupně požadované filtrace. 

Odchozí přečištěnou vodu ze zemního pískového filtru je následně možné buď 

vypouštět do kanalizace, vsaku anebo napojením na retenční nádrž použít dále např. na 

zálivku zeleně, mytí zahradního náčiní, kol. apod. Také je vhodné v periodických 

intervalech dodávat do septiku tzv. bakterie, které vyhnívací proces podpoří. 

(Mravecplast.cz, 2012) 

Funkce zemního filtru je založena na současně probíhajících procesech biochemických 

a fyzikálně-chemických. Zemní filtr je objekt zahrnující horní rozváděcí drenáž, filtrační 

lože, dolní sběrnou drenáž. Těleso zemního filtru je odděleno od okolního terénu 

vodotěsnou fólií nebo může být těleso zemního filtru umístěno v plastové nádobě. Horní 

úroveň filtračního tělesa musí být vodorovná. Zemní filtr se může použít i u domovních 

čistíren. V obou případech se využívá na dočištění odpadních vod předčištěných již 

ve zmíněném septiku či ČOV. (SOJKA, 2013).  

V tomto případě se jedná o trochu náročnější zařízení na prostor, ale nespornou 

výhodou je, že odpadá jakákoliv údržba. Zemní filtry mají odtok na spodní části, a proto 

najdou využití zejména ve svazích nebo na místech s dobrými spádovými poměry. 

Vnitřek filtru, písek a štěrk, stačí měnit zhruba po 15 letech. (Ekocis.cz, 2013) 

Provoz septiku spočívá v odstraňování zadrženého kalu, pokud jeho vrstva dosáhne 

1/3 užit. výšky nádrže (výška od dna po odtok. trubku), nebo jednou ročně při stálém 

zatížení. Na dně je ponecháno cca. 10-15 cm kalu pro další očkování. (Aquaform.cz, 

2020) 

Tabulka 4.1 Orientační hodnoty účinnosti čistírenských technologií pro malé zdroje znečištění 

(ČSN 75 6402, 2017) 

Technologie 

čištění 

odpadní 

vody 

Účinnost čištění [%] 

BSK5 CHSKCr NL N-NH4
+ Pcelk 

Septik 15-30 0-20 50-60 0-5 0-6 

Zemní filtr 85-95 70-90 85-90 10-15 5-25 

 

Vegetační kořenová čistírna je stále oblíbenější způsob dočištění odpadních vod. 

Můžeme je rozdělit na vegetační čistírny s horizontálním nebo vertikálním prouděním. 

V ČR je nejčastěji používána varianta s horizontálním prouděním (SOJKA, 2013)  
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Základním principem kořenové čističky je průtok předčištěné odpadní vody kořenovým 

filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, 

které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou 

funkci – částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie 

a v zimě působí jako tepelná izolace. Ještě před průtokem kořenovým filtrem musí být 

voda zbavena mechanických nečistot a případně anaerobně předčištěna. K tomu slouží 

právě septik. (Korenova-cisticka.cz, 2017) 

Kořenové čistírny jsou velmi vhodným řešením biologického čištění zejména při 

přerušovaném provozu zdroje odpadních vod (rekreační objekty, chalupy, letní tábory), 

při velkém kolísání koncentrace a množství odpadních vod. (ROZKOŠNÝ, M. a kol., 2010) 

Oproti kompaktním strojním čistírnám však musíme počítat s větší půdorysnou plochou: 

pro kořenové pole orientačně 5 m² na obyvatele domu na obyvatele domu. K tomu je 

potřeba přičíst plochu mechanického čištění a kalového hospodářství. (ROZKOŠNÝ, M. 

a kol., 2010) 

Nejdůležitějším faktorem pro návrh filtračních polí je samozřejmě výsledná účinnost. 

Obecně platné je: čím menší zrnitost filtračního materiálu, tím vyšší účinnost. 

(KRIŠKA, M. a NĚMCOVÁ, M., 2015) 

Vertikální filtr 

Proudění odpadní vody probíhá převážně ve vertikálním směru. Samotný filtr 

je obdobně hluboký jako horizontální, nicméně liší se zrnitostí filtračního materiálu 

(je jemnější) a zejména uspořádáním rozdělovacího potrubí společně s předřazeným 

zařízením, umožňujícím nepravidelné (pulzní) napouštění filtru. Ve filtru převládá 

aerobní prostředí, které zajišťuje i odstranění amoniakálního dusíku. (KRIŠKA, M. 

a NĚMCOVÁ, M., 2015) 

Horizontální filtr 

Název čistícího zařízení vyplývá z převládajícího směru proudění odpadní vody. Samotný 

horizontální filtr nelze pro splaškové vody použít jako samostatnou čistící jednotku - 

vždy musí být předřazeno mechanické předčištění, které zajistí zachycení plovoucích 

částic. Ve filtru převládá převážně anaerobní prostředí, hladina odpadní vody je téměř 

ve většině případu zavěšená těsně pod úrovní terénu. (KRIŠKA, M. a NĚMCOVÁ, M., 2015) 

Jako doporučení pro nově vznikající kořenové čistírny této velikosti se jeví horizontální 

filtry jako jednodušší řešení, nicméně z pohledu ekologického působení nejsou tyto filtry 

nejvhodnějším řešením. Optimálnější jsou bezesporu vertikální filtry. (KRIŠKA, M. 

a NĚMCOVÁ, M., 2015) 

Většina čističek vede vyčištěnou vodu k zasáknutí do země. Za tím účelem je vybudován 

tzv. zasakovací objekt neboli trativod. Pokud by ale byla v dosahu nějaká vodoteč, potok 

či řeka, může se voda odvádět přímo sem a zasakovací objekt se budovat nemusí. Není-li 
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toto možné, musí se zásak vybudovat. Toto řešení přináší ovšem další komplikaci a tou 

je nutnost získat hydrogeologický posudek. (HORNOVÁ, L., 2015) 

Emisní standardy, vypouštění do povrchových vod podléhají NV 401/2015 Sb. 

Průměrná účinnost čištění vegetačních ČOV (ČSN 75 6402, 2017) 

 BSK5 - 40-95 % 

 CHSKCr - 50-90 % 

 NL - 65-95 % 

 N-NH4 - 5-60 % 

 Pcelk - 5-25 % 

Průměrná účinnost čištění vegetačních ČOV dle skutečných měření v ČR (Vymazal, J., 

2004) 

 BSK5 - cca 86 % 

 CHSKCr - cca 76 % 

 NL - cca 85 % 

 N-NH4 - cca 34 % 

 Pcelk - cca 40 %  

 

Domovní ČOV představuje nejdokonalejší a způsob likvidace odpadních vod z objektů. 

Ačkoli se v prvopočátku jeví jako velká investice, s postupujícím časem se určitě vyplatí. 

K provozním nákladům je nutno počítat zejména spotřebu elektřiny a příp. poplatek 

odběr vzorků. (Asio.cz, 2015) 

Domovní čistírny odpadních vod jsou daleko elegantnějším, ekologičtějším i levnějším 

řešením, než žumpy a septiky. Především pak v lokalitách, kde není možnost napojit 

dům nebo chalupu na veřejnou kanalizační síť, nebo kde by náklady na vybudování 

kanalizační přípojky byly příliš vysoké. Domovní čističky nahrazují již překonané septiky, 

a to jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a navíc jsou v souladu 

s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, 

hygienických zařízení, kuchyní, automatických praček či myček nádobí. Náklady 

na vyčištění splaškové vody jsou velice nízké. Díky technologickému pokroku navíc už 

dnes malé čističky splňují normy, určené původně jen pro velké čistírny. (ŠMÍDOVÁ, K., 

2004) 

Technologie DČOV 

Princip fungování domovních čističek odpadních vod je v zásadě stejný jako u velkých 

klasických čistíren. Čištění probíhá jak mechanicky (zbavení hrubých a jemných nečistot), 

česlemi a sedimentací, tak biologicky, pomocí mikroorganismů za přístupu kyslíku 

(aerobní proces) nebo bez přístupu kyslíku (anaerobní proces). Třetí možnost 
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je kombinace obou procesů. Některé systémy pracují na bázi chemického čištění, kdy 

se pomocí srážedla nečistoty vysráží do vloček. (ŠMÍDOVÁ, K., 2004) 

Při mechanickém předčištění dojde v primární komoře čističky k sedimentaci hrubých 

nerozpuštěných látek kalu a stabilizaci kalu. (Ekocis.cz, 2018) 

Předčištěná a provzdušněná voda je pak dále vedena přes dávkovací filtr. Nastává 

biologické aktivní čištění. Tady se zbaví hrubých nečistot a dále pokračuje do aktivační 

komory, kde dochází k čistícímu procesu. (Ekocis.cz, 2018) 

Následně na to je v dosazovací komoře separován biologický kal od vyčištěné vody. Čistá 

voda odtud přetéká přes přelivnou hranu. Separovaný kal je čerpán zpět do aktivační 

nádrže, kde dochází k jeho další aktivaci. (Ekocis.cz, 2018) 

Aby však docházelo k rozkladu, musí být voda prokysličována. To zajišťují 

provzdušňovací elementy s vysokou aerační schopností. Jedná se vlastně o míchací 

systém, který vyvolá potřebnou turbulenci vody a dodá dostatečné množství kyslíku pro 

tvorbu bakterií. (Ekocis.cz, 2018) 

Účinnost čištění dosahuje až 97 %, díky čemuž se může vodu nadále využívat například 

na zalévání zahrady. (Ekocis.cz, 2018) 

Kritéria výběru 

Pro správný výběr DČOV jsou především rozhodující tato kritéria. 

A) Počet napojených osob (EO) 

Počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které budou k čistírně trvale napojeny. 

EO je uměle zavedená jednotka, která se používá pro návrh potřebné kapacity čistíren 

odpadních vod pro konkrétní území. (REINBERK, Z., 2008) 

Hodnoty produkce specifického znečištění uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Tyto 

hodnoty jsou hodnotami maximálními, dosahovanými v objektech nebo sídlech s vyšší 

vybaveností. Proto je v odůvodněných případech možné snížení hodnot jednotlivých 

ukazatelů, nejvýše však o 50 %. (ČSN 75 6402, 2017) 

Tabulka 4.2 Hodnota znečištění na 1 EO (ČSN 75 6402, 2017) 

Látka BSK5 CHSKCr NL Ncelk Pcelk 

Jednotka g.os-1.d g.os-1.d g.os-1.d g.os-1.d g.os-1.d 

Koncentrace 60 120 55 11 2,5 

 

B) Způsob vypouštění vyčištěných vod 

Vyčištěné vody můžeme vypouštět do povrchových vod, do jednotné kanalizace, která 

není ukončena obecní čistírnou, nebo je zasakovat do půdy (tedy do podzemních vod). 

(PAPÁK, D., 2019) 
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Vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových a podzemních je popsáno v bodu 2.3.4. 

Vypouštění odpadních vod. Vypouštění do kanalizace se řídí kanalizačním řádem, jak 

je popsáno v bodu 3.1.3 Požadavky na kvalitu splaškové vody. 

Rozdělení domovních ČOV 

Domovní čistírna odpadních vod je certifikovaná podle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 

pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, 

a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. 

(Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 

A) Kategorie I - DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV 

kategorie I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití 

DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této 

kategorie nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze 

č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena 

požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění. (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 

B) Kategorie II - DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění 

a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně povrchových vod, zejména tam, 

kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde 

malá vodnost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na 

užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při 

navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu, tj. větší objem aktivace ve srovnání 

s kategorií I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných 

mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod. (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 

C) Kategorie III - DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku 

denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových 

s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná 

se nejčastěji o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným 

dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí 

apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu. 

(Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 

Tabulka 4.3 Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech 

(Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) 

Kategorie výrobku 

označovaného CE 
CHSKCr BSK5 N-NH4

+ Ncelk Pcelk 

I 70 80 - - - 

II 75 85 75 - - 

III 75 85 80 50 80 
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V tomto bodu je popsán návrh systémů na hospodaření se splaškovou vodou a dále 

jejich instalace. 

Návrh zařízení 

A) Septik 

Při návrhu septiku jsou nejdůležitější aspekty počet připojených obyvatel, specifická 

denní spotřeba vody na obyvatele, střední doba zdržení ve dnech a součinitel kalového 

prostoru. (Aquaform.cz, 2020) 

Výběr typu zařízení se určuje výpočtem dle ČSN 75 6402 ve vztahu: (ČSN 75 6402, 2017) 

            (4.1) 

Kde: 

 V - objem septiku [m3] 

 a - součinitel kalového prostoru [-] 

 n - počet připojených obyvatel [-] 

 q - specifická spotřeba vody [l.os-1.d] 

 t - zdržení [den]  

Doba zdržení se navrhuje 3-5 dní za plného provozu. Specifická spotřeba vody 

se uvažuje podle normy ČSN 75 6402 90-120 l.os-1.d. Součinitel kalového prostoru 

se uvažuje 1,5. Hlavním kritériem výběru septiku je počet připojených obyvatel, podle 

kterého se vybírá objem septiku. (ČSN 75 6402, 2017) 

Objem septiků se běžně pohybuje od 3 m3 do 15 m3. Pro 1 až 20 napojených obyvatel. 

Provoz zařízení spočívá v odstraňování zadrženého kalu, pokud jeho vrstva dosáhne 

1/3 užit. výšky nádrže (výška od dna po odtok. trubku), nebo jednou ročně při stálém 

zatížení. Na dně je ponecháno cca. 10-15 cm kalu pro další očkování. 

(Aquaform.cz, 2020) 

B) Zemní filtr 

Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12 566-1 85 až 95 %. 

(Aquaform.cz, 2019) 

Fyzikální vlastnosti filtrační náplně jsou stanoveny dle: (Aquaform.cz, 2019) 

 Filtračního materiálu dle ČSN 721154 a ČSN 721176 

 Nasákavosti dle ČSN 721155 

 Trvanlivosti a mrazuvzdornosti dle ČSN 721156 

   
     

 
  (4.2) 
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Kde: 

 A - Celková plocha [m2] 

 n - počet připojených osob [-] 

 q - specifická spotřeba vody [l.os-1.d] 

 k - součinitel místních podmínek [-] 

 h - teoretická denní nápustná výška [m.d-1] 

Jako u septiku je hlavní kritérium výběru zemního filtru počet připojených osob. Také 

specifická denní spotřeba vody na obyvatele je podle normy 90-120 l.os-1.d. Součinitel 

místních podmínek nabývá hodnoty od 1,0 do 1,3. (Aquaform.cz, 2019) 

Hodnota teoretická denní nápustné výšky je 0,1-0,18 m.d-1 pro mechanicky předčištěné 

vody nebo 0,15-0,2 m.d-1 pro biologicky předčištěné vody v závislosti na velikosti filtru. 

(SOJKA, 2013) 

C) Vegetační kořenová čistírna 

Praxe ukazuje, že s organickým znečištěním, definovaným jako hodnota BSK5, jsou 

horizontálně protékané filtry schopny se vypořádat. Odtokové parametry jsou často 

velice nízké, tzn. účinnost dostatečné k dodržení limitů pro vypouštění do povrchových 

i podzemních vod. (KRIŠKA, M. a NĚMCOVÁ, M., 2015) 

    
                 

     

  (4.3) 

Kde: 

 Ah - povrchová plocha kořenového filtru [m2] 

 Qd - průměrný průtok odpadní vody [m3.d-1] 

 Cin - BSK5 na přítoku do filtru [mg.l-1] 

 Cout - BSK5 na odtoku z filtru [mg.l-1] 

 KBSK - rychlostní konstanta úbytku znečištění [m.d-1] 

Evropská směrnice z roku 1990 doporučuje pro čištění městských splaškových vod 

hodnotu reakční konstanty KBSK = 0,1 m d-1, což většinou dává návrhovou plochu 

kořenových polí 5 m2 na 1 EO. (KRIŠKA, M. a NĚMCOVÁ, M., 2015) 

D) Domovní čistírna odpadních vod 

Pro velikost ČOV je rozhodující počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které 

budou k čistírně trvale napojeny. EO je uměle zavedená jednotka, která se používá pro 

návrh potřebné kapacity čistíren odpadních vod pro konkrétní území. 

(REINBERK, Z., 2008) 

          (4.4) 
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Kde: 

 Sd - zatížení domovní ČOV [kg.d-1] 

 PO - počet obyvatel [-] 

 S0 – zatížení BSK5 [g.os-1.d] 

    
  

  
 (4.5) 

Kde. 

 EO - počet ekvivalentních obyvatel [-] 

 Sd - zatížení domovní ČOV [kg.d-1] 

 S0 - zatížení BSK5 [g.os-1.d] 

V dnešní době se prodávají domovní ČOV podle počtu EO, což znamená podle počtu 

obyvatel v domácnosti. 

Postupy při instalaci zařízení 

Ať už se jedná o jakýkoliv ze systému uvedených výše, pro všechny tyto systémy 

je nejdříve potřeba zhotovit výkop. Ten se vyhloubí, buď pomocí manipulační techniky, 

jako je např. bagr, nebo se vykope pomocí ručních nástrojů. Rozměry výkopu jsou dány 

velikosti zařízení, zvětšené o manipulační prostor. Před instalací zařízení je nutné 

zohlednit geologické podmínky. (Ekocis.cz, 2019), (Ekomonitor.cz, 2014) 

Na dno výkopu, upravené štěrkem nebo pískem, se položí podkladní beton o tloušťce 

min. 150 mm, pokud se jedná septik, plastovou nádobu pro zemní filtr nebo DČOV. 

Pokud se jedná o přirozený zemní filtr, tak je vhodné do celého výkopu vložit geotextilii. 

Nádrže se ukládají na podkladní beton pomocí manipulační techniky jako bagr, jeřáb 

apod. (Ekocis.cz, 2019), (Ekomonitor.cz, 2014) 

A) Další postup při instalaci septiku a DČOV 

Po usazení nádrže dojde k napojení přítokového a odtokového potrubí. Napojené 

potrubí je nutné zajistit zhutněním nebo podbetonováním z vnější strany nádrže tak, aby 

nedošlo při následném obsypu a sedání zásypové zeminy k vylomení hrdla z pláště 

nádrže. Pro zasypání bude použit dle místních podmínek písek, štěrkopísek nebo 

prosetá zemina. Zásyp bude zhutněn po výškách 300 mm. Zasypání a hutnění bude 

prováděno při naplnění ČOV nebo septiku vodou. Všechny tři komory septiku se plní 

současně, aby se předešlo deformaci přepážek. Septik se vodou plní tak, aby výška 

hladiny byla během obsypání vždy o 200-400 mm nad obsypem. V případě DČOV se 

nejdříve naplní nádrž vodou a poté dochází k obsypávání. Při uložení septiku je strop 

dimenzován na zásyp o tloušťce 250-300 mm. (Ekocis.cz, 2019), (Ekomonitor.cz, 2014) 

Pro přívod tlakových hadic na přívod vzduchu od kompresoru do ČOV je nutné položit 

chráničku o průměru 50 mm. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo 
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k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy. Membránový kompresor lze 

uložit do vzdálenosti max. 10 m od ČOV, a to do sklepa, garáže, technické místnosti nebo 

do terénu v plastovém kontejneru dodaným výrobcem. (Ekocis.cz, 2019), (Ekomonitor.cz, 

2014) 

B) Další postup při instalaci zemního filtru 

Před zásypem první vrstvy se provede montáž odtokového a sběrného (perforovaného) 

potrubí. Do kratší strany fóliové vany se u dna vyřízne otvor pro odtokové potrubí - cca 

Ø160 mm. Do otvoru se vloží odtokové potrubí s přírubovým spojem (pevná + volná 

příruba). Potrubí se k fólii ukotví pomocí těchto přírub a dodaných nerezových šroubů. 

(Asio.cz, 2014) 

K odtoku se připojí sběrné (perforované) potrubí, které se uloží na dno filtru. Na protější 

stranu, než je odtok se ke sběrnému potrubí připojí odvětrávací potrubí, které 

je vyvedeno cca 300 mm pod terén, kde se na něj před konečným zásypem připojí 

větrací hlavice. (Asio.cz, 2014) 

Odtokové potrubí se zasype cca 200 mm vrstvou štěrku frakce 16/32. Na štěrk se rozloží 

geotextilie a pokračuje se další vrstvou, kterou tvoří písek frakce (zrnitosti) 2/4 mm 

do výšky cca 800 mm. Na vrstvu písku se opět rozloží geotextilie. (Asio.cz, 2014) 

Nad geotextílii se do stěny fóliové vany nainstaluje přítokové potrubí obdobným 

způsobem jako potrubí odtokové. Přítokové potrubí je zpravidla rozděleno do dvou 

nebo více větví. (Asio.cz, 2014) 

K rozdělovacímu potrubí se pak připojí infiltrační (drenážní) potrubí nebo flexibilní 

hadice. Uložené potrubí se překryje cca 200 mm vrstvou štěrku frakce 16/32. Tato vrstva 

se opět překryje geotextilií. Nyní se provede konečný zásyp zeminou. Před zásypem se 

ještě napojí na odvětrávací potrubí větrací hlavice. Napojení se provede cca 300 mm pod 

upraveným terénem, aby byla větrací hlavice pevně ukotvena. (Asio.cz, 2014) 

C) Instalace kořenové čistírny 

Realizace vlastního kořenového pole spočívá především ve vytvoření zemní jímky, a to 

těžené, případně částečně budované v násypu. Jak dno, tak i stěny nádrže musí být 

řádně zhutněny, aby nedocházelo k dodatečným deformacím. Izolace pole je zpravidla 

praktikována uložením plastové izolační fólie. U menších polí se často používá PVC 803 

tloušťky 1 mm, u větších filtračních polích jsou podstatně výhodnější těsnicí fólie z PE-H 

tloušťky 1,5 až 2 mm. Po svaření je nutno provést komplexní zkoušku těsnosti. Vlastní 

náplň se ukládá tak, aby nebyla narušena mechanizací. Pojíždění těžké mechanizace po 

povrchu je vyloučeno. (ROZKOŠNÝ, M. a kol., 2010) 

Jako filtrační materiály jsou nejvhodnější plavené říční štěrkopísky s oválnými zrny, 

převážně křemičitého původu, drcené lomové kamenivo. V současné době se pro 

filtrační lože využívají hrubozrnné materiály (štěrk, kačírek, drcené kamenivo) se zrnitostí 
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minimálně 4-8, resp. 8-16 mm. Pro rozvodné a sběrné zóny se nejčastěji používá 

makadam (hrubé kamenivo frakce nad 100 mm) a doporučuje se velikost 

kameniva > 100 mm. Celé pole se po nasypání filtračního materiálu zaplaví a povrch se 

zarovná vodorovně podle hladiny vody. Vyrovnání povrchu je nezbytné, jinak vznikají 

místa, kde se hladina vody drží nad povrchem filtrační náplně, nebo místa sušší, na nichž 

se šíří nežádoucí vegetace plevelů.  (ROZKOŠNÝ, M. a kol., 2010) 

Pro rozvod se většinou používají plastové trubky s velkými otvory, aby se zabránilo 

ucpávání. Rozvodné potrubí může být uloženo buď pod úrovní povrchu filtračního pole 

a povrch rozvodné zóny je ve stejné úrovni jako povrch filtračního pole nebo jsou 

rozvodné trubky uloženy nad úrovní povrchu filtračního pole a jsou převrstveny hrubým 

kamenivem. Sběrné potrubí je uloženo na dně filtračního lože a je spojeno v odtokové 

šachtě s výpustním mechanismem, kterým se nastavuje výška vodního sloupce 

ve filtračním loži (na principu spojených nádob). (VYMAZAL, J., 2004) 

Nakonec se KČOV osází mokřadní vegetací, která plní v kořenové čističce celou řadu 

funkcí. Především funguje jako zateplovací pokryv v zimním období a její rychlý růst 

umožňuje intenzivní produkci organické hmoty v podobě odumřelých částí rostlin. Právě 

mocná vrstva organického substrátu hraje v procesu čištění nezastupitelnou roli. 

Kořenový systém a oddenky rostlin navíc poskytují podklad pro přisedlé mikroorganismy 

a přivádějí kyslík do kořenové zóny, která je jinak ve většině profilu anaerobní (tj. bez 

obsahu rozpuštěného kyslíku). Z hlediska mokřadní vegetace se nejčastěji používá rákos 

obecný a chrastice rákosovitá. (ŠPERLING, M., 2014) 

 

V minulosti se dešťové vody přirozeně vsakovaly a doplňovaly tak přirozenou cestou 

deficit spodních vod. V současné je převážná část dešťové vody, která odteče 

ze zpevněných ploch odváděna přes kanalizační sběrače do řek. Tato se zpět 

do podzemních vod na našem území už nevrátí. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 

2007) 

Přihlédneme-li k možnému znečištění, které odvodňované plochy mohou uvolnit, je pak 

včlenění srážkových vod zpět do přirozeného koloběhu vody co nejblíže místu jejich 

dopadu cílem ekologicky, vodohospodářsky a technicky smysluplným. Proto je potřeba 

sledovat v první řadě redukci povrchového odtoku a jeho lokální vsakování a teprve 

v druhé řadě se uchýlit k zavedení vod do stokové sítě. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 
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Geologické podmínky na stavebním pozemku jsou nejdůležitější hledisko pro návrh 

zařízení HDV. Podmínkou pro přípravu staveb je včasné provedení geologického 

průzkumu, který musí popsat a posoudit: (STRÁNSKÝ, D., KABELKOVÁ, I., BAREŠ, V., 

VÍTEK, J., VÍTEK R., SUCHÁNEK, M., PLOTĚNÝ, K., PÍREK, O., 2019) 

 propustnost podloží 

 úroveň hladiny podzemní vody a mocnost nesaturované (nenasycené) zóny 

 směr proudění podzemní vody 

 sklon terénu 

 ochranná pásma vod 

 ekologická zátěž půdy 

 využití území 

Možnost využití vsakování jako součásti HDV potvrdí nebo vyvrátí geologický průzkum. 

Způsob a rozsah geologického průzkumu v závislosti na místních podmínkách podrobně 

stanoví ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. (STRÁNSKÝ, D., KABELKOVÁ, I., 

BAREŠ, V., VÍTEK, J., VÍTEK R., SUCHÁNEK, M., PLOTĚNÝ, K., PÍREK, O., 2019) 

Vsakovací schopnost půdy 

Podstatným předpokladem pro vsakování srážkových odtoků je dostačující propustnost 

půdy a nesaturovaných podzemních horninových vrstev. V souladu s ČSN 75 9010 je 

propustnost charakterizována hodnotou koeficientu vsaku kv (m/s), která představuje 

rychlost proudění vody v trvale nesaturovaném horninovém prostředí 

za atmosférického tlaku při hydraulickém sklonu I = 1. Tuto veličinu nelze zaměňovat 

za obecně známý koeficient nasycené hydraulické vodivosti Ks (m/s), který je vztažen k 

trvale zvodnělému prostředí, tedy saturované zóně horninového prostředí, jinými slovy 

ke kolektoru podzemní vody. Do saturovaného prostředí (kolektoru podzemní vody) 

je přímé vsakování srážkových vod nepřípustné. (STRÁNSKÝ, D., KABELKOVÁ, I., BAREŠ, 

V., VÍTEK, J., VÍTEK R., SUCHÁNEK, M., PLOTĚNÝ, K., PÍREK, O., 2019) 

Jakékoliv zjednodušené přepočty Ks na kv se nedoporučují. Prvotní charakterizace 

propustnosti nesaturovaného horninového prostředí na základě odborné rešerše 

archivních znalostí posuzovaného území je možná pouze v případě nenáročných staveb 

v jednoduchých přírodních poměrech (ČSN 75 9010). Zde je možné vycházet z obecného 

hodnocení propustnosti horninového prostředí pomocí Ks, resp. z nomogramů 

vyjadřujících závislost mezi hydraulickou vodivostí a zrnitostí a kvalifikovaně tyto 

parametry upravit pro potřeby hodnocení vsakovací schopnosti. (STRÁNSKÝ, D., 

KABELKOVÁ, I., BAREŠ, V., VÍTEK, J., VÍTEK R., SUCHÁNEK, M., PLOTĚNÝ, K., PÍREK, O., 

2019) 
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Obrázek 4.2 Vztah mezi typem zeminy (osa x horní), hydraulickou vodivostí (dolní boxy č. 12-1) a 

jejich zrnitostí (klasické osy x - průměr zrn v mm a y - obsah zrn v % celkové váhy), (STRÁNKSÝ, D., 

KABELKOVÁ, I., BAREŠ, V., VÍTEK, J., VÍTEK, R., SUCHÁNEK, M., PLOTĚNÝ, K., PÍREK, O., 2019) 

 

Mocnost zasakovacího prostoru 

Mocnost zasakovacího prostoru, vztažená na průměrné roční maximum hladiny spodní 

vody, má zásadně vždy činit nejméně 1,0 m tak, aby byla zajištěna dostatečná průsaková 

dráha pro přiváděné odtoky. Při vysokém zatížení srážkového odtoku a velké 

propustnosti zasakovacího prostoru by měla být mocnost co nejvyšší. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Při neškodných odtocích a nízkém látkovém zatížení může být pro plošné a průlehové 

vsakování v odůvodněných případech připuštěna mocnost zasakovacího prostoru pod 

1,0 m. Při mocnosti méně než 0,5 m se mohou srážkové odtoky dostávat přímo 

do spodních vod. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 

Hlavními technickými principy jsou: (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 Plošné zasakování 

 Rýhové zasakování 

 Trubní zasakování 

 Vsakovací příkop 

 Vsakovací nádrž 

 Šachtové vsakování 

 Vícesložkový vsakovací prvek  
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Plošné vsakování 

Pod tímto pojem se rozumí vsakování skrze propustný prostor zpevněný nebo porostlý 

povrch, při kterém nedochází k zadržení dešťové vody. Při plošném vsakování musí být 

zabezpečeno, aby vsakovací schopnost půdy byla větší než očekávaný dešťový odtok. 

Předností plošného vsakování je to, že v krycí vrstvě porostlé vegetací a s vysokým 

obsahem humusu dochází k čištění prosakující dešťové vody. Dochází také k zachycování 

a odbourávání některých znečišťujících látek. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Přehled zařízení pro plošné vsakování: (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 Travnaté plochy 

 Propustné dláždění 

 Zatravňovací tvárnice 

 Zatravněné štěrkové plochy 

 Propustný beton a asfalt 

Vsakování s nadzemní retencí 

Používá se tam, kde není dostatek místa pro plošnou infiltraci. Při tomto způsobu 

zasakování je nutno přihlédnout k estetickému hledisku těchto objektů, přičemž vlastní 

zasakovací zařízení je možno např. doplnit vhodným rostlinným porostem a trvalou 

vodní plochou a přispět tak ke vzhledu urbanizovaného území. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

Mezi typy vsakování s nadzemní retencí patří: (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 Vsakovací průlehy 

 Vsakovací nádrže  

Obě tyto varianty je možné vytvořit na pozemku s rodinným domem, avšak jedná 

se o velmi nepravděpodobné varianty a v této práci s nimi tedy na pozemku nebudeme 

počítat.  

Vsakování s podzemní retencí 

Pokud není pro nadzemní zdržení dešťové vody k dispozici dostatek plochy, může být 

voda zadržována také v podzemí – v šachtách, potrubích, rýhách nebo v plastových 

vsakovacích blocích. Při podpovrchové infiltraci je povrchová část půdního horizontu 

odstraněna a dešťový odtok je přímo zaústěn do spodních půdních horizontů, které 

neobsahují prakticky žádný humus. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

A) Vsakování rýhové 

Při rýhovém vsakování je srážkový odtok zaveden povrchově nebo podpovrchově 

do rýhy vyplněné štěrkem, zrnitosti 16/32 mm, nebo jiným porézním materiálem. V 

tomto prostoru je odtok akumulován a předáván do podzemní intenzitou odpovídající 

propustnosti okolní půdy. Velikost rýhy je omezena polohou hladiny podzemní vody. 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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B) Vsakování potrubní 

Při trubním vsakování je dešťový odtok přiváděn do perforovaného potrubí, uloženého 

do lože ze štěrku nebo jiného jímavého materiálu. Potrubí je zasypáno až po terén 

obdobným nebo stejným materiálem. Je možná kombinace vsakování, kdy je dešťový 

odtok přiváděn nadzemně, se vsakováním s přívodem pod zemí. Jímací kapacita vyplývá 

z rozměrů příčného řezu rýhou, respektive potrubím, pórovitosti zásypu a délky, kterou 

je možno pro prvek použít. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

C) Vsakování v šachtách 

V zasakovací šachtě dochází k bodovému, podpovrchovému vsakování. Před zaústěním 

do podloží protéká dešťový odtok zpravidla uměle vytvořenou filtrační vrstvou. 

Vsakovací šachta je zpravidla sestavena z betonových skruží. Měla by být dodržena 

minimální světlost šachty DN 1000. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

D) Vsakovací boxy (bloky)  

Vsakovací systém obsahuje vsakovací boxy, které se umisťují do země. Tím se vytváří 

obrovské prostory pro dešťovou vodu. Systém boxů se spojuje dohromady a můžeme, 

vytvářet libovolné tvary a velikost. Celý box je obalen geotextilií a zasypaný zeminou. 

Využitelnost boxů je téměř 95 % jejich kapacity. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 

Obrázek 4.3 Vsakovací blok (Jimky-plast.cz, 2017) 

Vsakovací bloky potěší především svou rychlou montáží, která se dá zvládnout bez těžké 

techniky. Z těchto bloků se dá sestavit vsakovací galerie o jakémkoliv objemu. Výhodou 

je také možnost univerzálního použití. Například k vsakování, retenci nebo akumulaci 

srážkové vody. Produkt je vyroben ze 100 % recyklovaného polypropylénu a má třikrát 

větší objem než štěrkové lože. Bloky je možné instalovat do hloubky až 5 m a je navržen 

na minimální životnost 50 let. (Trigyshop.cz, 2020) 

Před vsakovacími boxy je potřeba mít filtrační šachtu. Nová technologie systémů řeší 

problém s nakládáním dešťové vody v místě srážky, čímž odlehčuje kanalizačním stokám 

a snižuje poplatky za odvod dešťových vod. Používání systémů a je ve shodě 

s legislativou zemí EU, která upřednostňuje přirozené vsakování a odtékání dešťových 

vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí. (Jimky-plast.cz, 2017) 
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Obrázek 4.4 Systém pro vsakování dešťových vod (Jimky-plast.cz, 2017) 

Základní funkcí systémů je likvidace dešťové vody ze zpevněných ploch, jako jsou např. 

střechy velkých průmyslových, obchodních a sportovních objektů, ale i střechy rodinných 

domů, zpevněné plochy komunikací, parkovišť. Oba systémy se skládají z tzv. základních 

akumulačních boxů (500 x 400 x 1000 mm), které se velice jednoduše sestavují 

do kompaktního celku "galerie" téměř neomezených rozměrů a tvarů. Tím vznikne 

dočasný skladovací prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií (případně 

hydroizolační folií) a umístí pod povrch. Základní princip funkce obou systémů 

je stejný, co nejrychleji odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým 

zpožděním nechat vsáknout do okolní zeminy nebo provést regulovaný odtok dešťové 

vody ze systému do dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrže. (Jimky-

plast.cz, 2017) 

E) Vsakovací tunely 

Vsakovací tunely je stejně jako vsakovací bloky možné využít pro stavbu vsakovacích 

galerií. Na rozdíl od bloků se tunely používají více u menších staveb typu rodinného 

domu. Z pravidla u objektů, kde je nutné vsakovat menší množství vody. Výstavba 

vsakovací galerie je uspořádána do řad. Tunely se kladou za sebe a obalují se do 

ochranné geotextilie 200 g.m-2. Na konci každé řady jsou ukončeny krycími čely, přes 

která se také připojuje přítok dešťové vody nebo případně přepad. Důležitou součástí 

je také odvzdušňovací hlavice, která nesmí chybět zvláště u větších sestav. Díky své 

konstrukci mají výbornou okamžitou akumulační schopnost a postupné vsakování 

do okolní zeminy. Jsou vhodné i tam, kde je potřeba snížit zatížení kanalizační sítě, která 

odvádí dešťovou vodu do čistírny odpadních vod. (Trigyshop.cz, 2017) 
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                Obrázek 4.5 Vsakovací tunel AS-KRECHT (Asio.cz, 2018)   

F) Vsakovací jímky 

Vsakovací jímky jsou dalším z možných řešení pro likvidaci dešťových vod, pokud není 

možné napojení k místní dešťové kanalizaci. V případě, že nepotřebujeme dešťovou 

vodu akumulovat a následně využívat, je vhodné zabezpečit její vsakování na vlastním 

pozemku. Vsakovací jímku můžeme použít také k vsakování přečištěné odpadní vody, 

pod podmínkou dostatečného přečištění a povolení ze strany stavebního úřadu. 

(Trigyshop.cz, 2018) 

Jímka se instaluje jako podzemní a díky navrtaným otvorům v samonosné konstrukci 

je schopna vsakovat velké množství vody. Vsakovat je možné dešťovou vodu svedenou 

ze střech domů, nebo přečištěnou odpadní vodu z ČOV nebo septiků. V případě potřeby 

většího objemu, je možné vsakovací jímky napojit za sebe přes přepad umístěný v horní 

části jímky. Výpočet počtu vsakovacích jímek se řídí normou ČSN 75 9010. Před 

vsakovací jímkou je potřeba mít filtrační šachtu. Konstrukce vsakovací plastové jímky 

s perforací v dolní třetině zajišťuje potřebnou kapacitu vsakování. (Trigyshop.cz, 2018) 

 

Obrázek 4.6 Vsakovací jímka (Destovka.eu, 2016) 
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Zachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou 

vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout, ani 

regulovaně odpouštět do žádného typu kanalizace, či vodního toku. (FROLÍK, S., 2017) 

Zachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou 

vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout, ani 

regulovaně odpouštět do žádného typu kanalizace, či vodního toku. (FROLÍK, S., 2017) 

Retenční nádrž na dešťovou vodu 

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

na nemovitosti a pravidelná údržba.  Zásobník může být nadzemní nebo podzemní. 

Velikost zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládanou spotřebou 

dešťových vod. Nádrž je vybavena přítokem s bezpečnostním přepadem. Materiálové 

provedení nádrže se odvíjí od její velikosti a umístění. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

Skladování dešťové vody je velmi důležité, protože při dodržení správného způsobu 

skladování nebudeme mít problém s udržením hygieny a kvality zachycené vody. Ideální 

je nádrž umístěná pod zemí, kde nedochází k velkému kolísání teplot a kde není 

vystavena přímému slunečnímu záření. Z hygienických důvodů také není dobré 

skladovat zachycenou vodu v nádrži příliš dlouho. (Asio.cz., 2013) 

Používají se nádrže plastové, betonové, sklolaminátové a ocelové. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, 

J. a PRAX, P., 2007) 

A) Plastové nádrže  

Plastové nádrže jsou vyráběné nejčastěji z polyetylenu, polypropylenu nebo pro 

umístění do země z plastu zesíleného skelnými vlákny. Výhodou těchto zásobníků 

je odolnost proti korozi, malá hmotnost, využití prostoru variabilním složením, 

jednoduchá montáž a údržba. Plastové nádrže mohou být bezešvé nebo svařované, 

válcové nebo pravoúhlé, samonosné nebo určené k obetonování. Jímky se osazují na 

zhutněný štěrkový podklad nebo se usazují na betonovou desku. V případě nebezpečí 

spodní nebo povrchové vody nebo usazení do snadno propustné zeminy se doporučuje 

jejich obetonování v síle 15-20 cm. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 
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Obrázek 4.7 Plastová nádrž na srážkovou vodu (Destovka.eu, 2020) 

B) Betonové nádrže 

Betonové zásobníky, které se budují podobně jako studny z jednotlivých skruží, mají 

tu nevýhodu, že během několika desítek let přestanou v kontaktních místech těsnit. Tuto 

nevýhodu nemají monolitické betonové jímky. Naopak výhodou betonových nádrží 

je přirozená neutralizace kyselé dešťové vody. Tu v plastovém zásobníků zajistí kousek 

přírodního vápence. Na rozdíl od plastových jsou betonové nádrže odolné proti velkému 

vnějšímu tlaku, proto se doporučují pro stavbu pod příjezdovými cestami. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Filtrační jímka 

Pod tímto pojmem se rozumí drenážní systém jam utěsněný vzhledem k podloží. 

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

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

vrstvou půdy může být zároveň docíleno dobrého čištění dešťové vody. Vodné použít 

jako předčištění při silně znečistěné vodě. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Retence na zelených střechách 

Retence je možná díky porostu na absorpce schopném půdním substrátu na střechách 

nebo při zřízení zásobní nádrže na plochých střechách. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, 

P., 2007) 

Zelené střechy způsobující vzdutí vody mají výhradně retenční účinek. Zeleň může být 

extenzivní, polointenzivní nebo intenzivní. Podle výstavby zelené střechy může být 

veškerá dešťová voda zadržena v půdním tělese (intenzivní zazelenění) minimálně ale 

podíl 30 % (extenzivní zazelenění). (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Na zelených střechách dochází k biologickému a mechanickému čištění dešťové vody 

díky filtraci škodlivých látek skrze rostliny a půdní těleso. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, 

P., 2007) 
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Obrázek 4.8 Typy osázení zelených střech (MIFKOVÁ, T., 2009) 

Vegetační pokryv je na celé ploše střechy a je tvořen druhy s nízkou mírou růstu 

a nízkými nároky na údržbu. Vhodné jsou víceleté suchomilné rostliny s nízkým 

vzrůstem, například mechy, sukulenty, traviny a byliny. Extenzivní vegetační střechy 

se navrhují na plochých i sklonitých střešních konstrukcích. Jsou navrhovány jako 

nepochůzné, s přístupem pouze za účelem údržby (nároky na údržbu jsou nízké). Vlastní 

výška střešního substrátu se pohybuje v rozmezí 60-150 mm podle zvolené technologie 

a druhu porostu. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007), (TNV 75 9011, 2013) 

Polointenzivní úprava střechy je přechodovým typem mezi extenzivní a intenzivní 

úpravou. Je v podstatě tvořena stejnými rostlinami jako extenzivní zeleň, plus ji doplňují 

suchomilné trvalky. Vlastní výška střešního substrátu se pohybuje v rozmezí 150-300 

mm podle zvolené technologie a druhu porostu. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007), (TNV 75 9011, 2013) 

Jedná se o obhospodařované zelené plochy s okrasnou funkcí s rostlinami, keři a stromy. 

Intenzivní vegetační střechy výrazně zvyšují zatížení střešní konstrukce, jsou obvykle 

pochůzné a vyžadují pravidelnou údržbu včetně přídavné závlahy a hnojení. Vlastní 

výška střešního substrátu je zpravidla vyšší než 300 mm. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, 

P., 2007), (TNV 75 9011, 2013) 

 

V této kapitole je popsáno technické řešení systémů pro hospodaření se srážkovou 

vodou. 

Návrhy zařízení 

A) Návrh vsakovacího zařízení (ČSN 75 9010, 2013) 

            

 

   

 (4.6) 
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Kde: 

 Ared - redukovaná plocha střechy [m2] 

 A - plocha střechy [m2] 

 Ψ - odtokový součinitel [-] 

       
 

 
          (4.7) 

Kde: 

 Qvsak - vsakovaný odtok [m3.s-1] 

 Avsak - velikost vsakovací plochy [m2] 

 kv - koeficient vsaku [m.s-1] 

 f - součinitel bezpečnosti vsaku 

          
   

 
    (4.8) 

Kde: 

 L - délka vsakovacího zařízení [m] 

 hvz - výška vsakovacího zařízení [m] 

 B - šířka vsakovacího zařízení [m] 

U vsakovacích zařízení vyplněných štěrkem nebo prefabrikovanými bloky je retenční 

objem vsakovacího zařízení objemem pórů nebo retenčního prostoru v blocích. Celkový 

objem vsakovacího zařízení se potom stanoví podle vztahu: (ČSN 75 9010, 2013) 

   
   

 
 (4.9) 

Kde: 

 W - celkový objem vsakovacího zařízení [m3] 

 Vvz - největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení [m3] 

 m - pórovitost nebo retenční schopnost vsakovacího zařízení [-] 

Periodicita srážek se podle normy volí 0,1 nebo 0,2. Další kritérium pro volbu návrhové 

úhrnu srážek je nadmořská výška. Podle normy se určuje, pokud se návrhová lokalita 

nachází níže nebo výše jak 650 m n.m. (ČSN 75 9010, 2013) 

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod se provádí podle ČSN 75 9010. 

     
  

    
            

 

 
                (4.10) 

 

     
   

        
 (4.11) 
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Kde: 

 Ared  - redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

 Avz  - plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 

[m2] 

 Qp - jiný přítok [m3.s-1] 

 p - periodicita srážek [rok-1] 

 kv - koeficient vsaku [m.s-1] 

 f - součinitel bezpečnosti vsaku 

 Qo - regulovaný odtok [m3.s-1] 

 Avsak - velikost vsakovací plochy [m2] 

 hd - návrhový úhrn srážek [mm] 

 tc - doba trvání srážky [min] 

 Qvsak - vsakovaný odtok [m3.s-1] 

 Vvz - největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 

(návrhový objem) [m3] 

 Tpr - doba prázdnění [hod] 

B) Návrh retenční nádrže 

Nejdříve je potřeba zjistit množství zachycené srážkové vody. Výpočet provedeme podle 

vzorce 3.7 

Objem nádrže dle spotřeby vody: (Asio.cz, 2019) 

    
           

    
 (4.12) 

Kde: 

 Vv - objem nádrže [m3] 

 n - počet obyvatel v domácnosti [-] 

 qspec - specifická spotřeba vody na obyvatele a dne [l.os-1.d] 

 R - koeficient využití srážkové vody (obvykle 0,5 - vyjadřuje 50% náhradu pitné 

vody) [-] 

 a - koeficient optimální velikosti (zohledňuje počet dní bez srážek, obvykle 15-21) 

[den] 

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: (Asio.cz, 2019) 

    
  

   
   (4.13) 
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Kde: 

 VP - objem nádrže [m3] 

 Qd - množství zachycené srážkové vody [m3.rok-1] 

 a - koeficient optimální velikosti počet dní bez srážek, obvykle 15-21) [den] 

Potřebný objem nádrže: (Asio.cz, 2019) 

               (4.14) 

Kde: 

 Vn - potřebný objem nádrže [m3] 

 VV - objem nádrže dle spotřeby vody [m3] 

 VP - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody [m3] 

Posouzení: (Asio.cz, 2019) 

    
       

  
     (4.15) 

Optimální situace nastává v případě, že se hodnoty VV a VP neliší o více než 20 %. (Asio.cz, 

2019) 

Objem nádrže na dešťovou/provozní vodu se zpravidla stanovuje na potřebu provozní 

vody na 14 až 21 dnů. Při stanovení objemu nádrže na dešťovou/provozní vodu se bere 

v úvahu, že zalévání, kropení a úklid se nemusí provádět každý den. Dále se musí vzít 

v úvahu využití budovy v průběhu 14 až 21 dnů (každý den, jen v pracovních dnech 

apod.). (PLOTĚNÝ, K., 2013) 

Navrhují se válcové nebo hranaté nádrže o objemech zpravidla od 1 do 12 m3. 

Postupy při instalaci zařízení 

Ať už se jedná o jakýkoliv ze systému uvedených výše, pro všechny tyto systémy 

je nejdříve potřeba zhotovit výkop. Ten se vyhloubí, buď pomocí manipulační techniky, 

jako je např. bagr, nebo se vykope pomocí ručních nástrojů. Rozměry výkopu jsou dány 

velikosti zařízení, zvětšené o manipulační prostor. (Nicoll.cz, 2017) 

Před instalací musí být bezpodmínečně vyjasněny následující body: (Nicoll.cz, 2017) 

 Stavební technická vhodnost půdy dle DIN 18196  

 Maximální hladina spodní vody, popř. nasákavost podkladu  

 Vyskytující se druhy zatížení, např. dopravní zatížení  

K určení půdně fyzikálních podmínek se doporučuje vyžádat geologický průzkum, 

znalecký posudek z lokality stavby. (Nicoll.cz, 2017) 
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A) Vsakovací boxy 

Vyrovná se dno výkopu a položí se min. 200 mm vrstvu lože (štěrk frakce 16/32, hrubý 

písek, případně další zrnitý materiál podobné báze bez ostrých hran). Lože se zarovná 

a zhutní. Na dno a stěny výkopu se rozloží geotextilie. Při úpravě velikosti geotextilie 

se zároveň musí počítat i s rozměrem pro zabalení horní plochy. Její celkové rozměry 

tedy musí být tak velké, aby přeložené pásy geotextilie byly min. 20 cm přes sebe. 

Příslušné boxy se osadí konkrétním příslušenstvím (např. vstupní – nátoková hrdla). 

Provede se pokládka jednotlivých akumulačních boxů systému – čímž vznikne dočasný 

akumulační prostor. Ke spojování jednotlivých boxů do vrstev se musí použít pouze 

originální spojky k tomuto účelu určené (spojky pro spojování v horizontálním 

a vertikálním směru jsou odlišné, stejně tak se navzájem liší spojky pro systém). Pro 

spojení dvou příslušných boxů v horizontálním směru (vedle sebe) se musí použít 

na kratší i na delší stranu vždy po dvou kusech spojovacích elementů (klipů). Pro spojení 

dvou vrstev ve vertikálním směru (nad sebou) se použijí dva kusy spojovacích elementů 

(trubka). Provedou se veškerá připojení vsakovacího systému (kanalizační potrubí, 

předřazené revizní a čisticí šachty atd.). Výkop se zasype - okolí vsakovací galerie (z každé 

strany) se opatří min. 200 mm vrstvou obsypového materiálu (štěrk frakce 16/32, hrubý 

písek, případně další zrnitý materiál podobné báze bez ostrých hran). (Jimky-plast.cz, 

2017) 

B) Vsakovací tunely 

Nosnost příslušné půdy je pro stabilitu tunelových systémů zásadní. V případě 

neznalosti nebo pochybnostech o nosnosti půdy je nezbytný geologický průzkum. Není-li 

nosnost půdy dostatečná, musí být učiněna další opatření pro potřebnou nosnost (např. 

štěrková spodní vrstva, geotextilní vložka apod.). Když není spodní vrstva vhodná, 

použije se ke zpevnění půdního materiálu štěrk se zrny až 16/32mm.  V závislosti 

na požadované nosnosti celého systému může být pro zásyp použit prodyšný, 

nesoudržný a stlačitelný půdní materiál nebo štěrk až do velikosti zrn 16/32 mm. 

(Asio.cz, 2018) 

Podsyp se urovná a nejlépe zatáhne dlouhou latí, aby se příliš nepropadal a ani nebyl 

příliš zhutněný (kvůli zhoršení propustnosti podloží). Na urovnaný podsyp se usadí 

vsakovací tunely a vzájemně se do sebe zacvakají v podélném směru. Vsakovací tunely 

se překryjí pásy geotextilie minimální plošné hmotnosti 100 g.m-2. (Nicoll.cz, 2015) 

Bez ohledu na zásypový materiál musí být zasypání provedeno rovnoměrně, po obou 

stranách a po jednotlivých vrstvách max. 20cm. V případě, že by mohly být tunelové řady 

zasypány půdou se smíšenou zrnitostí, budou tunelové řady plošně pokryty geotextílií, 

aby se zabránilo infiltrace jemných částic přes postranní prosakovací otvory tunelů. 

Použití děravé nebo jinak poškozené geotextílie je zakázané. Pro přímé pokrytí tunelu 

je potřeba geotextílie o minimální půdorysné šířce 2,5 m. AS-KRECHT je bez bočního 
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a horního zasypání staticky neodolný. Je třeba se vyvarovat deformaci tunelu způsobené 

těžkou montážní technikou. Obecně platí, že není povoleno přímé zatížení tunelů 

stavebními stroji nebo zhutňovací technikou. (Asio.cz, 2018) 

Přívodní potrubí se připojuje na čelních stranách přímo do koncových desek. Za tímto 

účelem se vyříznou příslušně perforované a popsané kruhové výseče. Potrubí musí 

sahat cca 20 cm dovnitř modulů. (Nicoll.cz, 2015) 

Pro případnou kontrolu nebo revizi tunelů je vhodné ze stropu každé řady tunelů vyvést 

také potrubí směrem k úrovni terénu. Konec je nutné ukončit zátkou. Stejně tak je nutné 

vytvořit odvětrání, které bude ukončeno odvětrávací hlavicí. (Trigyshop.cz, 2017) 

C) Vsakovací jímky 

Jako příprava na usazení podzemní šachty se ve vykopané jámě vytvoří podklad 

ze zásypového materiálu (o síle 200 mm): nasypou se jednotlivé vrstvy o výšce 100 mm 

a silně se zhutní (vibrační deskou nebo 3 pracovní operace ruční pěchovačkou 15 kg 

v každé vrstvě). Plocha musí být v horizontálním směru dokonale vodorovná. Pro 

stabilizaci podzemní šachty je nutné ji naplnit asi do výše 50 cm vodou. Zásyp/zhutnění 

v dolní části jámy (do poloviny výšky šachty bez dómu) se provede tak, že materiál pro 

zásyp se sype do jámy ve vrstvách po 100 mm, a to v šířce nejméně 300 mm okolo 

šachty, a zhutní se ručním pěchovadlem 15 kg (nepoužívat žádný stroj!) v jedné pracovní 

operaci na každou vrstvu. Po zasypání/zhutnění dolní části jámy se provede instalace 

přítokové potrubí a ochranné trubky se spádem (min. 1 %) k šachtě, jakož i odtokové 

potrubí se spádem (min. 1 %, stejné nebo silnější než u přítoku) směrem od šachty. Při 

zasypání/zhutnění do výšky asi 200 mm pod úroveň terénu se postupuje tak, jak 

je uvedeno v popisu pro dolní část jámy. Zbývající zásyp lze provést ornicí nebo zeminou 

z výkopu apod. (Trigyshop.cz, 2018) 

Hloubka stavební jámy vyplývá z velikosti šachty, mrazuvzdornosti, stávajících vedení, 

(pokud je naplánován) externího filtračního systému a maximální výšky překrytí zeminou 

1,5 m nad šachtou. U vsakovacích šachet musí být spodní hrana šachty minimálně 1,5 m 

nad maximální hladinou spodní vody. (Trigyshop.cz, 2018) 

D) Retenční nádrž na dešťovou vodu 

Jako podloží se pokládá zhutněný oblázkový štěrk či štěrkopísek (max. frakce 8/16 dle 

DIN 4226-1, vrstva cca. 150-200 mm). Hloubka jámy musí být vyměřena tak, aby nebylo 

překročeno maximální zakrytí nádrže (při běžném způsobu uložení s jednou kopulí 1000 

mm od horní hrany tělesa nádrže, při způsobu hlubšího uložení za speciálních podmínek 

instalace pak až 1600 mm) zeminou. Pro celoroční využití zařízení je nutná instalace 

nádrže a částí zařízení vedoucích vodu v nezámrzné hloubce. Ta se zpravidla nachází 

v hloubce cca. 800 mm. (Nicoll.cz, 2017) 
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K zamezení deformací se nádrž před zásypem naplní z 1/3 vodou, potom se zásyp 

(oblázkový štěrk max. frakce 8/16 dle DIN 4226-1) po vrstvách max. 30 cm postupně 

zasype do 1/3 a zhutní. Návazně se nádrž naplní do 2/3 a opět v max. 30 cm vrstvách 

zasype do 2/3, atd. Jednotlivé vrstvy musí být dobře zhutněny (ruční pěchovačkou). Při 

pěchování je nutno zabránit poškození nádrže. V žádném případě nesmí být nasazeny 

strojní pěchovačky. Zásyp musí mít šířku min. 50 cm. Zásyp oblázkovým štěrkem musí 

být proveden plynule a ukončen v jednom dni, jinak může dojít v důsledku deště 

k přetížení zadrženou vodou. (Nicoll.cz, 2017) 

Veškerá přívodní a přepadová potrubí je nutno položit se spádem min 1 % (přitom 

je nutno zohlednit dodatečné poklesy půdy). Připojení se provádí do předpřipravených 

a zatěsněných otvorů nádrže DN100. (Nicoll.cz, 2017) 

Je-li přepad nádrže připojen na veřejnou kanalizaci, musí být tato přípojka zabezpečena 

proti zpětnému vzdutí dle platných předpisů. Vhodné je umístit na takovýto přepad sifon 

proti zápachu. (Nicoll.cz, 2017) 

Veškerá sací, popř. tlaková potrubí a kabeláž je nutno vést v samostatném potrubí, které 

je nutno bez průhybu, pokud možno v přímé linii položit ve spádu k nádrži. Nutné 

oblouky je nutno vytvořit z kolen s úhlem max. 30°. (Nicoll.cz, 2017) 

 

V různých částech domácnosti nejsou nároky kladené na kvalitu vody vždy stejné. Tam, 

kde přicházíme s vodou osobně do styku (vaření, pití, mytí nádobí, tělesná hygiena) musí 

být používána voda pitná, ovšem při jiném použití lze s výhodou využít vodu srážkovou. 

Spotřeba dešťové vody závisí zejména na tom, kde bude dešťová voda využívána a kolika 

osobami. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Pro použití jako voda pitná nemá dešťová voda dostatečný obsah minerálů, i kdybychom 

dosáhli uspokojivého vyčištění. Taktéž by bylo zapotřebí zvyšovat její hodnotu pH. Jako 

voda užitková je však použitelná velmi snadno. Výhodou dešťové vody je, že má velmi 

nízkou tvrdost (tedy obsah vápníku) a tudíž netvoří vodní kámen a nenavyšuje spotřebu 

pracích prostředků. To je typicky problém u vody podzemní. (Svepomoci.cz, 2017) 

V současnosti se nabízí několik možností využívání dešťové vody: (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

Splachování WC 

Pro WC a instalace je dešťová voda výhodná, jelikož je měkká a nedochází tedy 

k usazování vodního kamene. Splachování WC navíc spotřebuje společně 

se sprchováním nejvíce vody v domácnosti a vzhledem k tomu, že nevyžaduje vodu 

vysoké kvality, je používání pitné vody zbytečným plýtváním. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

https://euroclean.cz/slovnik/vodni-kamen/?utm_source=svepomoci&utm_medium=pr&utm_campaign=10-2017
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Zavlažování 

Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje 

chlor. Kromě toho je pitná voda příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu. 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Praní 

Zachycená srážková voda se využívá s výhodou jako užitková voda na praní, 

a to zejména v oblastech, kde je jiná dostupná voda na praní příliš tvrdá nebo obsahuje 

vyšší podíl železa, manganu apod. Při použití na praní se příznivě projeví měkkost 

dešťové vody, která podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, 

nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen, a proto není tak nutné používat drahé 

změkčovače. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Z hygienického hlediska je praní v dešťové vodě naprosto v pořádku. Komplikace může 

být v tom, že dešťová voda někdy obsahuje různé chemické příměsi, kterých se voda 

ve filtrech mechanických nečistot nezbaví. Mohlo by se potom stát, že prádlo bude po 

vyprání zapáchat. Množství těchto příměsí záleží na čistotě ovzduší, druhu střešní krytiny 

a také na tom, jestli se voda na střeše dostává do kontaktu s velkým množstvím nečistot 

jako je listí, jehličí, šišky atd. Tento problém se dá řešit tím, že použijete pračku, která 

umožňuje napojení na dvojí vodu. Poslední máchání tak probíhá v pitné vodě a prádlo 

se tím případného zápachu zbaví. V současné době již existují speciální pračky 

na dešťovou vodu, které dokážou právě toto. (Pocitamesvodou.cz, 2017) 

Údržba 

Dešťovou vodu můžeme použít na mytí aut, úklid a čištění tam, kde není zapotřebí 

hygienicky nezávadná voda. Ve všech těchto případech je zapotřebí velké množství vody 

a je ekonomicky i ekologicky výhodné použít dešťovou vodu na místo pitné. (HLAVÍNEK, 

P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 

Tradičně byly v minulosti budovány odvodňovací systémy ke shromažďování a odvádění 

všech druhů odpadních (a dešťových) vod bez ohledu na jejich původ. Oddílné soustavy, 

odvádějící odděleně znečištěné vody od srážkových povrchových vod, představují 

zlepšení proti jednotným kanalizacím. Z řady důvodů (zejména finančních) však není 

možné (reálné) změnit na území mnoha měst a obcí historický charakter stokové sítě 

jako jednotné soustavy. (VYKYDAL, M., 2017) 

Odvádění srážkových vod dešťovou kanalizací je přímé napojení dešťových svodů na 

kanalizační přípojku, kdy veškerá spadená dešťová voda neprodleně odtéká kanalizací 

z místa spadu do vodoteče. Kanalizační přípojka se dimenzuje podle intenzity deště, 

odvodňované plochy, druhu použité krytiny a sklonitosti střech tak, aby stačila odvádět 

veškerou vodu. (NEHASIL, O., 2012) 
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Toto je tradiční způsob likvidace dešťových vod známý již z doby 2 600 let před naším 

letopočtem. Protože kanalizaci buduje obvykle město, je pro konkrétního stavebníka 

i velice levným řešením. U staveb, které mají vyřešenu likvidaci dešťových vod dešťovou 

nebo dokonce jednotnou kanalizací (dnes většina stávajících staveb) je namístě uvažovat 

o změně tohoto stavu, například při příští rekonstrukci. (NEHASIL, O., 2012) 
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Vlivem složitosti vzájemného působení je obtížné jednotně navrhnout předčištění 

dešťové vody. Z tohoto důvodu je vhodné zhodnotit samostatně každý případ. 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Dle ATV-DVWK A 138 jsou členěny odtoky ze zpevněných ploch z hlediska koncentrace 

jejich látkového znečištění a možného ovlivnění spodních vod do tři kategorií: 

(HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 Neškodné 

 Tolerované 

 Netolerované 

Chceme-li používat dešťovou vodu především na zahradě na zalévání nebo na mytí auta, 

postačí systém, nevyžadující žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze zabezpečit, 

aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další větší nečistoty, které by nádrž 

zanášely. Využití dešťové vody např. na praní už vyžaduje podstatně kvalitnější filtraci. 

(Ireceptar.cz, 2016) 

V této kapitole je také potřeba zmínit, že se srážková voda, po přečištění, využívá 

způsobem, který vede k vypouštění těchto vod do vod povrchových nebo podzemních. 

Z tohoto důvodu proces podléhá nařízením vlády. Tato nařízení jsou popsána v bodu 

2.3.4. Vypouštění odpadních vod. 

Všeobecně jsou základem zařízení pro předběžnou úpravu dešťové vody následující 

funkční principy: (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 Sedimentace 

 Filtrace 

 Adsorpce 

 Chemické procesy 

 Biologické procesy 

 

Sedimentace vykazuje velmi dobré čistící schopnosti, protože mnoho škodlivých látek se 

vyskytuje v podobě částic. Dále dochází při usazování vznášejících se částic také 

k zachycování rozpuštěných látek. Je třeba zabránit rozvíření sedimentu v důsledku 

nárazového zatížení. Turbulence je potřeba minimalizovat konstruktivními opatřeními 

na přítoku a odtoku z usazovacích šachet a nádrží. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

 

Používá se pro předčištění srážkových vod s vysokým podílem usaditelných látek 

při malých přívalech vody. Šachty mají velmi malý nárok na plochu. Dešťová voda 
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je mechanicky čištěna sedimentací v šachtových prvcích s vybetonovaným dnem. 

Plovoucí a lehké látky jsou zachycovány na norné stěně. Nevýhodou může být 

turbulence, která brání usazovací schopnosti. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 

Jedná se o kombinaci usazovací a vsakovací šachty. Spodní část šachty je proveden jako 

plnostěnná a nepropustná. Tak se v šachtě vytvoří usazovací prostor. Používá se pro 

předčištění srážkových vod s vysokým podílem usaditelných látek. Čistící schopnost je 

dobrá díky sedimentaci. K další redukci podílu vznášejících se částic ve filtračním štěrku 

dochází díky opláštění šachty geotextilním filtrem. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. 

a PRAX, P., 2007) 

 

Používá se pro předčištění odtoků s převažujícími nerozpuštěnými látkami v městských 

oblastech s malými disponibilními plochami. Tkanina je sešita s ohledem na velikost 

šachty a voda je čištěna v důsledku mechanických filtračních vlastností tkaniny. Využití 

je možné také při nepropustných vrstvách v blízkosti terénu. Nevýhodou může být 

špatné zachycování rozpuštěných látek. (HLAVÍNEK, P., KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

 

Dešťové usazovací nádrže jsou pro ochranu vod obzvláště účinné, pokud jsou z velké 

části separovány také jemné frakce, než takto mechanicky předčištěná dešťová voda 

bude odtékat přes přepad vyčeřené vody. Usazený sediment by neměl být ani při 

velkém hydraulickém zatížení znovu rozvířen a smíchán s průtokem. Jen tak se zabrání 

výstupu přes přepad. (Asio.cz, 2012) 

Dešťové usazovací nádrže bez trvalého zadržování jsou po každém nadržení 

vyprázdněny a vyčištěny. K tomu je zapotřebí přechodně otevřené spojení k odpadnímu 

kanálu, resp. kanálu jednotné stokové soustavy. (Asio.cz, 2012) 

Dešťové usazovací nádrže s trvalým zadržováním jsou vyprazdňovány ve velkých 

intervalech za účelem čištění a inspekce. (Asio.cz, 2012) 

 

Podrobnější a sofistikovanější přístup pak umožňují např. předpisy DWA, podle kterých 

je možno rozhodovat o volbě vhodného opatření na základě bodovacích systémů nebo 

exaktněji popsaných situaci. Např. DWA 153 uvádí posouzení vhodnosti opatření pomocí 

bodovacího systému, kdy se lokalitě přiřadí bodová hodnota vyjadřující její citlivost 

(schopnost vypořádat se znečištěním) a tato hodnota pak musí být větší než body 

odpovídající znečištění vody násobené koeficientem odpovídajícím zvolenému 

technickému řešení. Logicky se z toho dá vyvodit jaké opatření je nutné pro konkrétní 
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lokalitu. Obdobně je situace řešena i v dalších předpisech např. DWA-A 138, 2005; 

ÖWAV-Regelblatt 35, 2003 a ÖNORM B 2506-1, 2000).  Vzhledem k tomu, že se jedná 

o německé či rakouské předpisy a jsou i poměrně rozsáhlé, pokusilY se skupiny ČAO při 

CzWA o zjednodušení, které vycházejí ze současných ČSN. (Asio.cz, 2012) 

 

Chceme-li používat dešťovou vodu především na zahradě na zalévání nebo na mytí auta, 

postačí systém, nevyžadující žádnou zvláštní filtraci vody, je vhodné pouze zabezpečit, 

aby do akumulační nádrže nebylo splavováno listí a další větší nečistoty. (HLAVÍNEK, P., 

KUBÍK, J. a PRAX, P., 2007) 

Pro filtraci můžeme použít filtry svodové a podokapové, externí a interní. Externí filtry 

jsou samostatné filtrační šachty, které se napojují mezi okapový svod a jímku. Zpravidla 

umožňují spojení dvou větví okapových svodů a po přefiltrování vody umožní odtok čisté 

vody do jímky a v případě samočisticích filtrů odtok přebytečné vody a nečistot 

do kanalizace. Interní filtry jsou umístěny uvnitř nádrže, mají jeden přítok, odtok 

vyčištěné vody do nádrže a možnost napojení přepadového sifonu pro odtok přebytečné 

vody. (DVOŘÁKOVÁ, D., 2007) 

Používáme-li dešťovou vodu na praní, nebo splachování WC, kde voda prochází jemnými 

tryskami, je možné použít jemný filtr pro montáž do tlakového potrubí za čerpadlem. 

(DVOŘÁKOVÁ, D., 2007) 

Pokud žádáme ještě vyšší hygienické zabezpečení tak tu je například membránová 

separace a také UV filtrace, které zbavuje srážkovou vodu organických látek. 

(DVOŘÁKOVÁ, D., 2007) 

 

Filtrační podokapový hrnec 

Filtr je určen pro filtraci vody z jednoho okapového svodu. Při instalaci se zapouští 

do země a ukládá se na vrstvu betonu nebo štěrku. Tělo filtru může být tvořeno 

ze silnostěnného polypropylenu. Filtrace je zajišťována sítkem, na kterém je umístěna 

cca 5 cm vrstva filtračního materiálu (kameniva), na jejichž povrchu se zachytávají 

nečistoty. Mezi kamenivem a filtračním sítkem je umístěna filtrační vložka z netkané 

textilie. Tento typ filtrů je určen pro vodu na zavlažování, na doplňování rybníčků nebo 

na vsakování. (Zaloha.belis.cz, 2018) 
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Obrázek 5.1 Filtrační podokapový hrnec (Zaloha.belis.cz, 2018) 

Podokapové lapače 

Podokapové lapače nečistot-GEIGRY slouží k napojení svodového potrubí na podzemní 

nátokové potrubí. Součástí lapače je filtrační košíček, který zachytí hrubší nečistoty-

klacíky, listí, mech, rozbitou střešní krytinu apod.  Napojovací průměr pro okapový svod 

do DN 125, výtokový průměr DN 110.  Nutný prvek pro napojení každého okapového 

svodu. (Zaloha.belis.cz, 2018) 

 

Obrázek 5.2 Podokapový lapač (Stavebnidoplnky.eshop-zdarma.cz, 2010) 

Okapový filtr 

Filtrace je realizována nerezovým filtračním sítkem s možností letního a zimního 

provozu. Tento filtr se nasazuje na okapový svod. Okapové filtry jsou určeny 

k odfiltrování hrubších nečistot, jako je listí, klacíky, plody ovoce, mech apod. Jemné části 

jako prach, písek apod. se sice z části mohou na filtru zachytit, ale z části propadnou 

a budou sedimentovat na dně akumulační nádrže. Mezi nejběžnější akumulační nádrže 

patří akumulační sudy. Sudy jsou na filtry napojeny na principu spojených nádob a je tak 

eliminováno nebezpečí jejich přeplnění. Filtry jsou samočisticí a není tedy potřeba jejich 

kontrola a údržba. Nečistoty jsou odplavovány zbytkovou vodou do kanalizace. 

(Zaloha.belis.cz, 2018) 
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Filtr Speedy 

Filtr Speedy je určen pro střechy do 80 m2 a osazuje se do otvoru, vyvrtaného 

do svodové trubky bez nutnosti její demontáže. (Zaloha.belis.cz, 2018) 

 

 

Obrázek 5.3 Svodové filtry a filtr speedy (Zaloha.belis.cz, 2018) 

Plastový odlučovač listí 

Plastový odlučovač listí je nejjednodušší forma filtrace dešťové vody pro střechu 

do 80 m2. Odlučovací filtr se napojuje na svodovou okapovou trubku o průměru 

110 mm. Voda dopadá na šikmé sítko, protéká dále do potrubí a hrubší nečistoty-klacíky, 

listí, mech, rozbitá střešní krytina apod. Nevýhodou je nutnost úklidu vypadaných 

nečistot. (Zaloha.belis.cz, 2018) 

 

Obrázek 5.4 Odlučovač listí (Zaloha.belis.cz, 2018) 

 

Použití externích zemních filtrů umožní vybudovat filtrační jednotku, nezávislou 

na nádrži. Šachtové filtry jsou dodávány jako plastové šachty s nálitky na propojení 

nátoku, odtoku a eventuálně přepadu. Filtry jsou vybaveny plastovým pochozím nebo 

litinovým pojezdovým poklopem a v případě potřeby též teleskopickou šachtou, která 

umožňuje vyrovnat výškový rozdíl mezi zapuštěným tělesem filtru a úrovní terénu 
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v rozmezí 570-1050 mm. Plastový poklop má zelenou barvu a je možné jeho nenápadné 

umístění v trávníku. Litinový poklop umožní zatížení osobním automobilem. Filtry jsou 

určeny pro jímání vody ze střechy o ploše 350 m2 při připojení DN 100 nebo 500 m2-

připojení DN 150. Pro průmyslové použití jsou určeny filtrační šachty pro plochu střechy 

až 1200 m2-připojení DN 200 nebo celonerezový filtr OPTIMAX XXL, určený pro plochy 

do 6000 m2 s připojením DN 300 nebo DN 400. (Zaloha.belis.cz, 2018) 

Košíčkové filtry 

Universální košíčkové filtry jsou vhodné pro všechny druhy využití dešťové vody. 

Košíčková filtrace zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od 

samočisticích filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže. Košíčky je možné použít jak 

samostatně, tak jako součást filtrační šachty. Samostatně zavěšený košíček představuje 

technicky nejjednodušší a cenově nejpříznivější filtrační jednotku. Nevýhodou je nutnost 

údržby a snížení využitelného objemu nádrží. (Zaloha.belis.cz, 2018) 

Jednou možností využití košíčkového filtru je umístění sítka do tělesa filtru. Filtrační 

jednotka je tvořena plastovým sítkem s poutkem pro snadnou manipulaci. Tato varianta 

má 3 předpřipravené otvory, dva nad úrovní síta a jeden při dně. Otvory nad sítem jsou 

prakticky ve stejné úrovni a lze je použít jako nátok a přepad do kanalizace nebo jako 

dva nátoky od dvou okapových svodů (v tomto případě musí mít jímka vlastní přepadový 

otvor). (Zaloha.belis.cz, 2018) 

 

Použití interních filtrů je vhodné u jímek, u kterých je možné zavedení nátokového 

vedení do prostoru revizní šachty-komínku.  Interní filtr je dodáván jako plastové tělo 

s nálitky na propojení nátoku, odtoku a ev. přepadu.  Filtry jsou určeny pro jímání vody 

ze střechy o ploše do 350 m2 připojení DN 100. Filtrace vody je realizována 

prostřednictvím filtračního koše nebo samočisticí vložky, umístěné do plastového těla. 

(Zaloha.belis.cz, 2018) 

Interní košíčkové filtry 

Interní košíčkové filtry zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl 

od samočisticích filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže. Filtrační jednotka 

je tvořena plastovým tělem, které je v jímce uchyceno na nátokovém a přepadovém 

vedení. V plastovém těle je osazen filtrační košík s plastovým sítkem 0,35 mm 

a s poutkem pro snadnou manipulaci. Pro zajištění kvalitnější vody je vhodné filtrační 

tělo osadit na napouštěcí trubku, která zajišťuje plnění nádrže od jejího dna a eliminuje 

tak víření vody, způsobené dopadáním přefiltrované vody na hladinu. Filtrační košík 

je nutné pravidelně čistit. Filtr je vhodné doplnit přepadovým sifonem, který zabrání 

proniknutí případného zápachu z kanalizace nebo vsakovacího systému do jímky 

a ochrannou mřížkou proti hlodavcům. (Zaloha.belis.cz, 2018)  
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Obrázek 5.5 Externí a interní košíčkový filtr (Zaloha.belis.cz, 2018) 

Závěsný filtrační košík 

Košík představuje nejjednodušší variantu filtrace vody.  Plastový filtrační košík je zavěšen 

na řetízku pod nátokovou trubkou. Veškerá voda proteče skrz filtr do nádrže, použití 

napouštěcí trubky není v tomto případě možné. Filtr je nutné pravidelně čistit a je možné 

použít pro všechny typy jímek-betonové, plastové, laminátové. Jedinou podmínkou 

je možnost zavěšení přímo pod nátokové vedení. (Zaloha.belis.cz, 2018) 

 

Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody i během 

procesu čištění filtru. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, 

například úlomků rzi, nebo písečných zrnek. Umísťují se na výtlačné vedení za čerpadlo 

a díky 0,1 mm hustotě síta zajistí bezproblémový chod WC a pračky. 

(DVOŘÁKOVÁ, D., 2007) 

 

Obrázek 5.6 Jemný filtr se zpětným proplachem (Dvořáková, D., 2007) 
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Membránová separace 

V minulém desetiletí k výraznému vývoji tzv. membránových separačních technologií, 

jejichž principem je filtrace kapalného média přes membránový modul. Podstatou této 

technologie jsou polopropustné membrány, propouštějící molekuly vody a podle typu 

membrány pak jen další částice určité velikosti. Polopropustné membrány jsou 

charakterizovány především velikostí pórů, které určují i velikost částic jimi 

procházejících. Vzhledem k tomu, že filtrací přes membrány dochází k odseparování 

veškerých tuhých částic, takto filtrovaná surová voda je hygienicky zabezpečená. 

(CHUDOBA, P. a ČIŽÍK, M., 2015) 

UV filtrace 

UV lampy jsou určené k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí UV záření. 

UV lampy se používají hlavně pro čištění vody v rodinných domech a chalupách, kde 

voda pochází z vrtů nebo ze studny. Doporučuje se používat UV lampy v restauracích, 

laboratořích a malých hotelech pro dezinfekci pitné vody. (Filtry-vodni.cz, 2015) 

UV lampy provádějí okamžitou dezinfekci vody a zbavují vodu bakterií a virů téměř 

na 100 %. Nejčastěji se používají společně s filtry pro komplexní úpravu vody ze studny, 

vrtů nebo potrubí. (Filtry-vodni.cz, 2015) 

Písková filtrace 

Pískový filtr se používá jako samostatný filtr nebo jako předfiltrace před dalšími filtry 

(změkčovač, multifiltr, filtr na odstranění dusičnany, uhlíkový filtr) v bytech, rodinných 

domech, v malých, středních a velkých podnicích. (Filtry-vodni.cz, 2015) 

Uhlíková filtrace 

Uhlíkový filtr slouží k odstranění chloru, organických i organochlorových sloučenin 

a zlepšení organoleptických vlastností vody. Uhlíkový filtr se používá jako samostatný 

filtr nebo jako postfiltr za dalšími filtry (změkčovač, multifiltr, filtr na odstranění 

dusičnanů) v bytech, rodinných domech, v malých, středních a velkých podnicích. (Filtry-

vodni.cz, 2015) 
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Praktická část práce řeší využití srážkových vod a šedých vod pro rodinný dům 

a pozemek. Předpokládá se návrh retenční nádrže a vsakovacího zařízení. Dále se 

navrhne domovní čistírna odpadních vod pro nakládání s šedými vodami. 

 

Zájmový objekt, pro který se bude navrhovat vsakovací zařízení, v tomto případě tvoří 

rodinný dům. Momentálně na pozemku není vyřešeno nakládání se srážkovými vodami. 

Celý objem srážek, který zachytí střecha rodinného domu, odteče do jednotné 

kanalizace. Srážkový objem z technických budov a garáže se zachytává do sudů. 

 

Rodinný dům se nachází v Brně v městské části Dolní Heršpice. Dům se nachází 

nedaleko 2 vodních toků. Těmito toky jsou Leskava a Svratka. 

Rodinný dům má půdorysnou obytnou plochu 88 m2 a je umístěn na pozemku o rozloze 

2342 m2. Plocha střechy, která by šla využít pro zachycení dešťové vody je 126 m2. 

  

Obrázek 6.1 Katastrální mapa s vyznačeným zájmovým územím (https://www.ikatastr.cz/) 

Zájmový objekt je napojen na jednotnou stokovou síť, která vede za domem. Veškerá 

dešťová voda ztéká do kanalizace na pozemku, kde jsou napojeny i odpady. Průměrný 

úhrn srážek pro Brno je 580 mm.rok-1. Nadmořská výška zájmového objektu 

je 196 m n.m. Objekt je vytápěn plynovým kotlem, který slouží i pro ohřev pitné vody. 

V zájmovém území se dále nachází studna, která slouží k závlaze zahrady. Nicméně léto 

vydatnost studny výrazně klesá, z tohoto důvodu je potřeba navrhnout systém 

s akumulací srážkové vody. 
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Obrázek 6.2 Satelitní obraz zájmového území (https://www.google.cz/maps/) 

Návrhem zařízení na využití dešťových vod pro rodinný dům, by se z velké části snížila 

spotřeba pitné vody dodávané vodárnami. Dešťová voda by se mohla využít splachování 

toalet, praní a úklid. 

Rozdělení ploch na pozemku 

Na pozemku se nachází velké množství zelených ploch možných pro zasakování. 

Tabulka 6.1 Rozdělení ploch na pozemku 

Název plochy Zeleň 
Neprop. 

plochy 

Technické 

budovy 
Pole Bazén Garáž 

Střecha 

RD 

Velikost plochy 

[m2] 
1474,6 328,2 133,4 249,4 10,2 20,2 126,0 

Velikost plochy 

[%] 
63,0 14,0 5,7 10,6 0,4 0,9 5,4 

 

Obrázek 6.3 Rozdělení ploch na pozemku  
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V rodinném domě bydlí trvale 4 osoby, 2 osoby bydlí v přízemí a 2 osoby bydlí v 1. patře. 

Vybavenost v přízemí: 

 WC 

 Koupelna (umyvadlo, pračka, sprcha) 

 Kuchyně (dřez, myčka) 

Vybavenost v 1. patře: 

 Koupelna (WC, umyvadlo, vana, sprcha)  

Tabulka 6.2 Specifická spotřeba vody v rodinném domě během posledních 5 let: 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

qspec [l.os-1.d] 91,1 95,2 106,2 104,8 99,3 

Z těchto hodnot je aritmetickým průměrem stanovena hodnota průměrné  qspec = 99,3 

l.os-1.d. 

 

Geologické podloží zájmové oblasti tvoří nivní sedimenty. (Keliwood.cz, 2019), 

(Geology.cz, 2019) 

 Útvar - Kvartér 

 Oddělení - Holocén 

 Horniny -  hlína, písek, štěrk 

 Typ hornin - sediment nezpevněný 

 Zrnitost - hlína, písek, štěrk 

 Soustava - Český masiv 

 Typ půdy - Fluvizemě modální - půda hlinitopísčitá 

 

Obrázek 6.4 Geologická mapa zájmového území (Geology.cz) 
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Možné typy vsakování srážkové vody a jejich vhodnost pro nivní sedimenty: (NOVOTNÁ, 

J., LUBAS, M. a KABELKOVÁ, I., 2015) 

 Vhodné: plošné přes půdní profil a přes technické prvky, vsakovací průleh, 

vsakovací nádrž a retenční nádrže 

 Méně vhodné: vsakovací rýha vyplněná štěrkem, vsakovací rýha vyplněná 

vsakovacími bloky, vsakovací šachty a vsakovací průleh - rýha 

 

 Hydrogeologický rajón: Kvartér Svratky (1643) (Geology.cz, 2019) 

 Hladina podzemní vody je na pozemku v hloubce 3 m pod úrovní terénu.  

Tabulka 6.3 Hydropedologické charakteristiky (Bpej.vumop.cz, 2020) 

Hydropedologická 

charakteristika 
Rozsah hodnot Kategorie 

Hydrologická skupina 0,1-0,2 mm.min-1 B - střední rychlost infiltrace 

Infiltrace a propustnost 0,10-0,15 mm.min-1 střední 

Retenční vodní kapacita od 320 l.m-1 vysoká 

Využitelná vodní kapacita od 200 l.m-2 vysoká 

 

Vyhláška 501/2006 Sb. stanoví podle § 20 odst. 5 písm. c), že vsakování dešťových vod 

na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku 

schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně 

stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4. 

(Vyhláška č. 501/2006 Sb.) 

Toto kritérium je tedy splněno, jelikož poměr výše zmíněných výměr je 0,63 pro řešený 

pozemek. 

 

První varianta popisuje návrh zařízení na hospodaření se srážkovou vodou, která bude 

zachycena a akumulována v nádrži pro další využití v domácnosti. Především při využití 

na zálivku zahrady a údržbu domácnosti. Při naplnění nádrže by se voda odváděla 

bezpečnostním odtokem do vsakovacího zařízení. 

Stanovení množství srážkových vod 

Qd = ϕ *A*Hn  => (1*126*580) /1000 = 73,1 m3.rok-1  

Objem nádrže dle spotřeby vody 

Vv = (n*qspec*R*a) /1000 => (4*99,3*0,5*20) /1000 = 3,98 m3 
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Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 

Vp = (Qd/365) *a => (73100/365) *20 = 4,0 m3 

Potřebný objem nádrže 

Vn = MIN (Vv,Vp) => MIN (3,98;4,0) = 3,98 m3 

Posouzení 

ABS (Vv-Vp)/ Vn < 0,2 => ABS (3,98-4,0) = 0,02 < 0,2, Optimální 

Návrh retenční nádrže 

Na základě výpočtů navrhuji retenční nádrž Ozeanis 4000 l. Jedná se o plastovou 

bezodtokovou nádrž určenou ke skladování dešťové vody, může být použita do míst s 

výskytem vysoké spodní vody. Spodní voda může dosahovat do 1/3 výšky jímky. Délka 

nádrže je 2,3 m, výška nádrže je 1,89 m a průměr nádrže je 1,52 m. Maximální výška 

překrytí zeminou je 1,08 m. Výrobek je z polypropylenu a usazuje se na silně zhutněný 

zásypový materiál. (Destovka.eu, 2020) 

 

Obrázek 6.5 Navržená plastová nádrž Ozeanis 4000 l (Destovka.eu, 2020) 

A) Vybavení nádrže (Destovka.eu, 2020) 

 Filtrační koš MD 

 Ponorné čerpadlo 

 Potrubí pro přívod vody 

 Bezpečnostní odtok 

B) Řešení bezpečnostního odtoku 

Možnosti, jak naložit s odtékající vodou z akumulační nádrže je na pozemku několik.  

1) Zaústění do vodního toku 

Jedná se o nejméně pravděpodobné, spíše jen teoretické využití vody z retenční nádrže. 

Zejména z toho důvodu, že nejbližší vodní tok (Leskava) se nachází ve vzdálenosti 

80 m a potrubí pro odvod srážkové vody by muselo vést přes minimálně 2 další 

pozemky. 
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2) Vsakovací tunely 

Další možností, jak nakládat s vodou odtékající z nádrže bezpečnostním odtokem, 

je vsakování přímo na pozemku. K tomuto účelu se navrhne vsakovací tunel. 

Ared = A * Ψ => 126 * 1 = 126 m2 

Avsak = (L * (H/2 + B)) * 3 => (2,3 * (0,8/2 + 1,3)) * 3 = 11,73 m2 

hd = 49 mm 

tc = 480 min 

f = 2 

kv = 1 * 10-5 m.s-1 

Vvz = (hd/1000) * (Ared + Avz) - (1/f) * kv * tc * Avsak * 60 => (49/1000) * (126+0) - (½) * 

0,00001 * 480 * 11,73 * 60 = 4,48 m3 

Tpr = (f * Vvz) / (kv * Avsak) = (2*4,48) / (0,00001 * 11,73) = 21,2 hod  

Doba prázdnění vsakovacího zařízení je menší jak 72 hodin. 

Největší potřebný objem retenčního vsakovacího zařízení, při zaplněné akumulační 

nádrži, je 4,48 m3. Z tohoto důvodu navrhuji 3 vsakovací tunely AS-KRECHT DM-T-1600-

M /60 o celkovém objemu 4,8 m3. 

Díky těmto tunelovým schránkám AS-KRECHT, respektive jejich volnému dnu a otvorům 

v bočních stěnách, může srážková voda volně pronikat a zasakovat do půdy. Obě čela 

vsakovacího tunelu jsou opatřena otvorem pro připojení potrubí do průměru DN300 jak 

přítokového, tak i potrubí pro regulovaný odtok. Pouze se třemi různými komponenty 

(půlkruhová tunelová část = vsakovací tunel, a jeho počáteční a koncové čelo s otvory) 

se připraví stabilní a rozsáhlý systém s minimálními stavebními náklady. Systém je velmi 

skladný a lehký, proto i dopravní náklady jsou minimální. Systém má také dlouhou 

životnost díky recyklovatelnému polyetylénu (HDPE). Rozměry tunelu jsou 2,3x1,3x0,81. 

Váha tunelu je 32 kg a objem 1 tunelu je 1600 l. (Asio.cz, 2018) 

 

Obrázek 6.6 Vsakovací tunel AS-KRECHT (Asio.cz, 2018) 
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Tabulka 6.4 Retenční objem vsakovacího zařízení pro vybrané návrhové  

Doba trvání srážky tc 

[min] 

Návrhové úhrny srážek 

[mm] 

Retenční objem vsakovacího zařízení 

Vvz [m
3] 

5 12 1,49 

10 18 2,23 

15 21 2,59 

20 23 2,83 

30 25 3,04 

60 29 3,44 

120 35 3,99 

240 39 4,07 

360 44 4,28 

480 49 4,48 

600 50 4,19 

720 51 3,89 

1080 54 3,00 

1440 55 1,86 

2880 73 -0,94 

4320 85 -4,49 

3) Vsakování trubními vsakovacími příkopy 

Poslední zohledněná možnost, jak vsakovat srážkovou vodu z bezpečnostního odtoku 

nádrže, je vsakování trubními vsakovacími příkopy. 

Ared = A * Ψ => 126 * 1 = 126 m2 

Avsak = 200 cm2.m-1 => 1,2m2.kus-1 => 19 * 1,2 = 22,8 m2 

hd = 35 mm 

tc = 120 min 

f = 2 

kv = 1 * 10-5 m.s-1 

Vvz = (hd/1000) * (Ared + Avz) - (1/f) * kv * tc * Avsak * 60 => (35/1000) * (126+0) - (½) * 

0,00001 * 120 * 22,8 * 60 = 3,59 m3 

Tpr = (f * Vvz) / (kv * Avsak) = (2*3,59) / (0,00001 * 22,8) = 8,7 hod  

Doba prázdnění vsakovacího zařízení je menší jak 72 hodin. 
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Největší potřebný retenční objem vsakovacího zařízení, při zaplněné akumulační nádrži 

je 3,59 m3. Z tohoto důvodu navrhuji 19 kusů vsakovacího potrubí MuriPipe od firmy 

FRAENKISCHE CZ s.r.o. o celkovém objemu 3,61 m3. Potrubí se obalí geotextilií proti 

vnikání zrn půdy. 

 

 

Obrázek 6.7 Vsakovací potrubí MiruPipe (Fraenkische.com, 2018) 

Celoperforovaná vsakovací trubka (TP, typ R2) dle DIN 4262-1 a dle DIN 19666, jmenovitá 

světlost DN 200, v sendvičové konstrukci s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou vnější 

plochou, se štěrbinami rovnoměrně uspořádanými po celém obvodu, s prokázaným 

dostatečným výstupem vody dle směrnice DWA-A 138, plocha pro výstup vody 

≥ 150 cm²/m, materiál PE-HD, barva zelená, s jednostranně nasazenou spojkou, těsná 

proti vnikání písku, jednotlivá délka 6 m, kontrolovaná jakost. (Fraenkische.com, 2018) 
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Tabulka 6.5 Retenční objem vsakovacího zařízení pro vybrané návrhové srážky  

Doba trvání srážky tc 

[min] 

Návrhové úhrny srážek 

[mm] 

Retenční objem vsakovacího zařízení 

Vvz [m
3] 

5 12 1,48 

10 18 2,20 

15 21 2,54 

20 23 2,76 

30 25 2,94 

60 29 3,24 

120 35 3,59 

240 39 3,27 

360 44 3,08 

480 49 2,89 

600 50 2,20 

720 51 1,50 

1080 54 -0,58 

1440 55 -2,92 

2880 73 -10,50 

4320 85 -18,84 

 

Stanovení množství splaškových vod  

Q24,m = qspec * PO => 99,3 * 4 = 397,2 l.d-1
 

Stanovení množství šedých vod 

Zdržení šedé vody nebo provozní vody vzniklé předčištěním šedé vody v nádržích nemá 

být delší než jeden den (24 h), proto je nutné navrhnout objem nádrže na tyto vody na 

denní potřebu provozní vody. (PLOTĚNÝ, 2013) 

A) Stanovení 1. metodou 

Qprod = (31*4) + (11*4) + (15*4) = 228,0 l.d-1
 

Hodnoty byly dosazovány z tabulky 3.1.2 Produkce šedé vody v bytovém a rodinném 

domě 
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B) Stanovení 2. metodou 

Celkový objem šedé vody, za předpokladu 50% zastoupení šedé vody z celkového 

množství odpadní vody, se spočítá: 

Qprod = 0,5 * 397,2 = 198,6 l.d-1 
 

Předpokládáme tedy, že objem pitné vody, který je možno nahradit vodou srážkovou 

je taktéž 198,6 l.d-1. 
 

Stanovení počtu EO 

Sd = PO * S0 => 4* 0,06 = 0,24 kg.d-1 

EO = Sd / S0 = 0,24 / 0,06 = 4 

Počet ekvivalentních obyvatel je stejný jako počet obyvatel v domě, tzn. DČOV se bude 

vybírat pro minimálně 4 EO. 

Návrh DČOV 

Z první metody výpočtu vyplývá, že množství šedých vod vyprodukovaných za den je 228 

l a podle výpočtu druhé metody je vyprodukované množství šedé vody za den 198,6 l. 

Z tohoto důvodu navrhuji domovní čistírnu odpadních vod AS-GW/AQUALOOP 6 od 

firmy ASIO s.r.o. Jedná se o domovní čistírnu pro nejvýše 6 lidí s maximálním nátokem 

300 l.d1. Objem akumulace šedé vody a objem akumulace provozní vody je také 300 l. 

Z toho vyplývá, že nádrže jsou schopny pojmout oba vypočtené objemy šedých vod. 

Všechny části systému jsou popsány na obrázku 29. (Asio.cz., 2017) 

Vyčištěné vody by sloužili především na zálivku zahrady, údržbu domácnosti a také 

na splachování WC. 

 

Obrázek 6.8 Systém pro recyklaci šedých vod AS-GW/AQUALOOP (Asio.cz, 2017) 
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Pro realizaci tohoto systému je potřeba přivést odpadní vodu z umyvadel, sprch, vany 

a pračky, do domovní čistírny. Vyčištěná voda, poslouží ke splachování WC, na zalévání 

zahrady a údržbu, což znamená, že bude potřeba vybudovat nové rozvody pro využití 

vody. V případě nedostatku šedé vody bude do systému zaústěna voda pitná.  

Šedá voda by se využívala především na zálivku zahrady, údržbu domácnosti 

a splachování WC. Zalévání zahrady by mělo samozřejmě prioritu hlavně v letních 

měsících. 

Bezpečnostní přepad by byl zaústěn do jednotné kanalizace.  

Realizace systému nakládání s šedou vodou by vyžadovala rozsáhlejší rekonstrukci 

objektu, což je v momentální situaci nerealizovatelné. 

 

Srážková voda by se především používala na zálivku zahrady a údržbu domu. Ovšem 

další možností je využití srážkové vody na naplnění zahradního bazénu. 

Tato varianta je nesporně výhodnou z hlediska spotřeby vody. Do zahradního bazénu se 

obvykle napouští 8,0 m3 vody. Cena vodného a stočného je za 1 m3 vody 80,63 Kč pro 

Brno od 1. 5. 2020. Pokud by se bazén napouštěl tímto způsobem, tak to znamená, že by 

se každoročně ušetřilo 8 m3 vody, což z dlouhodobého dělá poměrně značné množství 

ušetřené vody a také peněz. Při využití srážkové vody pro napuštění bazénu, je ovšem 

nutnost zařadit do systému akumulace UV filtraci pro desinfekci srážkové vody.  

UV zářič se řadí před nebo za čerpadlo. (Asio.cz, 2019) 

O kvalitu vody v bazénu se v tuto chvíli stará písková filtrace a chlórové tablety. 

 

V této kapitole proběhne závěrečné zhodnocení variant a určí se, která z nich 

je ekonomicky nejvýhodnější. Vždy je předpokládána maximální výše dotace z programu 

Dešťovka. 

 

Spotřeba vody na zalévání zahrady během letních měsíců, byla odhadem stanovena 

na 20 m3. Další spotřebu vody způsobuje napouštění bazénu, do kterého se spotřebuje 

přibližně 8 m3. Těchto celkově odhadem stanovených 28 m3, při ceně vodného 

a stočného 80,63 Kč pro Brno, tvoří výdej cca 2 260 Kč za rok. 

Akumulační nádrž s příslušenstvím 

Cena akumulační nádrže s filtračním košíkem je přibližně 25 000 Kč. Veškeré stavební 

práce, které na pozemku obstará jeho majitel, a náklady na další materiál vyjdou 

přibližně na 3 000 Kč. Cena UV filtru by byla 2 500 Kč. Ponorné čerpadlo je již zakoupeno. 
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To znamená, že cena systému bez vyřešení bezpečnostního odtoku je přibližně 

30 500 Kč. 

V dnešní době však existuje dotační program ministerstva životního prostředí s názvem 

Dešťovka. Tento program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových 

domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. 

(Vodavdome.cz, 2017) 

Systémy pro hospodaření se srážkovou vodou je možnost získat až s 50 % dotací. Pro 

Brno je možná až 75 % dotace. 

V tomto případě se dotace vztahuje jen na akumulační nádrž a filtrační košík, tzn., že při 

75 % dotaci se cena sníží až na 6 250 Kč. 

Cena za akumulační nádrž, filtrační košík, UV filtraci a stavební práce se tedy pohybuje, 

při dotaci 75 %, okolo 11 750 Kč. 

Vsakování pomocí vsakovacích tunelů 

Cena vsakovacích tunelů AS-KRECHT, by se vyšplhala na přibližně 20 000 Kč. Ovšem 

na tyto tunely jde také uplatnit dotace Dešťovka, takže se cena pohybuje, opět při dotaci 

75 %, okolo 5 000 Kč. Je nutné započítat další stavební práce a náklady na materiál, což 

by bylo přibližně 1 000 Kč. Cena geotextilie by byla přibližně 500 Kč. 

Pokud by se zvolil tento způsob hospodaření se srážkovou vodou, tak by se celková cena 

pohybovala kolem 17 250 Kč. Doba návratnosti by byla v tomto případě 7 let. 

Vsakování potrubním rozvodem 

Cena celého trubního systému včetně tvarovek a geotextilie je přibližně 30 000 Kč. 

Je nutné započítat další stavení práce a náklady na materiál, což by bylo přibližně 2 000 

Kč, z důvodu rozsáhlejších prací. Cena geotextilie by byla přibližně 1 250 Kč. Na tento 

systém se však nevztahuje dotace Dešťovka. 

Pokud by se zvolil tento způsob hospodaření se srážkovou vodou, tak by se celková cena 

pohybovala kolem 45 000 Kč. Doba návratnosti by byla v tomto případě 20 let. 

 

V případě nakládání s šedou vodou na pozemku, by se cena vyšplhala velmi vysoko. 

Tento způsob by totiž vyžadoval vybudování dvojích rozvodů vody v domě a mimo 

samotné DČOV by bylo potřeba pořídit i nádrž na vyčištěnou vodu včetně vybavení. 

Nakonec by se musely financovat stavební práce i potřebný materiál, např. podkladní 

beton. 

Spotřeba vody na splachování WC, údržbu domácnosti a zálivku je asi 78,0 m3.rok-1., což 

je přibližně 6 300 Kč, při ceně vodného a stočného 80,63 Kč. Produkce šedé vody 
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je přibližně 73,0 m3, tzn., že znovuvyužití šedé vody by téměř pokrylo spotřebu vody 

na splachování WC, údržbu a zálivku. 

Cena domovní čistírny odpadních vod včetně vybavení je přibližně 130 000 Kč. Na tuto 

sestavu se vztahuje dotace Dešťovka, která se může vyšplhat 

na 50 % pro DČOV ASGW/AQUALOOP a až na 75 % u řídící jednotky AS-RAINMASTER 

ECO. 

V případě tohoto řešení by se cena DČOV pohybovala okolo 59 000 Kč. Návratnost 

investic by trvala přibližně 10 let. 

Tato částka zahrnuje pouze náklady na domovní čistírnu, nikoliv náklady na rekonstrukci 

domu. 

Jenže jak je zmíněno výše, tato možnost je v současné době nerealizovatelná, protože 

se v příštích 10 letech nepočítá s rekonstrukcí objektu. 

 

Z celkového hlediska by se jako nejrealizovatelnější a také cenově nejdostupnější 

varianta zvolila nakládání se srážkovou vodou pomocí akumulační nádrže a vsakovacích 

tunelů. Cena by se pohybovala kolem 17 250 Kč a doba návratnosti by byla v tomto 

případě 7 let. 
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Hlavním cílem této práce bylo definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování 

a odvádění srážkových vod v České republice. První část práce se zaměřila na legislativní 

dokumenty, které jsou spojeny se vsakováním, retencí a odváděním srážkových vod. 

Dále byly tyto pojmy v kapitole vysvětleny. Odvádění srážkových vod bylo rozděleno na 

centrální a decentrální. Poté bylo popsáno vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a podzemních včetně limitů znečištění nařízených vládou ČR. Následující 

kapitola se zabývala odpadními vodami z domácností jejich kvalitou, požadavky na 

kvalitu a produkcí. Čili vodami splaškovými, šedými a srážkovými. Poté se práce 

především zabývá systémy pro zadržování a následné využití srážkové vody. Zadržení 

a následné využití bylo popsáno i pro vody splaškové. U jednotlivých systémů nakládání 

s odpadními vodami byly popsány technické principy návrhu i s popisem instalace 

jednotlivých systémů. Nakonec se v teoretické části práce řešilo přečištění srážkových 

vod, před zaústěním do vod povrchových nebo podzemních.  

Hlavní zaměření práce bylo popsat možnosti nakládání s odpadními vodami pro rodinný 

dům a zahradu. 

Praktická část spočívala v návrhu systému pro hospodaření se srážkovou vodou. 

Nejdůležitější otázka byla, jaké množství vody je možné ušetřit a za jak dlouho se vrátí 

náklady na realizaci systémů. V této části práce tedy byla navržena retenční nádrž 

na srážkovou vodu a vsakovací zařízení, které slouží k zasakování srážkové vody 

z bezpečnostního odtoku retenční nádrže. Byla navržena retenční nádrž o objemu 4 m3, 

na kterou lze uplatnit dotaci z programu Dešťovka. Dále byly navrženy 2 typy 

vsakovacího zařízení, vsakovací tunely a trubní vsakovací příkopy. Z těchto 2 možností 

se nakonec upřednostnily vsakovací tunely, především z důvodu investic, protože na 

vsakovací tunely je také možnost uplatnit dotaci z programu Dešťovka.  Akumulovaná 

srážková voda by byla využita hlavně na zalévání zahrady a údržbu domácnosti. 

K zalévání slouží na pozemku především voda ze studny. Jenomže se stoupajícími 

teplotami v letních měsících a zvětšujícím se suchem, studna ztrácí na vydatnosti, což 

znamená, že se musí zalévat vodou z vodovodu. Toto je hlavní důvod návrhu zařízení 

pro využití srážkové vody. 

V praktické části je také navržena domovní čistírna odpadních vod. Do domovní čistírny 

by byla zaústěna šedá voda vyprodukovaná v domácnosti a vyčištěná voda 

by se využívala opět na zalévání zahrady a údržbu domu. Dále by se šedá voda využívala 

na splachování WC, ovšem tento návrh by vyžadoval velkou rekonstrukci, vytvoření 

dvojitých rozvodů vody v domě, a především by realizace tohoto návrhu vyžadovala 

velkou investici. 

Jako nejvýhodnější a nejrealizovatelnější byla vybrána varianta se vsakovacími tunely 

za retenční nádrží na srážkovou vodu. 
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ČR… Česká republika 

EU… Evropská unie 

HDV… Hospodaření s dešťovou vodou 

ČOV… Čistírna odpadních vod 

OV… Odpadní voda 

KMnO4… Manganistan draselný 

K2Cr2O7… Dichroman draselný 

CO2… Oxid uhličitý 

H2O… Voda 

EO… Ekvivalentní obyvatel  

p… Přípustná hodnota 

m… Maximální hodnota 

CHSK… Chemická spotřeba kyslíku 

CHSKCr… Chemická spotřeba kyslíku stanovena dichromanem draselným 

CHSKMn… Chemická spotřeba kyslíku stanovena manganistanem draselným 

BSK… Biochemická spotřeba kyslíku 

BSK5… Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku 

NL… Nerozpuštěné látky 

N-NH3… Amoniakový dusík 

N-NH4
+ … Amoniakální dusík 

N-NO2
-… Dusitanový aniont 

NO3
-… Dusičnanový aniont 

NH4
+… Amoniak a amonné ionty 

Ncelk… Celkový dusík 

UV… Ultrafialové záření 

DČOV… Domovní čistírna odpadních vod 

KČOV… Kořenová čistírna odpadních vod 

Pcelk… Celkový fosfor 

DN… Dimenze potrubí (přibližný vnitřní průměr) 

PVC… Polyvinylchlorid 

PE-HD… Polyethylen 

HDPE… Polyethylen s vysokou hustotou 

ČAO… Českoslovanská akademie obchodní 

CzWA… Asociace pro vodu ČR 

TOC… Celkový organický uhlík 

RL… Rozpuštěné látky 

EL… Tuky 

PAL… Tenzidy 
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Na+… 

K+… 

Mg2+… 

Cl… 

CN… 

SO4… 

Ca2+… 

Mn… 

Zn… 

Ni… 

F… 

Pb… 

Cr… 

Cd… 

Cu… 

m n.m… 

Kč… 

Sodík 

Draslík 

Hořčík 

Chlór 

Dikyan 

Sírany 

Vápník 

Mangan 

Zinek 

Nikl 

Fluor 

Olovo 

Chrom 

Kadmium 

Měď 

Nadmořská výška – metry nad mořem 

Korun českých 
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This bachelor´s thesis was focused on rainwater management and design rainwater 

retention and infiltration system. 

The aim of this thesis was to legislatively define infiltration, retention and drainage 

of rainwater. The first part of the thesis was aimed at legislative documents, which 

define rainwater management and the terms of infiltration, retention and drainage were 

explained. The next chapter was focused on household waste water and rainwater, its 

quality, quality requirement and production. After this, the thesis was aimed especially 

at systems for rainwater and waste water retention and usage. Technical principals and 

realization was desribed for each system. Finally, rainwater purification was described 

in the theoretical part of the thesis. 

The main goal of this thesis was to show options of waste water and rainwater usage for 

households.  

The second part of this thesis was focused on design of system for rainwater 

management. The most important question was, how much water can we save nad how 

long will it take, for the system, to cover its costs. So in this part, the retention tank and 

system for infiltration of rainwater was designed. Water would flow from the tank to the 

infiltration system through safety outlet, in case of fulfilling the tank. The infiltration 

system are infiltration tunnels. There is also design of infitration pipe system, but this 

system would be very expensive, because of the inability of getting the grant. 

The retention tank and infiltartion tunnels were chosen, because of the option of grant 

from program called „Dešťovka“. Which means, this grant allows us to save o lot 

of investments because the grant can get up to 75 %, for Brno, of the price of the tank 

and tunnels.  

Rainwater would be used particularlly for irrigation and household maintanance. 

After the rainwater management system, was designed grey water management system, 

but this option was pretty much theoretical, because it would require a lot 

of investments and huge reconstruction of household.  

Clean water from the domestic greywater treatment plant, would be used mainly for 

irrigation and household maintanace again. 

As the best possible was chosen the option with infiltation tunnels and retention tank, 

especially because of the option of grant from „Dešťovka“ program. 


