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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá problematikou provozování a navrhování dešťových nádrží na 
stokových sítích. Popisuje účel, funkci a využití dešťových nádrží, jejich rozdělení, vybavení, 
stavební řešení a konstrukce. Dále jsou uvedeny způsoby navrhování a dimenzování. 
Okrajově jsou zmíněny konkrétní příklady dešťových nádrží a jejich funkce v České republice. 
Součástí je také modelový příklad výpočtu objemu dešťové nádrže. 
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Abstract 

 
This bachelor’s thesis deals with the operation and design of rainwater tanks for sewer 
systems. Describes the purpose, function and use of rainwater tanks, their distribution, 
equipment, building design and construction. The following are ways to design and 
dimensioning. Marginally mentioned specific examples of rainwater tanks and their 
functions in the Czech Republic. Also included is a model example of calculating the 
volume of rainwater tanks. 
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1 ÚVOD 
Tématem bakalá�ská práce bylo zpracování problematiky navrhování a provozování 

deš�ových nádrží na stokové síti. 

M�stské odvod�ovací systémy tvo�í jeden ze základních prvk� urbanizovaných území 

zajiš�ujících životní úrove�, komfort a ochranu zdraví. Zárove� také musí spl�ovat nároky na 

ochranu životního prost�edí [26].  

V minulosti byly odvod�ovací systémy budovány za ú�elem nejrychlejšího odvedení co 

možná nejv�tšího množství odpadních a deš�ových vod z odvod�ovaného území, bez ohledu 

na ochranu životní prost�edí. Rostoucí urbanizace krajiny však zp�sobuje, že dochází k 

zatížení odvod�ovacích systém� produkcí odpadních a srážkových vod, p�estože v dob�

svého návrhu bezpe�n� spl�ovaly požadovaný ú�el. Tyto skute�nosti vyžadují komplexní 

�ešení nakládání s odpadními a deš�ovými vodami [26].  

Jednou z možností, jak zabránit uvedeným negativním vliv�m, je využití deš�ových nádrží. 

Jedním z jejich ú�el� je akumulace a transformace deš�ové vlny, která protéká stokovou sítí. 

Díky tomu dochází k ochran� stokových systém� p�ed hydraulickým p�etížením a 

vyplavováním níže položených povodí. Dalším ú�elem deš�ových nádrží je zachytávání 

vysoce zne�išt�ních srážkových vod, které by jinak byly odvád�ny do p�írodních recipient�. 

Vybudováním deš�ové nádrže na stávajících rekonstruovaných nebo nov� budovaných 

kanaliza�ních systémech, m�žeme navrhnout menší dimenze potrubí umíst�ných pod 

deš�ovou nádrží. Dále je možno napojit odvodn�ní nov� urbanizovaných území na stávající 

stokové systémy, aniž by docházelo k jejich p�etížení. 
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2 VŠEOBECN� O DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍCH 
Nep�íznivý vliv rozkolísanosti pr�tokového režimu odpadních a deš�ových vod na �OV i 

recipient lze významnou m�rou ovlivnit akumula�ními objekty u všech odvod�ovacích 

soustav �i separa�ním za�ízením vhodn� instalovaným na kanalizaci jednotné stokové 

soustavy [15]. 

Odvod�ovací systémy v�tšiny m�st v �R jsou koncipovány jako jednotná stoková sí�. 

V rámci jednotné stokové sít� jsou dopravovány veškeré druhy odpadních vod spole�nou 

trubní sítí sm�rem na �OV. V p�ípad� tzv. „prvního splachu“ tj. doby intenzivní srážky 

s odnosem všech usazených zne�iš�ujících látek ze stokové sít�, dochází k nadm�rnému 

zat�žování �istíren odpadních vod a recipient�. Nejefektivn�jším zp�sobem zamezení úniku 

zne�išt�ní za deš�ových pr�tok� je využití p�irozené nebo um�le vytvo�ené akumulace na 

stokové síti a její postupné vypoušt�ní na �OV [18]. 

2.1 Ú�EL A VYUŽITÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

Ú�elem deš�ových nádrží je: 

• snížení nebo zamezení odnosu zne�išt�ní srážkovými vodami nebo z�ed�nými 

odpadními vodami do vodních recipient� využitím sedimenta�ních proces�; 

• transformace p�ívalové vlny z�ed�ných odpadních vod retencí p�ed jejich vyrovnaným 

odvád�ním stokovou sítí do �istírny odpadních vod (obr 2.1); 

• vyrovnání špi�kových pr�tok� na �OV, ochrana �istírny p�ed havarijním zne�išt�ním 

(nap�. ropnými látkami); 

• zmírn�ní p�ívalové vlny srážkových vod retencí p�ed jejich zaúst�ním do recipientu 

(ochrana recipientu p�ed hydraulickým p�etížením) [18]. 

Využití: 

• po umíst�ní deš�ové nádrže do nov� budovaného nebo stávajícího obnovovaného 

stokového sytému m�žeme navrhnout menší profily potrubí ve stokové síti pod nádrží. 

• umíst�ním deš�ové nádrže p�ed �erpací stanici, m�žeme navrhnout �erpadla o menším 

výkonu; 

• nov� budovaná urbanizovaná území mohou být napojena na deš�ovou nádrž a 

následn� odvodn�na stávajícím stokovým systémem; 

• sanace p�etížených stokových systém� nebo ochrana p�ed p�etížením [16]. 
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Obr. 2.1 Funk�ní schéma deš�ové nádrže [Zdroj: 16] 

2.2 FUNKCE DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

V tab. 2.1 jsou uvedeny funkce konkrétních typ� nádrží.  

Tab. 2.1 Funkce deš�ových nádrží podle typu [Zdroj: 24] 

Typ nádrže Funkce 

Reten�ní Akumulace celého objemu deš�ových vod. 

Deten�ní Transformace extrémních pr�tok� deš�ových a odpadních vod �áste�nou 

akumulací a regulovaným odtokem. 

Záchytná Zachycení prvního splachu, na menších povodích se dotokem do 15 min 

(max. 20 min). 

Pr�to�ná Zachycení prvního splachu s menší intenzitou zne�išt�ní, m�že se 

navrhovat i na povodích s dotokem nad 15 min. 

Usazovací Akumulace zne�išt�ných vod z pozemních komunikací a jiných ploch za 

ú�elem jejich p�ed�išt�ní sedimentací. 
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2.3 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH NOREM 

�SN EN 752 Odvod�ovací systémy vn� budov 

�SN 75 6101 Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky 

�SN 75 6261 Deš�ové nádrže 

�SN 75 6401 �istírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel 

�SN 75 0905 Zkoušky vodot�snosti vodárenských a kanaliza�ních nádrží 

�SN 75 2310 Sypané hráze 

�SN 75 2410 Malé vodní nádrže 

TNV 75 6262 Odleh�ovací komory a separátory 

ATV-A 128 Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in 

Mischwasserkanälen 

DWA-A 138 Bemessung von Regenrückhalteräumen 
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3 SOU�ASNÝ STAV PROVOZOVÁNÍ DEŠ	OVÝCH 
NÁDRŽÍ V �ESKÉ REPUBLICE  

V této kapitole jsou uvedeny vybrané p�íklady deš�ových nádrží provozovaných v �eské 

republice a jejich funkce.  

3.1 BRNO 

Vybrané deš�ové nádrže provozované spole�ností Brn�nské vodárny a kanalizace, a.s. jsou 

uvedeny v tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Vybrané deš�ové nádrže provozované BVK, a.s. [Zdroj: 39] 

Lokalita P�enos Popis 

Komárov ANO 

Umíst�na na jednotné kanalizaci. Zabra�uje zp�tnému vzdouvání 

odpadních vod do oblasti Komárova. �išt�na vyplachovací 

klapkou. 

Šmahova ANO 
Umíst�na na deš�ové kanalizaci. Zabra�uje p�etížení deš�ového 

sb�ra�e. �išt�na vyplachovací klapkou.  

Cacovice ANO 

Umíst�na na jednotné kanalizaci. Zabra�uje p�etížení shybky a 

chrání následné povodí. Po dosažení limitní hladiny ve sb�ra�i je 

nádrž pln�na p�es p�eliv. Vyprazd�ování gravita�n� p�es zp�tnou 

klapku, zbytek od�erpán. �išt�na vyplachovací klapkou.  

�ernovické 

terasy 
ANO 

Umíst�na na deš�ové kanalizaci. Zabra�uje vyplavování 

následného povodí. �ídicí systém ovládá stavidla na základ�

nátoku, odtoku a hladiny v nádrži. �išt�na manuáln�. 

Tome�kova 

(obr. 3.1) 
ANO 

Umíst�na na deš�ové kanalizaci. Zabra�uje vyplavování 

následného povodí. �ízena hydromechanickým ventilem. M��ení 

hladiny. Manuální �išt�ní. 

Sí�ka NE 

Umíst�na na deš�ové kanalizaci. Zabra�uje vyplavování 

následného povodí. Vyprazd�ování regulované mechanickým 

hradítkem. �išt�na manuáln�. 

Trnkova ANO 
Umíst�na na deš�ové kanalizaci. Zabra�uje p�et�žování a 

vyplavování následného kanaliza�ního povodí. �išt�na manuáln�. 
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Obr. 3.1 Deš�ová nádrž Tome�kova [Zdroj: 39] 

3.1.1 Deš�ová nádrž Brno – Trnkova 

Deš�ová nádrž v Brn� na ulici Trnkova (obr 3.2) zabra�uje p�et�žování a vyplavování 

následného kanaliza�ního povodí. Jedná se o deten�ní deš�ovou nádrž situovanou ve 

vedlejším sm�ru. Je umíst�na na soutoku deš�ových sb�ra�� ze staré a nové Líšn� [39]. Svahy 

a �ást dna je zpevn�no lomovým kamenem uloženým v betonu, plochy pro pohyb 

mechanizm� na údržbu jsou zpevn�ny betonovými zatrav�ovacími panely. Ostatní plochy 

jsou zatravn�ny [33]. 

Obr. 3.2 Deš�ová nádrž Brno – Trnkova       

[Zdroj: 39] 

Obr. 3.3 Nátokový objekt deš�ové nádrže     

[Zdroj: 39] 

Na obr. 3.4 je zobrazeno schéma zapojení deš�ové nádrže. Malé deš�ové pr�toky protékají 

deš�ovým sb�ra�em a využívá se reten�ní kapacity štoly umíst�né v povodí pod nádrží. P�i 

dalšími stoupání dochází k aktivaci regula�ního prvku v p�íslušném nátoku (NO1, NO2) a na 

odtoku z deš�ové nádrže. Pokud hladina v potrubí umíst�ného v níže situovaném povodí 

dosáhne bezpe�nostního pásma, za�ínají pracovat regula�ní stavidla nádrže. Dojde-li 

k dosažení bezpe�nostní hladiny, je pr�tok zastaven a veškerý p�ítok je p�es nátokový objekt 
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(obr. 3.3) akumulován v deš�ové nádrži. Regula�ní za�ízení jsou �ízena centráln�. Z nádrže 

jsou vody odvád�ny šachtovým p�elivem, k úplnému vyprázdn�ní slouží stavidlový uzáv�r 

[39]. 

�išt�ní nádrže je provád�no manuáln� [39].  

Obr. 3.4 Schéma deš�ové nádrže Brno – Trnkova [Zdroj: T. Ohá�ka]

3.1 DEŠ	OVÁ NÁDRŽ OLOMOUC – P
ICHYSTALOVA 

Jedním z provozovaných objekt� spole�ností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na stokové 

síti v Olomouci, je deš�ová nádrž na ulici P�ichystalova (obr 3.5). Byla vybudována v rámci 

rekonstrukce a dobudování stokové sít� v letech 2006 – 2009. Jedná se o záchytnou deš�ovou 

nádrž situovanou ve vedlejším sm�ru. Nádrž je betonová, obdélníkového p�dorysu a pojme 

5000 m3 odpadních vod [40]. 

Nádrž slouží k zachycení první vlny deš�ových pr�tok�, p�itékajících jednotnou stokou p�i 

intenzivních srážkách, po odleh�ení p�ed �OV. Zvýšené pr�toky s nejv�tším zne�išt�ním jsou 

odleh�eny v odleh�ovací komo�e a �erpány do deš�ové nádrže (obr. 3.7). Nádrž pojme 

prvních šest minut p�ívalové vlny. Po napln�ní nádrže dochází k odleh�ování do �eky Moravy. 

Po skon�ení deš�ové události je nádrž vyprazd�ována gravita�n� pomocí násosky (obr. 3.6). 

Zbytkové vody, které neprote�ou násoskou, jsou �erpány zp�t do kanalizace pomocí �erpadla 

[40] 
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Obr. 3.5 Deš�ová nádrž Olomouc – P�ichystalova             

[Foto: T. Ohá�ka, 2012] 
Obr. 3.6 Násoska k vyprazd�ování 

nádrže [Foto: T. Ohá�ka, 2012] 

Stává se, že p�i provozu zp�sobuje problémy zne�išt�ní, které pronikne p�es hrubé �esle na 

p�ítoku do nádrže. Dochází k ucpání odtokového �erpadla a vody z nádrže se následn� musí 

od�erpat fekálními vozy [40]. 

Nádrž je �išt�na pomocí p�ti vyplachovacích klapek, které jsou pln�ny vodou jímanou ze 

studny vybudované v blízkosti nádrže [40]. 

Obr. 3.7 Schéma deš�ové nádrže Olomouc – P�ichystalova [Zdroj: T. Ohá�ka] 
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4 ROZD�LENÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

4.1 ROZD�LENÍ  DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ PODLE VZTAHU K 
PR�TOKU VODY VE STOCE 

4.1.1 Deš�ové nádrže umíst�né v hlavním sm�ru p�ímo v trase stoky 
(ON-LINE) 

Deš�ové nádrže umíst�né v hlavním sm�ru (obr 4.1) se navrhují v místech, kde jsou 

dostate�né výškové pom�ry, aby odtok z nádrže probíhal gravita�n�. Deš�ová nádrž je voln�

protékaná vodami, dokud nep�ekro�í pr�tok kapacitu odtokového potrubí. Zvýšený pr�tok se 

akumuluje v nádrži. Objem, který není nádrž schopna pojmout, se odvádí bezpe�nostním 

p�elivem. Po skon�ení deš�ového p�ítoku se nádrž za�ne gravita�n� vyprazd�ovat. Nádrž je 

na výtoku vybavena regulátorem odtoku [24]. 

Obr. 4.1 Deš�ová nádrž situována v hlavním sm�ru pr�toku [24] 

4.1.2 Deš�ové nádrže umíst�né ve vedlejším sm�ru paraleln� vedle 
stoky (OFF-LINE) 

Deš�ové nádrže umíst�né ve vedlejším sm�ru (obr. 4.2) se navrhují p�evážn� tam, kde jsou 

nevyhovující výškové pom�ry, a návrh nádrže v hlavním sm�ru by vyžadoval p�e�erpávání 

odtokového pr�toku. Za bezdeštného pr�toku bývá nádrž prázdná a odkanalizované vody 

protékají hlavní stokou vedenou mimo nádrž. P�i deš�ových pr�tocích jsou do nádrže 

p�ivád�ny vody z odleh�ovací komory, která je umíst�na na hlavní stoce. Stejn� jako u nádrže 

umíst�né v hlavním sm�ru je nádrž umíst�ná ve vedlejším sm�ru vybavena bezpe�nostním 

p�elivem a regulátorem odtoku. Voda je z nádrže odvád�na zp�t do stokové sít�

p�e�erpáváním nebo gravita�n� v závislosti na výškovém uspo�ádání [24]. 

Obr. 4.2 Deš�ová nádrž situována ve vedlejším sm�ru pr�toku [24] 
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4.2 ROZD�LENÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ PODLE FUNKCE 

Podle funkce se deš�ové nádrže d�lí na reten�ní, deten�ní, záchytné, pr�to�né a usazovací 

[24]. V norm� �SN 75 6261 Deš�ové nádrže se pojem deten�ní deš�ové nádrže neuvádí. Pro 

deten�ní deš�ové nádrže, které se navrhují na snížení a transformaci deš�ových vln, se 

používá starší pojem reten�ní nádrže, který je s ohledem na sou�asný stav nakládání a 

hospoda�ení s deš�ovými vodami v urbanizovaných povodích nevhodný[34].  

4.2.1 Reten�ní vsakovací deš�ové nádrže 

Reten�ní deš�ové nádrže se navrhují na akumulaci a trvalé zachycení deš�ového p�ítoku 

vsakováním do dna a do svah� nádrže, výparem z nádrže, p�ípadn� s bezpe�nostním odtokem 

do recipientu. Navrhují se jako otev�ené nádrže na zachycení deš�ových vod na deš�ových 

stokách oddílné soustavy. Na stokách jednotné soustavy se samostatn� nenavrhují, ale mohu 

se navrhnout v kombinaci s pr�to�nou deš�ovou nádrží. Dno a svahy jsou propustné, 

zatravn�né s humusovou vrstvou 10 – 20 cm, která má filtra�ní a biologický ú�inek na 

zachycení a odbourání škodlivých látek p�ítomných v deš�ových vodách p�ivedených 

z nepropustných ploch. Sklony svah� se navrhují menší než 1:2. Navrhují se v místech 

s vhodnými prostorovými a zasakovacím podmínkami. Pro rovnom�rné vsakování by m�lo 

být dno vodorovné. K zabrán�ní zanášení je vhodné umístit p�ed nádrž zemní usazovací 

nádrž, která zachytí usaditelné a plavající látky (obr. 4.3) [24]. 

Obr. 4.3 Reten�ní vsakovací deš�ová nádrž s p�edsazenou zemní usazovací nádrží [Zdroj: 24] 

1 – p�íjezdová cesta, 2 – p�ítok vod z povrchového odtoku, 3 – norná st�na, 4 – p�eliv, 5 – ochranný kamenný 

zásyp, 6 – bezpe�nostní p�eliv 

4.2.2 Deten�ní deš�ové nádrže 

Deten�ní deš�ové nádrže slouží k do�asnému zachycení �ásti vod a zmenšení maximálního 

pr�toku smíšených nebo deš�ových vod, p�i�emž celý zachycený objem vod postupn� odtéká 

zp�t do stokové sít�. Na stokách jednotné soustavy se navrhují z hygienických d�vod�

p�evážn� jako kryté podzemní nepropustné železobetonové nádrže, aby nemohlo dojít ke 
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kontaminaci podloží a podzemních vod sm�sí deš�ových a m�stských odpadních vod. V 

extravilánu se deten�ní deš�ové nádrže navrhují jako otev�ené s povrchem propustným nebo 

nepropustným, pokud se jedná o zne�išt�né vody z komunikací s intenzivním provozem [34].  

Deten�ní deš�ové nádrže se navrhují na jednotné i oddílné stokové soustav� v p�ípadech: 

• kdy se rozši�uje ve sm�ru proti toku odpadních vod existující stokový systém, který by 

nebyl schopen p�ijat v�tší p�ítok deš�ových vody nov� p�ipojeného území; 

• kdy dochází v existujícím stokovém systému k �astému hydraulickému p�etížení 

d�sledkem zv�tšení nepropustných ploch a intenzifikací p�vodní m�stské zástavby; 

• nov� projektovaného stokového systému, ve kterém se odvád�jí deš�ové pr�toky 

velkoprofilovými sb�ra�i jako alternativní �ešení s deten�ní nádrží a menšími profily 

stok s celkov� nižšími náklady; 

• kdy se deš�ovými stokami odvád�jí velké deš�ové pr�toky do málo vodnatého toku 

v d�sledku velkého podílu nepropustných ploch, aby nedocházelo k erozi koryta 

vodního toku a k jeho zne�iš�ování velkými pr�toky deš�ových vod; 

• siln� zne�išt�ných deš�ových vod, nap�. v pr�myslových závodech, a jejich 

odvád�ním po skon�ení dešt�, nejlépe v no�ních hodinách, na �OV; 

• v rozsáhlých stokových systémech v rámci �ízeného odtoku v daném systému; 

• p�ed �erpacími stanicemi deš�ových vod [24]. 

Deten�ní deš�ové nádrže nejsou ur�eny k usazování, proto je z provozních d�vod� nutné 

navrhnout p�ed nádrží lapa� splavenin. V p�ípad� otev�ených nádrží se doporu�uje na za�átku 

nádrže navrhovat sedimenta�ní zóny, které by m�ly mít dostate�ný objem na zachycení kalu. 

Pro odstra�ování vzniklých sediment� je pot�eba, aby bylo dno nádrže zpevn�né a byly 

navrhnuty vhodné p�ístupové cesty pro �istící techniku. Aby se zamezilo usazování a 

usaditelné látky byly odnášeny pr�tokem, je vhodné v nádrži instalovat vírové agregáty. 

Deten�ní deš�ové nádrže se navrhují jak v hlavním, tak ve vedlejším sm�ru [24]. 

4.2.3 Záchytné deš�ové nádrže 

Záchytné deš�ové nádrže se navrhují v malých m�stských povodích s dotokem do 15 minut 

(max. 20 minut), kde se o�ekává vytvo�ení vlny p�inášeného zne�išt�ní, které je akumulováno 

v nádrži. Pokud se navrhují v hlavním sm�ru, tak mají podobné uspo�ádání jako akumula�ní 

stoky (obr. 4.4). Po napln�ní nádrže p�ebírá funkci bezpe�nostního p�elivu odleh�ovací 

komora s vysokou p�elivnou hranou, z které pak jsou vody odvád�ny p�es p�eliv do vodního 

recipientu, pop�. škrtící tratí na �istírnu. Na jednotné stokové síti se zpravidla navrhují jako 

bezodtokové [24].  

Výhodou záchytných deš�ových nádrží umíst�ných v hlavním sm�ru jsou menší prostorové 

nároky a není pot�ebné spojovací potrubí. Nevýhodou jsou vyšší nároky na výškový rozdíl 

mezi p�ítokem a odtokem. Ve vedlejším sm�ru se záchytné deš�ové nádrže umis�ují, pokud je 

výškový rozdíl, mezi p�ítokem a odtokem nedostate�ný. Jejich nevýhodou je v�tší po�et 

propojovacího potrubí a nutnost �erpání vody z nádrže zp�t do kanalizace [24]. 
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Obr. 4.4 Záchytná deš�ová nádrž situovaná v hlavním sm�ru kruhového tvaru [Zdroj: 24] 

1 – nádrž, 2 – odtok na �OV, 3 – m��ení pr�toku, vírový regulátor odtoku, 4 – odtok, 5 – p�ítok, 6 – norná st�na, 

7 – deš�ový p�eliv, 8 – odtok do recipientu, 9 – vtok do nádrže, 10 – pr�tok p�es deš�ový p�eliv, 11 - recipient 

4.2.4 Pr�to�né deš�ové nádrže 

Pr�to�né deš�ové nádrže se navrhují v p�ípadech, kdy zv�tšováním povodí dochází 

k vyrovnání koncentrace zne�iš�ujících látek v odtoku smíšených odpadních vod bez 

výrazn�jšího zvýšeného po�áte�ního zne�išt�ní. Mohou se navrhovat i v povodích s dotokem 

delším než 20 minut. Na rozdíl od záchytných deš�ových nádrží mají pr�to�né deš�ové nádrže 

p�eliv, kterým jsou vody z nádrže odvád�ny do recipientu. Mají deten�ní i �istící funkci. Po 

napln�ní nádrže jsou vody odvád�ny do recipientu p�elivem umíst�ným na za�átku nádrže 

(obr. 4.5). Na jednotné stokové síti se zpravidla umis�ují za odleh�ovací komorou s vysokou 

p�elivnou hranou [24]. 
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Obr. 4.5 Pr�to�ná deš�ová nádrž umíst�ná ve vedlejším sm�ru [Zdroj: 24] 

1 – nádrž, 2 – odtok na �OV, 3 – m��ení pr�toku, vírový regulátor odtoku, 4 – odtok, 5 – p�ítok, 6 – norná st�na, 

7 – deš�ový p�eliv, 8 – nádržový p�eliv, 9 – odtok, 10 – vyplachovací klapka, 11 – nádrž na vyplachovací vodu, 

12 – dno, 13 – kontrolní uzáv�r, 14 – �erpadlo, 15 – bezdeštný pr�tok, 16 – deš�ový pr�tok, 17 – mechanicky 

p�ed�išt�ný deš�ový odtok, 18 – recipient

4.2.5 Kombinované deš�ové nádrže 

Kombinované deš�ové nádrže se navrhují jako kombinace záchytné a pr�to�né deš�ové 

nádrže v p�ípadech, kdy se o�ekává prvotní splach s intenzivn�jší koncentrací zne�išt�ní a 

následný p�ítok s vyrovnanou koncentrací zne�iš�ujících látek. Kombinované deš�ové nádrže 

se navrhují v povodích s dotokovým �asem delším než 20 minut a pokud je v povodí 

umíst�no n�kolik odleh�ovacích komor s vysokou p�elivnou hranou. Dimenzují se jako 

záchytné a pr�to�né deš�ové nádrže. Výhodou je kombinace záchytné a sedimenta�ní funkce 

v jednom objekt� a možnost voliteln� rozd�lit celkový objem kombinované deš�ové nádrže na 

záchytnou a sedimenta�ní �ást. Nevýhodou jsou vetší stavební a provozní náklady a 

komplikované hydraulické �ešení p�epadových žlab�. Snížením provozních náklad� na 

vyprazd�ování a �išt�ní pr�to�ných �ástí dojde v d�sledku rozd�lení pr�toku na více 

pr�to�ných �ástí, které vstupují do �innosti postupn� p�i intenzivn�jších deštích [24]. 

Na obr. 4.6 je zobrazena kombinovaná deš�ová nádrž situovaná ve vedlejším sm�ru. Smíšená 

odpadní voda je nejprve odvád�na do záchytné �ásti (ZK), ve které se akumuluje. Po napln�ní 

záchytné �ásti jsou vody s nižší koncentrací zne�išt�ní vedeny do první sedimenta�ní pr�to�né 

�ásti (PK1). Po jejím napln�ní protékají vody k p�epadovému žlabu umíst�ným na konci 

k mechanickému p�ed�išt�ní a následn� do recipientu. P�i zvýšených pr�tocích vstupuje do 

�innosti p�eliv na za�átku první pr�to�né �ásti, který odvádí pr�toky do druhé pr�to�né �ásti 

(PK2) [24]. 
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Obr. 4.6 Kombinovaná deš�ová nádrž ve vedlejším sm�ru [Zdroj: 24] 

a – pr�tok b�hem slabých deš�� na za�átku pln�ní nádrže, b – pr�tok b�hem pr�m�rných deš�� po napln�ní 

záchytné �ásti (ZK), c – pr�tok b�hem silných deš�� po napln�ní záchytné �ásti (ZK) a první pr�to�né �ásti 

(PK1), d – pr�tok celou nádrží b�hem velmi silných deš��, OK – odleh�ovací komora, RO – regulátor odtoku,   

� – �erpadlo, PU – protipovod�ový uzáv�r 

4.2.6 Usazovací deš�ové nádrže 

Usazovací deš�ové nádrže slouží k zachycení usaditelných a plovoucích ne�istot. Umis�ují se 

pouze na deš�ové stoky oddílné stokové soustavy. Obvykle nejsou obtékány, takže 

vykonávají i funkci pr�to�ných deš�ových nádrží. Díky tomu mají krom� �istící i deten�ní 

funkci [24]. 

Nej�ast�ji se usazovací deš�ové nádrže navrhují na zachycení povrchových vod odvád�ných 

z pozemních komunikací. Mají zatravn�né dno izolované od podloží fólií nebo nepropustnou 

vrstvou zeminy (obr. 4.7). Jejich �istící ú�inek je jednak mechanický, jako v �istírenských 

usazovacích nádržích, a také biologický, který obstarává vodní vegetace v b�ehových �ástech 

[24]. 
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Usazovací deš�ové nádrže se navrhují na celý p�ítok deš�ových vod, které jsou p�ivedeny 

deš�ovou stokou oddílné soustavy pokud: 

• pom�r odvád�ného deš�ového pr�toku a charakteristického pr�toku v recipientu 

nep�íznivý; 

• povrchové deš�ové vody obsahují vysokou koncentraci zne�išt�ní z pozemních 

komunikací nebo pr�myslových zón; 

• p�ípadn� v oblasti hrozí havarijní situace [24]. 

Výhodný návrh deš�ových usazovacích nádrží je v kombinaci s jinými objekty jako: 

• p�ed�išt�ní p�ed lapáky ropných látek; 

• p�ed�išt�ní p�ed reten�ními vsakovacími nádržemi; 

• do�iš�ovací objekt v rámci t�etího stupn� �išt�ní [24]. 

Obr. 4.7 Usazovací deš�ová nádrž [Zdroj: 24] 

1 – povrchový odtok, 2 – deš�ová stoka, 3 – rozd�lovací žlab, 4 – protierozní násyp, 5 – vodní vegetace, 6 – 

p�dní zatravn�ná vrstva 0,2 – 0,3 m, 7 – nepropustná fólie, 8 – kalový prostor, 9 – horizontální sb�rné potrubí, 

10 – regulátor odtoku v šacht�, 11 – bezpe�nostní p�eliv, 12 – norná st�na, 13 – lapák ropných látek 

4.2.7 Akumula�ní stoky 

Akumula�ní stoky (�SN EN 752 Odvod�ovací systémy vn� budov uvádí pojem reten�ní stoky) 

jsou p�edimenzované stoky, které plní funkci deten�ní nádrže [28]. Mohou se navrhovat 

v kombinaci s odleh�ovacími komorami s vysokou p�elivnou hranou. Na odtoku z akumula�ní 

stoky se umis�ují regulátory odtoku, které zabezpe�ují maximální p�ípustný odtok na �OV po 

dobu deš��. Vyprazd�ování po skon�ení dešt� by nem�lo p�ekro�it 15 hodin. Podle umíst�ní 

odleh�ení se rozd�lují na akumula�ní stoky s odleh�ením na p�ítoku a akumula�ní stoky 

s odleh�ením na odtoku [24]. 

Akumula�ní stoky s odleh�ením na p�ítoku 

Akumula�ní stoky s odleh�ením na p�ítoku (obr. 4.8) jsou funkcí a dimenzováním podobné

záchytným deš�ovým nádržím. Jsou výhodn�jší z hlediska zachycení prvního deš�ového 

splachu a také jsou vhodné pro akumula�ní objem menší jak 50 m3 [24]. 
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Akumula�ní stoky s odleh�ením na p�ítoku se dimenzují jako záchytné nádrže pokud: 

• je maximální �as dotoku z povodí 20 minut, 

• m�že být v povodí akumula�ní stoky navrhnuta maximáln� jedna odleh�ovací komora, 

• je akumula�ní stoku pot�ebné navrhnout na vedlejších, paraleln� uspo�ádaných 

sb�ra�ích, 

• pokud má být maximální rychlost p�i bezdeštném pr�toku v akumula�ní stoce 0,8 m/s 

[24].  

Pokud tyto podmínky nejsou spln�ny, pak se akumula�ní stoky dimenzují jako akumula�ní 

stoky s níže umíst�nou odleh�ovací komorou [24]. 

Obr. 4.8 Akumula�ní stoka s odleh�ením na p�ítoku [Zdroj: 24] 

Akumula�ní stoky s odleh�ením na odtoku 

Akumula�ní stoky s odleh�ením na odtoku (obr. 4.8) zachytávají první deš�ový splach pouze 

po dobu málo intenzivních deš��, kdy ješt� odleh�ovací komora není v �innosti. Funkcí se 

podobají pr�to�ným deš�ovým nádržím. 

Akumula�ní stoky s odleh�ením na odtoku se navrhují jako pr�to�né deš�ové nádrže s 50 % 

zv�tšením objemu z d�vodu zhoršených sedimenta�ních podmínek. 

Obr. 4.9 Akumula�ní stoka s odleh�ením na odtoku [Zdroj: 24] 
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5 �����������	������������������� ��!�����
Deten�ní deš�ové nádrže se mohou navrhovat na stokách v libovolném míst�, nemusí se 

nacházet v blízkosti recipientu. (obr. 5.1) [34]. 

v hlavním sm�ru ve vedlejším sm�ru 

Obr. 5.1 Zapojení deten�ní deš�ové nádrže [Zdroj: 9]

DN – deš�ová nádrž, OK – odleh�ovací komora s nízkou p�elivnou hranou, Š – škrcení, � – p�e�erpávání

Záchytné nádrže se umis�ují za odleh�ovací komorou s vysokou p�elivnou hranou, která je 

umíst�na na p�ívodním sb�ra�i p�ed nádrží. (obr. 5.2). [9] 

v hlavním sm�ru ve vedlejším sm�ru 

Obr. 5.2 Zapojení záchytné deš�ové nádrže [Zdroj: 9]

DN – deš�ová nádrž, OK1 – odleh�ovací komora s vysokou p�elivnou hranou, OK2 – odleh�ovací komora 

s nízkou p�elivnou hranou, Š – škrcení, � – p�e�erpávání

Pr�to�né deš�ové nádrže se na jednotné stokové síti zpravidla umis�ují za odleh�ovací 

komoru s vysokou p�elivnou hranou (obr. 5.3) [9]. 

v hlavním sm�ru ve vedlejším sm�ru 

Obr. 5.3 Zapojení pr�to�né deš�ové nádrže [Zdroj: 9]

DN – deš�ová nádrž, OK1 – odleh�ovací komora s vysokou p�elivnou hranou, OK2 – odleh�ovací komora 

s nízkou p�elivnou hranou, Š – škrcení, � – p�e�erpávání
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Záchytné deš�ové nádrže v hlavním sm�ru zapojené za sebou musí mít ovládané odtoky tak, 

aby odtok z první nádrže nebyl veden do probíhajícího odleh�ování odleh�ovací komory u 

druhé nádrže (obr. 5.4). Na za�átku pln�ní každé nádrže musí být její odtok uzav�ený [9].

Obr. 5.4 Záchytné deš�ové nádrže situované v hlavním sm�ru za sebou [Zdroj: 9] 

DN – deš�ová nádrž, OK – odleh�ovací komora s vysokou p�elivnou hranou, Š – škrcení, � – p�e�erpávání, QA 

– p�ítok stokou A, QB – p�ítok stokou B, M – m��ení pr�toku 

Záchytné deš�ové nádrže zapojené za sebou mohou mít v území bez možnosti odtoku do 

vodního recipientu p�epojení p�itékajících odkanalizovaných vod obtokem nádrže, který se 

uvádí v �innost až po napln�ní nádrže (obr 5.5). P�i pln�ní takovéto nádrže musí být její odtok 

regulován. Odtok je pln� otev�en, jen když níže ležící odleh�ovací komora není v �innosti [9]. 

Obr. 5.5 Záchytné deš�ové nádrže situované v hlavním sm�ru za sebou s p�ipojením stok v území bez 

vodního recipientu [Zdroj: 9] 

DN – deš�ová nádrž, OK – odleh�ovací komora s vysokou p�elivnou hranou, Š – škrcení, � – p�e�erpávání, QA 

– p�ítok stokou A, QB – p�ítok stokou B, M – m��ení pr�toku  
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5.1 UMÍST�NÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

P�i umíst�ní deš�ových nádrží je nutné respektovat provozní požadavky stokové sít� a vlastní 

nádrže, nap�.: 

• nádrž má zachytit siln� zne�išt�né vody a odleh�ovat jen mírn� zne�išt�né; 

• celé zachycené zne�išt�ní musí být dopraveno do �OV; 

• vypoušt�ní nádrže musí být v souladu se zatížením �OV; 

• nesmí docházet k zanášení stoky nad nádrží; 

• nesmí docházet k zanášení stoky pod nádrží p�i jejím vyprazd�ování; 

• povodí napojené na nádrž má zhruba stejný charakter z hlediska pom�r� odvodn�ní 

(sklon, zástavba); 

• p�ítokové doby sb�ra�� by m�ly být podobné [15]. 

Deš�ová nádrž má být umíst�na p�i každé odleh�ovací komo�e jednotné stokové soustavy, 

jestliže: 

• se sm�rem k �istírn� odvádí menší množství (pr�tok) srážkových vod, než zp�sobuje 

mezní déš�; 

• bilan�ním výpo�tem bylo prokázáno, že se do vodního recipientu odnáší zne�išt�ní 

v�tší, než vodní recipient p�ipouští (zejména po�áte�ní vlnou zne�išt�ní oplachu 

povrch� a výplachu stok) [16]. 

Deš�ová nádrž má být umíst�na p�i každé výusti srážkových vod oddílné stokové soustavy, 

pokud: 

• hrozí zne�išt�ní vodního recipientu oplach� povrch�; 

• P�ítok do vodního recipientu vytvo�í nežádoucí povod�ovou vlnu [16]. 
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6 KONSTRUKCE DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 
Deš�ové nádrže umož�ují velkou variabilitu konstruk�ních �ešení. Volba konstrukce vychází 

z místních podmínek (st�ed m�sta, venkov, umíst�ní v areálu �OV, klimatické podmínky, 

atd.) a z požadavk� na �išt�ní a údržbu této nádrže [15]. V�tšinou se navrhují jako um�lé 

betonové nádrže. Na oddílné stokové soustav� se mohou navrhovat jako p�írodní nádrže, též 

nazývané nebeské rybníky nebo poldry [24]. 

6.1 STAVEBNÍ 
EŠENÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

Návrh nádrží je pot�eba provést tak, aby docházelo k samo�išt�ní, nebo aby se daly �istit 

mechanicky nebo hydraulicky. Za samo�istící deš�ové nádrže se považují komory s ví�ivým 

pohybem vody a nádrže se dnem ve form� žlabu, pop�. žlab�, které mohou být uspo�ádány 

meandrovit�. Jsou vhodné pro nádrže do objemu pro 500 m3. Nádrže �ešené bez samo�išt�ní 

dna mají mít technologické za�ízení na vy�išt�ní nádrže po jejím vyprázdn�ní. Dno nádrže 

s mechanickým �išt�ním má mít podélný sklon 3 ‰. P�i hydraulickém �išt�ní je t�eba podélné 

a p�í�né sklony p�izp�sobit požadavk�m používaného technologického za�ízení. Žlaby 

umíst�né na dn� nádrží musí mít sklon st�n 1:1. Sklon dna žlab� by m�l být takový, aby 

v nich rychlost bezdeštných pr�tok� dosahovala minimáln� 0,6 m.s-1 [9]. 

6.1.1 Železobetonové deš�ové nádrže 

Železobetonové deš�ové nádrže se v závislosti na umíst�ní navrhují jako podzemní 

v intravilánu nebo nadzemí v extravilánu [34], nej�ast�ji obdélníkového nebo kruhového 

p�dorysu. Musí spl�ovat podmínky vodot�snosti. St�ny a dno musí mít úpravu umož�ující 

omývání [9]. 

Soubor konstruk�ních a realiza�ních zásad pro vodot�sné úpravy železobetonových 

konstrukcí s dlouhodobou odolností proti pronikání vody se souhrnn� nazývá tzv. „bílá vana“. 

Konstruk�ní zásady návrhu bílých van.: 

• správná volba založení a tvaru omezující riziko vzniku trhlin; 

• vhodné vyztužení – zásadou je vyztužení u obou povrch� sít�mi nebo rohožemi; 

• dostate�ná tlouš�ka st�ny – minimální tlouš�ka je 300 mm; 

• použití vhodného betonu (s limitovaným pr�sakem vody); 

• lokální t�sn�ní kritických profil� – dilata�ní a pracovní spáry, prostupy [20]. 

Podmínky návrhu bílé vany jsou obsaženy v [2]. 

6.1.2 P�írodní deš�ové nádrže 

P�dorysný tvar se navrhuje podle místních podmínek [9]. Sklony svah� se obvykle volí menší 

jak 1:2. Skladba dna se volí podle funkce nádrže. Usazovací nádrže mají izola�ní vrstvu 

z nepropustné vrstvy zeminy nebo jiné izolace. Reten�ní vsakovací nádrže mají 10 – 20 cm 

humusovou vrstvu, která má filtra�ní a biologickou funkci. [24]  
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6.1.3 Speciální typy deš�ových nádrží 

Systémy s akumulací HOBAS 

Akumula�ní systémy se skládají z jednotlivých trub a tvarovek (obr. 6.1), které se vyráb�jí ze 

sklolaminátu na základ� požadavk� projektanta. Jednotlivé díly, které se obvykle skládají 

z vtokového dílu, akumula�ní �ásti, revizní šachty a odtokového dílu, se sestaví na stavb�. 

Výhodami jsou p�edevším nízká hmotnost, krátká doba výstavby, vysoká chemická odolnost, 

životnost a možnost libovolného rozší�ení [28]. 

Obr. 6.1 Systém HOBAS se t�emi akumula�ními �ástmi [Zdroj: 28] 

Systémy pro akumulaci srážkových vod ASIO 

AS-KRECHT je akumula�ní a drenážní systém tunelovitého tvaru. Skládá se z plastové 

p�lkruhové schránky uzav�ené ze stran plastovými �ely (obr. 6.2), která tvo�í vysokokapacitní 

podzemí prostor pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod. Výhodami jsou 

skladnost a dobrá pevnost a únosnost p�i zatížení pojezdem [36]. 

Akumula�ní systém AS-NIDAPLAST se skládá z jednotlivých blok� voštinového typu (obr. 

6.3), které tvo�í velkokapacitní podzemí prostor pro akumulaci a postupné zasakování 

srážkových vod. Použitím v kombinaci s nepropustnými foliemi slouží jako deten�ní nádrž 

s �ízeným odtokem. Výhodou je vysoká pevnost a odolnost pro pojezd a nízká hmotnost [36]. 
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Obr. 6.2 Akumula�ní systém AS-KRECHT  

[Zdroj: 36] 

Obr. 6.3 Akumula�ní systém AS-KRECHT   

[Zdroj: 36]

Velkokapacitní deš�ové nádrže Atlantis 

Deš�ové nádrže Atlantis jsou vyráb�né pomocí systému ztraceného bedn�ní, které umož�uje 

vytvo�it stropní desku nádrže podep�enou hust� rozmíst�nými nosnými sloupy (obr. 6.2), díky 

�emuž m�že dosahovat libovolného rozp�tí a vysoké nosnosti. Výhodou je rychlá a 

jednoduchá výstavba [32]. 

Obr. 6.4 Deš�ová nádrž Atlantis [Zdroj: 32] 
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Usazovací deš�ové nádrže DYWIDAG 

Deš�ové usazovací nádrže DYWIDAG slouží k sedimentaci nerozpušt�ných látek a 

odlu�ování ropných látek. Jedná se o prefabrikované montované železobetonové nádrže 

sestavené z U-díl�, stropních desek, šachtové nástavby, vík a poklop�. Výhodou je krátká 

doba výstavby, která se pohybuje v rozmezí 2 – 4 dn�. Podle typu se rozlišují na obdélníkové, 

oválné nebo sestavy odd�lených propojených nádrží [27]. 

6.2 VODOT�SNOST DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

Zkoušky vodot�snosti nádrží udává norma �SN 75 0905 Zkoušky vodárenských a 

kanaliza�ních nádrží. Ú�elem t�chto zkoušek je prokázání vodot�snosti nov� budovaných 

nebo stávajících, provozovaných �i sanovaných, nádrží. Z hlediska požadavk� na vodot�snost 

se deš�ové nádrže zat�i	ují podle vizuálního posouzení únik� kapaliny do t�ídy 0 podle tab. 

6.1 [7]. 

Tab. 6.1 Zat�ízení nádrží podle vizuálního posouzení únik� kapaliny [Zdroj: 7] 

T�ída Požadavek z hlediska pr�saku 

0 Jistý stupe� pr�saku se p�ipouští nebo je pr�sak kapaliny nevýznamný. 

1 Globální nepropustnost. Pr�sak má být omezen na minimální množství. P�ipouští 
se n�kolik povrchových skvrn nebo vlhkých míst. 

2 Lokální nepropustnost. Pr�sak je všeobecn� nep�ípustný. Povrch nesmí být 
znehodnocen skvrnami. 

Zkouška vodot�snosti se provádí p�ed odstran�ním pažení, provizorních zásyp�, obezd�ní 

nebo jiných prací, jejichž cílem není zajišt�ní vodot�snosti. Nádrž se zkouší na únik vody 

p�etlakem uvnit� nádrže, pop�ípad� infiltrací podzemní vody vn� nádrže. B�hem pln�ní nádrže 

se provádí její kontrola. Pokud dojde k soust�edným únik�m vody nebo k ohrožení podloží 

nádrže �i jiných objekt� vodou, je nutné pln�ní p�erušit a závadu odstranit. Po napln�ní 

nádrže se nechají omo�ené povrchy nasáknout vodou a p�ípadn� se následn� voda doplní. 

Doba nasáknutí se po�ítá od okamžiku ukon�ení pln�ní na úrovni zkoušené hladiny 

s odchylkou ± 20 mm. Podle druhu materiálu nádrže doba nasáknutí �iní: 

• 96 hodin u nádrží z prostého betonu, železobetonu a ost�e pálených cihel; 

• 30 minut u plastových nádrží; 

• 24 hodin u nádrží z ostatních hmot [7]. 

Po nasáknutí nádrže se provede další kontrola s vylou�ením vlivu slune�ního svitu, deš�ových 

srážek a teploty ovzduší okolního prost�edí pod bodem mrazu, kterou se zjiš�uje: 

• zda-li je hladina podzemní vody pod dnem nádrže; 

• nedochází-li k únik�m vody z jednoho místa; 

• nedošlo-li k poruše nádrže; 

• jsou-li t�sné všechna zaslepená potrubí, otvory a uzav�ené armatury. 
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Výsledek kontroly a následn� zkoušky vodot�snosti je považován za vyhovující, pokud se u 

nádrže nevyskytují vlhká místa, �áste�né orosení, nebo jednotlivé kapky na trvale viditelných 

plochách a neohrožují konstrukci nebo funkci nádrže [7]. 

Vlastní zkoušku je možno zahájit, pokud nádrž vyhoví výše uvedeným výsledk�m kontroly. 

Doporu�ená doba zkoušky vodot�snosti je 48 hodin, únik vody se zjiš�uje vždy po uplynutí 

24 hodin. Posouzení vodot�snosti nádrží se provádí: 

• vizuálním zhodnocením únik� vody se nádrže zat�ídí podle tab. 6.1, jsou-li všechny 

kontrolované plochy viditelné; 

• m��ením podle poklesu hladiny, nebo množstvím vody pot�ebným pro dopln�ní na 

zkušební hladinu. Výpo�et p�ípustného poklesu hladiny a povoleného úniku je uveden 

v [7]; 

• infiltrací u nádrží, u kterých nelze snížit hladinu podzemní vody[7]. 
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7 VYBAVENÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 
Pro ú�innou funkci deš�ových nádrží je nutné, aby byla nádrž vybavena p�íslušným 

za�ízením. Vybavení se liší podle typu, umíst�ní a stavebního �ešení nádrže. Areály deš�ovou 

nádrží o objemu nad 400 m3 se doporu�uje vybavit p�íslušným hygienickým za�ízením. Pro 

�išt�ní deš�ových nádrží se doporu�uje vybudovat p�ívod vody. Území otev�ené nádrže by 

m�lo být oploceno a zabezpe�eno p�ed vstupem nepovolaných osob [9]. 

7.1 M�
ÍCÍ ZA
ÍZENÍ 

V sou�asné dob� rostou požadavky na informace o provozu a ú�inku deš�ových nádrží [15]. 

Významné nádrže je pot�eba vybavit m��icí technikou. P�edpokladem je p�ipojení na 

elektrickou a telekomunika�ní sí�. Senzory se mohou m��it pr�toku, stavy hladin, poloha 

uzáv�r� a pohyblivých hran. Nam��ená data se ukládají na nosi�e dat nebo se p�enášejí na 

dispe�ink, kde jsou okamžité informace o poruchách a provozu. Doporu�uje se m��it i srážky 

na zájmovém území, což umož�uje posuzovat �innost odleh�ovacích komor a p�sobení 

deš�ových vod na recipient. U mén� významných nádrží sta�í kontrola v pravidelných 

intervalech, nap�. zda-li p�edpoklady zavedené do výpo�tu (nepropustné plochy, vydatnosti 

deš��, apod.) byli vhodn� aplikované z hlediska poddimenzování nebo p�edimenzování [24]. 

Typy za�ízení na m��ení pr�toku a výšky hladiny, rozsah a vhodnost jejich požití je uveden v 

[12].  

7.2 REGULÁTORY ODTOKU 

Regulátory odtoku slouží k zmenšení, pop�ípad� k m��ení odtoku. Díky tomu m�že být menší 

profil na níže situovaných stokách. Rozlišují se na dv� kategorie (obr. 7.1): a) �ízení odtoku, 

b) regulování odtoku [24].  

V tab. 7.1 jsou uvedeny charakteristiky regula�ních za�ízení navrhovaných odtokových 

potrubí do �OV z deš�ových nádrží [24]. 

Tab. 7.1 Charakteristiky regula�ních za�ízení [Zdroj: 24] 

Regulátrory odtoku  Oblast použití (l.s-1) Stupe� p�ekro�ení pr�toku 

Škrtící tra� Q > 50 pr�m�rný 

Škrtící uzáv�r nebo clona Q > 50 nep�íznivý 

Škrtící automatický uzáv�r bez omezení velmi malý 

Klapka ovládaná plovákem Q > 30 vyhovující 

Vírový škrtící uzáv�r Q > 30 vyhovující 

Odst�edivé �erpadlo Q > 30 velmi malý 

Šnekové �erpadlo Q > 10 velmi malý 
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Obr. 7.1 Klasifikace regulátor� podle ATV  A111 [Zdroj: 24] 

1 – škrtící tra�, 2 – mechanický ventil, 3 – regulátor �ízený horní hladinou, 4 – elektrický regulátor �ízený horní 

hladinou s dálkovým hlášením, 5 – regulátor �ízený dolní hladinou, 6 – elektrický regulátor s dálkovým hlášením 

7.2.1 Clony a deskové uzáv�ry 

Na regulaci odtoku z deš�ové nádrže se mohou použít: 

• pevné clony se škrtícím kruhovým otvorem (obr. 7.2); 

• pevné deskové uzáv�ry; 

• ru�n�, hydraulicky nebo elektricky ovládané deskové uzáv�ry (obr. 7.3) [24]. 
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Škrtící ú�inek se dosahuje zmenšeným pr�tokovým profilem, p�i�emž dochází ve zmenšeném 

profilu ke zvyšování pr�tokové rychlosti a vznikají místní energetické a tlakové ztráty. 

Rozlišuje se volný a zaplavený výtok [24]. 

Obr. 7.2 Clona [Zdroj: 24] 

Obr. 7.3 Deskový uzáv�r ovládaný plovákem [Zdroj: 24] 

7.2.2 Vírový regulátor odtoku 

Škrtící ú�inek vírového regulátoru souvisí s tangenciálním p�ítokem vody do regulátoru 

válcovitého tvaru. V d�sledku toho vzniká v regulátoru rota�ní šroubovitý pohyb se vzdutým 

vírovým jádrem ve st�ední �ásti. Následkem šroubovitého pohybu a výtokové clony umíst�né 

ve st�ed� v dolní �ásti regulátoru, se v odtoku vytvá�í vzduchem z�ed�ný vzdutý paprsek, 

jehož kinetická energie je regulovaná turbulencí a nasávaným vzduchem p�es vzduchovou 

trubi�ku v horní �ásti regulátoru, a narážením odtokového paprsku na dno odtokového žlabu 

(obr. 7.4 a). S rostoucím p�ítokovým tlakem v d�sledku stoupání hladiny v nádrži se zv�tšuje 

šroubovitý pohyb (obr 7.4 b). Sklonem konstrukce vírového regulátoru do šikmé polohy se 

zabrání zp�tnému ú�inku dolní hladiny v odtokovém potrubí na škrtící ú�inek [24]. 

Rozhodující vliv na škrtící ú�inek má pr�m�r vtokového potrubí do regulátoru, pr�m�r 

válcovité �ásti regulátoru, sklon šikmé polohy a pr�m�r výtokové clony ve spodní �ásti 

regulátoru, která je vym�nitelná. Protože pr�b�h charakteristiky regulátoru je p�i v�tších 

nátokových výškách zpravidla velmi strmý, je z�ejmé, že p�i vhodné velikosti regulátoru bude 

bez problém� dosáhnutá požadovaná p�esnost regulace [24]. 

Podle typu je rozsah škrceného odtoku od 5,6 až do 2305 l/s p�i odtokové výšce 2 m [24]. 



Deš�ové nádrže na stokové síti  Tomáš Ohá�ka 

Bakalá�ská práce 

37 

a – schéma za�ízení b – hydraulická charakteristika 

Obr. 7.4 Vírový regulátor odtoku [Zdroj: 24] 

7.2.3 Plovákový regulátor odtoku 

Regulátor je osazen v šacht� a p�ívodní potrubí je napojeno na odtokové potrubí z deš�ové 

nádrže. Voda p�itéká do regulátoru p�es hradidlo S1 a odtéká p�es hradidlo S2 (obr. 7.5 a). 

Hradidlo S1 škrtí p�ítok, aby byla výška hladiny v regulátoru konstantní. Pomocí vztlaku 

plovák reguluje hradidlo S2, aby nedocházelo k v�tšímu odtoku, než je požadováno. Velikost 

odtoku je závislá na výšce hladiny vody v regulátoru, nikoli v nádrži, proto je odtoková k�ivka 

pro všechny dané odtoky p�ibližn� stejná. P�esnost regulace je v maximálním intervalu ± 3,5 

%, rozsah regulovaných odtok� se podle typu regulátoru m�že lišit od 1 až po 2000 l.s-1 [24]. 

Princip �innosti: 

a) bezdeštný pr�tok protéká pod vztlakovou zónou plováku, hradidlo S1 je úpln�

otev�ené, hradidlo S2 je nastavené na požadovaný odtok; 

b) b�hem dešt� se plovák zvedá a soustavou pák p�sobí na ob� hradidla. Hradidlo S1 

reguluje p�ítok a hradidlo S2 reguluje zadaný konstantní odtok z regulátoru (obr 7.5b); 

c) v p�ípad� zp�tného vzdutí v odtokovém potrubí po horní hranu regulátoru, kdy ješt�

bývá tlak vody ze strany hradidla S1 v�tší jako vztlak ze strany S2, je stále odvád�n 

z regulátoru zadaný odtok [24]. 

Jakmile dojde k ucpání hradidel ne�istotami, sama se zablokují. P�i ucpání p�ítokového 

hradidla S1 odte�e voda z regulátoru, plovák klesne a pákou se otev�e hradidlo S1 na 

maximum. Naopak p�i ucpání hradidla S2 plovák stoupá až do úplného otev�ení hradidla S2 

[24]. 



Deš�ové nádrže na stokové síti  Tomáš Ohá�ka 

Bakalá�ská práce 

38 

a – schéma za�ízení b – hydraulická charakteristika 

Obr. 7.5 Plovákový regulátor [Zdroj: 24] 

7.2.4 Ostatní typy regulátor� odtoku 

• turbo-vírový regulátor odtoku – vhodný pro všechny typy deš�ových nádrží s malými 

a st�edními odtoky; 

• plováková klapka – umož�uje konstantní bez nároku na energii, ovládaný plovákem 

podle hladiny dolní vody, vhodný pro deten�ní nádrže a �erpací stanice; 

• hydraulicko-elektrický regulátor s vírovým regulátorem – možnost p�edem 

naprogramovaného �ízení, vysoká bezpe�nost; 

• ventilový regulátor – vhodný pro stísn�né podmínky, minimální náro�nost na rozm�ry 

instala�ní šachty, skládá se ze škrtícího uzáv�ru spojeného s plovákem ve tvaru 

válcového pístu [24]. 

7.2.5 Škrtící tra� odtokového potrubí 

Regula�ní ú�inek škrtící trat� je zp�soben zmenšeným pr�m�rem odtokového potrubí, který 

umož�uje neregulovaný pr�tok s volnou hladinou pouze maximálnímu hodinovému pr�toku 

bezdeš�ových vod. V�tší pr�toky po dobu deš�� protékají škrtící tratí tlakovým proud�ním. 

Cílem je takové omezení odtoku, aby b�hem deš�ových pr�toku nebyl p�ekro�en limitní 

odtok o více než 25 % [24]. 

Odtokové pom�ry jsou ve škrtící trati ovlivn�né: 

• pr�m�rem potrubí škrtící trati a hydraulickou drsností; 

• p�ítokem a rychlostí p�ed vtokem do škrtící trati; 

• tvarem vtokového otvoru do škrtící trati; 

• délkou škrtící trati; 

• hydraulickými podmínkami na výtoku ze škrtící trati. 

• pr�tokem potrubí za škrtící tratí [24]. 
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7.3 �ERPACÍ STANICE 

�erpací stanice se navrhují na nádržích, kde není možné vzhledem k výškovým pom�r�m 

odvád�t vody z deš�ové nádrže gravita�n�. Zásady navrhování �erpacích stanic stanovuje 

norma �SN EN 752 Odvod�ovací systémy vn� budov. �erpací stanice je možno navrhovat 

nap�. podle [3][19][21]. 

7.4 ZA
ÍZENÍ PRO ODSTRA"OVÁNÍ NE�ISTOT Z HLADINY 

7.4.1 Norná st�na 

Norné st�ny slouží k zachycení plovoucích ne�istot a ropných látek. Podle funkce se norné 

st�ny rozlišují na: 

• pevné norné st�ny – jsou umíst�ny pevn� ve stálé výšce a ne�istoty zachycují až po 

zvýšení hladiny; 

• plovoucí norné st�ny radiální – pohyb norné st�ny probíhá radiáln� kolem osy 

uchycení, se stoupající hladinou je úm�rn� nadleh�ována a díky tomu nedochází 

k podtékání a ani p�etékání [31]; 

• plovoucí norné st�ny vertikální – pohyb norné st�ny je vertikální pomocí pojezdového 

mechanizmu [31]. 

7.4.2 Bubnový oto�ný filtr 

Bubnový oto�ný filtr je perforovaný nerezový válec, který je �išt�n pomocí kartá�e 

otá�ejícího se ve smyslu bubnu (obr. 7.6). Je umíst�n v pot�ebné výšce nade dnem nádrže. Se 

stoupající hladinou v nádrži se za�íná síto zaplavovat a odpadní voda vtéká z vn�jšku dovnit�

síta. Když senzory vodní hladiny zaznamenají nadm�rné zaplavení síta, za�ne se síto a kartá�e 

otá�et. Ne�istoty jsou sítem vynášeny z vody a kartá�em smeteny zp�t do vody. Na opa�né 

stran� se op�t síto pono�í do vody. Výhodou je velká filtra�ní plocha a mechanické �išt�ní 

pomocí otá�ejícího se kartá�e [24]. 

Obr. 7.6 Bubnový oto�ný filtr [Zdroj: 24] 

1 – motor pohán�jící kartá�, 2 – válcový kartá�, 3 – motor pohán�jící válec, 4 – válec z perforovaného 

nerezového plechu, 5 – koncové desky s ložiskem na uložení válce, DZ – deš�ová nádrž, BP – bezpe�nostní 

p�eliv, SK – sítová komora 
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7.5 BEZPE�NOSTNÍ OBJEKT 

Bezpe�nostní objekt slouží pro odvedení pr�tok�, které není nádrž schopna pojmout nebo 

pokud nedojde k automatickému p�erušení p�ítoku do napln�né nádrže. Zpravidla se jedná se 

o p�eliv, p�es který p�epadá voda do odtokového žlabu a následn� je odvád�na do recipientu. 

7.6 �ISTÍCÍ ZA
ÍZENÍ 

B�hem akumulace vod v deš�ových nádržích dochází, zejména po dobu silného škrcení 

odtoku, k hromad�ní kalu na dn� nádrže. Tento kal je nutné co nejrychleji z nádrže odvést na 

�OV, skládku nebo jiným zp�sobem neškodn� odstranit. �išt�ní nádrže má následovat hned 

po jejím vyprázdn�ní.  Je d�ležité, aby se kal nezví�il a nevyplavil do recipientu nejbližším 

deš�ovým p�ítokem [24]. Nádrže, které nemají �ešené samo�istící dno, se vybavují �istícím 

za�ízením. Za�ízení m�že být mechanické, hydraulické nebo kombinované. Návrh typu 

�istícího za�ízení by m�l p�edevším zohlednit typ nádrže [24]. 

7.6.1 Shrabovací za�ízení 

Kaluže a usazeniny jsou shrabovány pojezdovým za�ízením do kalové jímky [15]. Typ 

shrabovacího za�ízení je závislý p�edevším na tvaru nádrže. Doporu�uje se navrhovat 

v kombinaci s hydraulickým oplachováním [24]. 

7.6.2 Vyplachovací klapka 

Kaluže a usazeniny jsou po každém dešti smývány rázovou vlnou z vyplachovací klapky (obr. 

7.7). Klapky jsou vyráb�ny z nerezové oceli, proto jsou vhodné pro venkovní provoz 

deš�ových nádrží [15]. 

Klapky jsou na ložiscích zav�šeny excentricky a p�ed úplným napln�ním vodou dojde ke 

zm�n� t�žišt�, následnému p�eklopení a vypláchnutí nádrže proudem vody [30]. Tento 

výplach m�že mít tangenciální nap�tí až 150 Pa [24]. 

Výhody �išt�ní deš�ových nádrží vyplachovací klapkou: 

• malá spot�eba energie; 

• ú�inné vypláchnutí; 

• velká vyplachovací délka (až 100 m); 

• velké rozp�tí (až 12 m); 

• lehká konstrukce z nerezové oceli bez nárok� na údržbu [24]. 

Pro �išt�ní deš�ových nádrží vyplachovací klapkou by m�la mít nádrž pravoúhlý p�dorys. 

Široké nádrže je pot�eba rozd�lit na více vyplachovacích zón se sklonem dna 1 – 5 %. Klapka 

by m�la být umíst�na nad maximální hladinou nádrže tak, aby byla spádová výška co 

nejvyšší. Odtoková jímka by m�la mít objem jako vyplachovací klapka, aby nedocházelo 

k odrážení od protilehlé st�ny. Vyplachovací klapky dimenzuje dodavatel podle rozm�r� a 

sklonu dna nádrže [24]. 
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Na principu vyplachovacích klapek fungují i vyplachovací žlaby, které jsou umíst�ny nade 

dnem deš�ové nádrže. Jsou opat�eny stavidlem, které se po napln�ní žlabu uvolní a následný 

proud vody vypláchne nádrž. 

Obr. 7.7 �išt�ní deš�ové nádrže vyplachovací klapkou [Zdroj: 24] 

1 – nádrž s vyplachovací vodou, 2 – vyplachovací klapka, 3 – kryt klapky, 4 – prostor vzdutí, 5 – rozd�lovací 

objekt, 6 – bezpe�nostní p�eliv, h – spádová výška klapky, Vk – objem vyplachovací klapky, Vn – objem 

odtokové jímky, L – vyplachovací délka, l – sklon dna nádrže 

7.6.3 Tryskové �isti�e a ponorná míchadla 

Ponorná míchadla a tryskové �isti�e promíchávají obsah plné nádrže. Uvoln�né sedimenty po 

dešti odtékají na �OV. Míchadla a �isti�e se zapínají p�i dosažení ur�ité hladiny v nádrži. P�i 

pokra�ujícím dešti nebo p�i krátké p�estávce mezi dešti m�že dojít k p�epadání zne�išt�ného 

obsahu nádrže p�es �istící p�eliv p�ímo do toku. Tok je nárazov� zatížen a deš�ová nádrž 

ztrácí svou ochrannou funkci. Vzhledem k tomu, že takový pr�b�h dešt� je reálný, doporu�uje 

se nap�íklad v N�mecku používat trysková a ponorná míchadla pouze na záchytných nádržích. 

[15]. 

Podle konstrukce m�žeme rozd�lovat: 

• pevná míchadla; 

• pohyblivá míchadla; 

• stabilní tryskové �isti�e; 

• pohyblivé tryskové �isti�e [24]. 

7.6.4 Vyplachovací vodní d�lo 

Jedná se o ru�n� ovladatelnou vodní trysku (obr. 7.8) vhodnou k �išt�ní nádrží r�zného typu, 

zejména takových, které se kv�li svému tvaru nedají �istit vyplachovacími klapkami a 

automatickými �istícími za�ízeními [24]. 
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Výhody �išt�ní vyplachovacím d�lem: 

• m�že se osadit tam, kde automatické za�ízení není dostate�n� ú�inné; 

• jednoduchá obsluha; 

• velký dosah proudu; 

• možnost regulace trysky pro tenký proud s ostrým a dlouhým dosahem nebo 

provzdušn�ný s malým dosahem; 

• není pot�eba natahovat hadice, možnost okamžitého provozu [24]. 

Obr. 7.8 �išt�ní deš�ové nádrže vodním d�lem [Zdroj: 24] 

1 – spínací sk�í�, 2 – plošina, 3 – p�ívodní potrubí, 4 – plovákový ventil, 5 – ponorné �erpadlo 
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8 VLIV DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ NA �ISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD 

Deš�ové nádrže jsou konstruovány tak, aby odvod�ovací systém zachytil 70 – 80 % 

celoro�ního objemu pr�toku deš�ových vod, které p�itékají na �istírnu odpadních vod. 

�istírna je tak po delší dobu zatížena na maximální hydraulický výkon. V bezdeštném období 

bývá �istírna zatížena zvýšeným pr�tokem b�hem dne maximáln� 1 – 2 hodiny. B�hem 

deš�ových dní se toto maximální zatížení zv�tší na hodnotu podstatn� vyšší [15]. 

Krom� hydraulického zatížení naroste i zatížení látkové. Na �OV se p�ivedou také odpadní 

vody, které se do této doby vypoušt�ly pomocí odd�lovacích komor do recipientu. Existuje 

tvrzení, že se do recipientu dostane stejn� velké zne�išt�ní, jaké je obsaženo ve vy�išt�ných 

odpadních vodách z p�íslušného území. Jestliže p�edpokládáme ú�innost �OV na 90 %, tak se 

do toku dostane 10 % z �OV a 10 % z odleh�ení. Odleh�ení z komor je možné pomocí 

deš�ových nádrží zachytit na 70 – 80 % a postupn� vy�istit, což p�edstavuje 8 % zvýšení 

zatížení �istírny odpadních vod [15]. 

P�i �išt�ní deš�ových vod se poukazuje na zhoršení efektu ve specifickém zbytkovém BSK o 

30 %. Pr�m�r vypo�ítaný z maximálních hodnot není tak dobrý, nebo� p�echodné zne�išt�ní 

m�že dosáhnout 100 – 150 %. Obdobn� se zhoršují i ukazatelé v NL. V celodenním pr�m�ru 

ovšem k tak vysokému vzr�stu zbytkového zne�išt�ní nedochází [15]. 

�istírny, které jsou dnes dimenzovány podle uznávaných zásad zatížení kalu v aktiva�ní 

nádrži a v zatížení dosazovacích nádrží, zvládnou bez dalších rezerv zatížení deš�ovými 

vodami. Také u kalového hospodá�ství se musí po�ítat s ur�itým p�ír�stkem zatížení, jehož 

velikost je t�eba odhadnout, dokud nebudou k dispozici údaje získané m��ením [15]. 
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9 PODMÍNKY NÁVRHU DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

9.1 VZTAH D�Š	OVÝCH NÁDRŽÍ K PR�TO�NÝM POM�R�M 
VE STOKOVÉ SÍTI A RECIPIENTU 

Záchytné deš�ové nádrže se doporu�uje navrhovat za situace, pokud je doba dotoku stokovou 

sítí kratší než 15 minut a nad nádrží dochází k maximáln� jednomu odleh�ení stokové sít�. 

Pokud je doba dotoku stokovou sítí delší jak 15 minut, doporu�uje se navrhovat pr�to�nou 

deš�ovou nádrž. P�i dob� dotoku stokovou sítí delší jak 45 minu je pot�eba deš�ovou nádrž 

navrhovat individuáln�, podle požadovaného ú�elu. Doporu�uje se �lenit stokovou sí�

s deš�ovými nádržemi a díl�í povodí s kratšími dobami dotoku. Nesmí docházet 

k zaplavování deš�ové nádrže vodou z vodního recipientu [9]. 

9.2 VYPRAZD"OVÁNÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

K vyprázdn�ní deš�ové nádrže by m�lo dojít do 8 hodin po skon�ení odtoku deš�ových vod 

z jednoho dešt� v p�íslušném povodí. Vypoušt�cí potrubí deš�ových nádrží umíst�ných ve 

vedlejším sm�ru na jednotné stokové soustav� má být zaúst�no do stoky p�ed ovládaným 

odtokem do �OV [9]. 

Odtok z deš�ových nádrží v hlavním sm�ru a odtok z odleh�ovací komory sm�rem k �OV p�i 

deš�ové nádrži ve vedlejším sm�ru se musí �ešit tak, aby nebyl p�ekro�en stanovený 

maximální odtok sm�rem k �OV. Proto by tyto odtoky m�li být regulovatelné, nap�. škrtícím 

úsekem, vírovým regulátorem �i automaticky ovládaným uzáv�rem [9]. 

Deš�ové nádrže na deš�ové stoce oddílné stokové soustavy mohou být po skon�ení dešt�

provozovány jako usazovací nádrže s dobou sedimentace p�ibližn� 2 hodiny. Po této dob� je 

možno vy�išt�nou vodu vypustit otvory postupného vypoušt�ní. Zadržený zbytek vody 

v deš�ové nádrži má být do 4 hodin po skon�ení vypoušt�ní v závislosti na výškovém 

uspo�ádání gravita�n� vyprázdn�n nebo vy�erpán, nap�. do splaškové stoky oddílné stokové 

soustavy nebo do zahuš�ovací nádrže, z níž se zachycený sediment odstra�uje jako odpad 

(�ídí se p�íslušnými právními p�edpisy) [9]. 



Deš�ové nádrže na stokové síti  Tomáš Ohá�ka 

Bakalá�ská práce 

45 

10 �#$������������	������������
Cílem dimenzování deš�ových nádrží je výpo�et jejich objemu, který je pot�ebný pro 

zachycení prvního splachu, transformaci deš�ové vlny apod. Objemy deš�ových nádrží se 

navrhují racionálními metodami výpo�tu nebo simula�ními modely [9]. 

10.1 RACIONÁLNÍ METODY DIMENZOVÁNÍ DEŠ	OVÝCH 
NÁDRŽÍ 

Výpo�et objem� deš�ových nádrží pomocí racionálních metod je založen na zjednodušených 

poloempirických vztazích s omezenou p�esností. Lze je tedy použít u jednoduchých 

stokových sítí [9]. Za nejlépe zpracovaný racionální zp�sob návrhu deš�ových nádrží je 

možné považovat postup podle ATV-A 128 Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von 

Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen. Tato metodika je využívána v �ad� zemí, 

ve zjednodušen�jší podob� také u nás v �SN 75 6261 Deš�ové nádrže [15]. 

Podle uvedených metod výpo�t� deš�ových nádrží jsem zpracoval v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel program na výpo�et deš�ových nádrží.

10.1.1 Dimenzování deš�ových nádrží podle �SN 75 6261 Deš�ové nádrže

Dimenzování deten�ních deš�ových nádrží 

V �SN 75 6261 Deš�ové nádrže jsou ozna�ované jako reten�ní deš�ové nádrže. 

Objem deten�ní deš�ové nádrže V [m3] lze stanovit numerickou integrací z hodnot 

redukované �áry náhradních intenzit deš�� (obr. 10.1), kde Vs ozna�uje prom�nnou plochu 

ohrani�enou hydrogramem p�ítoku a odtoku, a sou�asn� vyjad�uje specifický objem reten�ní 

deš�ové nádrže na jednotku plochy povodí pro zvolenou dobu trvání dešt� tc. Znázorn�ná 

doba povrchové retence tr a doba povrchového odtoku tp se po�ítá podle Bartoška [9].  

Obr.10.1Stanovení objemu reten�ní deš�ové nádrže z hodnot redukované �áry náhradních intenzit deš��
[Zdroj: 9] 
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Za hydrogram p�ítoku je zde dosazen lichob�žníkový obrazec u kterého do doby td (resp. td = 

td + tp) p�ítok nar�stá až do hodnoty q, do doby tc (resp. tc = tc + tp) je p�ítok konstantní a 

potom op�t klesá. Délkou x je ozna�ena stejná vzestupná a sestupná �ást lichob�žníkového 

obrazce. Za hydrogram odtoku je dosazen lichob�žníkový obrazec ohrani�ený specifickým 

odtokem qo [9]. 

Pro výpo�et dob redukované �áry náhradních deš�ových intenzit se použijí vzorce podle 

Bartoška [8]. Zkrácená doba p�sobení dešt� na povodí stokové sít� tz se pak vypo�ítá 

s ohledem na povrchovou retenci a na dobu povrchového odtoku podle vztahu: 

�� � � � ��� � ��	     [min]   (10.1) 

kde t skute�ná doba trvání dešt� [min]; 

tr doba povrchové retence stanovená podle vzorce: 

�� � �
�
�
            [min]   (10.2) 

kde r povrchová retence, vyjád�ená fiktivní mezerovitostí, uvažovaná pro: 

a) propustné území hodnotou r = 3 mm; 

b) st�edn� propustné území hodnotou r = 2 mm; 

c) málo propustné území hodnotou r = 1 mm; 

� bezrozm�rný sou�initel odtoku uvažovaný pro: 

a) propustné a rovinné území hodnotou � = 0,5 (p�i propustném území se volí 

i menší, nap�. � = 0,35); 

b) ostatní p�ípady hodnotou � = 0,75; 

h celkové deš�ové srážky za dobu trvání dešt� [mm v. sl.]; 

tp doba povrchového odtoku, ur�ená podle vzorce: 

�� � �
��
�      [min]   (10.3) 

kde l vzdálenost nejodlehlejšího bodu odvod�ované plochy (doporu�uje se l = 50 m);

v  rychlost povrchového odtoku (doporu�uje se v = 0,25 m.s-1). 

Specifický objem deten�ní deš�ové nádrže Vs  uvád�ný v [9] se vypo�te podle vzorce: 

�� � ���� 
 �� 
 �� � ���� 
 ��� � �� �� � ��
�� ! [m3.ha-1]  (10.4) 

kde qc intenzita dešt� po dobu tc ode�tená na redukované �á�e náhradních intenzit 

deš�� v [l.(s.ha)-1]; 

tc doba trvání dešt� [min]; 

td doba dotoku vody stokovou sítí (doporu�uje se zam�nit td hodnotou �d = td + tp
a sou�asn� hodnoty qc p�i�adit dobám tc z �áry náhradních intenzit deš��

redukovaných jen o hodnotu tp) [min];
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tp doba povrchového odtoku podle Bartoška uvedená v rovnici 10.3 [min]; 

qo specifický odtok z deš�ové nádrže do �OV po dobu trvání dešt� který se 

vypo�te podle vzorce: 

�" � #�
$%       [l.(s.ha)-1]  (10.5) 

kde Qo odtok z deš�ové nádrže do �OV po dobu trvání dešt� [l.s-1];  

Sr redukovaná plocha povodí, která se vypo�te podle vzorce: 

&� � & 
 '      [ha]   (10.6) 

kde S neredukovaná plocha povodí [ha]; 

� sou�initel odtoku, stanovený jako vážený pr�m�r z jednotlivých díl�ích povodí. 

Doporu�ené hodnoty sou�initele � pro výpo�et odtoku jsou uvedeny v [8]. 

Celkový objem reten�ní nádrže podle [9] se vypo�te podle vzorce: 

� � �� 
 &�      [m3]   (10.7) 

Po dosazení Vs, qo se hodnota V vypo�te podle vzorce: 

� � ���� 
 &� 
 �� 
 �� � ���� 
 (" 
 ��� � �� �� � #�
$%
�� ! [m3]   (10.8) 

V tabelárním výpo�tu se pro r�zné hodnoty tc a qc hledá maximální hodnota objemu V. 

P�ibližný objem deten�ní deš�ové nádrže V uvád�ný v [9] je možné vypo�ítat podle vzorce: 

� � ���� 
 )�� 
 &� �("* 
 ��    [m3]   (10.9) 

kde hodnoty qc, Sr, Qo a tc jsou uvedeny výše. 

Pro r�zné hodnoty tc a qc se v tabelárním výpo�tu hledá maximální hodnota objemu V. 

Objem deten�ní deš�ové nádrže navrhovaný racionální metodou se po�ítá se stejnou 

periodicitou jako související stoková sí�. Použití menší periodicity se doporu�uje pouze tehdy, 

pokud je t�eba odkanalizované území mimo�ádn� chránit nebo pokud není možné nádrž 

opat�it bezpe�nostním p�elivem [9]. 

Dimenzování záchytných a pr�to�ných deš�ových nádrží 

Objem záchytné a pr�to�né deš�ové nádrže V se podle [9] vypo�te podle vzorce: 

� � + 
 �� 
 &�      [m3]   (10.10) 

kde Vs specifický objem záchytné a pr�to�né deš�ové nádrže [m3.ha-1]. Ur�í se podle 

obr. 10.2 jako funkce hodnot qm a qo. V p�ípad� deš�ových stok oddílné 

soustavy se Vv ur�í pro hodnotu qo = 0; 

� bezrozm�rný opravný sou�initel, který se ur�í podle hodnoty td z tab. 10.1; 
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qm intenzita mezního dešt�, lze stanovit zjednodušeným výpo�tem uvád�ným v 

[11] podle empirického dešt� ze vzorce: 

�, � -�./- 
 01 2 � �/    [l.(s.ha)-1]  (10.11) 

kde � bezrozm�rná veli�ina, která se vypo�te podle vzorce: 

2 � #3
45
4%
#678       [-]   (10.12) 

kde Qd maximální (návrhový) p�ítok deš�ových vod ze stokové sít� stanovený jako 

sou�in redukované plochy povodí Sr a intenzity kritického dešt� pro 

dimenzování stoky v pr�to�ném profilu p�ed odleh�ením; 

K  sou�initel, zahrnující vliv splaškových vody, který se pro jednotnou stokovou 

soustavu vypo�te podle vzorce: 

9 � :
;��
$      [-]   (10.13) 

kde N po�et obyvatel v povodí, pro samostatné povodí oddílné stokové soustavy se 

uvažuje K = 3, pro povodí pr�myslových závod� podle míry zne�išt�ní se 

uvažuje K = 1 nebo vyšší; 

x exponent závislý na hustot� obyvatel: 

a) pro hustotu obyvatel 
 100 ob.ha-1 je x = 1, 

b) pro hustotu obyvatel < 10 ob.ha-1 m�že dosáhnout až hodnoty x = 3; 

Kr sou�initel zohled�ující jakost vody ve vodním toku, p�i�emž pro zp�ísn�nou 

jakost vody ve vodním toku se uvažuje Kr = 1, pro nejnižší stupe� ochrany 

jakosti vody ve vodním toku se uvažuje Kr = 1,5; 

 Q270 pr�tok vody ve vodním recipientu p�ekro�ení    

  b�hem 270 dní v roce; 

S neredukovaná plocha povodí [ha]; 

Sr redukovaná plocha povodí vypo�ítaná podle vzorce 10.6 [ha]; 

qo specifický odtok z deš�ové nádrže do �OV po dobu trvání dešt� vypo�ítaný 

podle vzorce 10.5 [l.(s.ha)-1]; 

 td doba dotoku vody stokovou sítí [min].  

Tab. 10.1 Opravné sou�initele % [Zdroj: 9] 

td v min 5 10 15 20 25 30 > 30 

� 1,05 1,25 1,48 1,63 1,74 1,82 1,92 



Deš�ové nádrže na stokové síti  Tomáš Ohá�ka 

Bakalá�ská práce 

49 

Obr. 10.2 Dimenzování záchytných a pr�to�ných deš�ových nádrží [Zdroj: 9] 

Objemy záchytných deš�ových nádrží zapojených za sebou se ur�í pro qo = 0 a zv�tší o 

hodnotu 5 m3 na každý redukovaný hektar odvod�ovaného povodí [9].

Tvar pr�to�ných deš�ových nádrží se navrhuje podle zásad daných hydraulickými 

podmínkami usazovacích nádrží v �OV [9]. 

Prostor v p�ívodní stoce, zahlcený p�ípadným zp�tným vzdutím, se od vypo�ítaného objemu 

nádrže neode�ítá [9]. 

Dimenzování usazovacích deš�ových nádrží 

Usazovací deš�ové nádrže se navrhují podle zásad daných hydraulickými podmínkami 

sedimentace. Na stokové síti se dimenzují s ohledem na fyzikální parametry nerozpušt�ných 

látek a jejich objemovou koncentraci, požadovanou dobu zdržení a na požadovanou hodnotu 

povrchového zatížení. Návrh se �ídí navrhováním usazovacích nádrží podle �SN 75 6401 

�istírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel [9]. 
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10.1.2 Dimenzování deš�ových nádrží podle zahrani�ních postup�

V rámci rekonstrukce stávajícího stokového systému se p�i návrhu deš�ových nádrží používají 

ve výpo�tu srážkoodtokové modely s dlouhodobou simulací odtoku. Pro výpo�et objemu 

deš�ových nádrží na malých povodích by bylo použití srážkoodtokového modelu nákladné a i 

technicky náro�né, proto se používají grafické, nebo jednoduché modifikované racionální 

metody s aplikací blokových deš�� s ur�itou periodicitou. Nevýhodou je, že periodicita 

blokových deš�� se vztahuje k deš�ovým pr�tok�m používaným na dimenzování stokových 

profil� a ne na objem blokových deš��. Proto p�i aplikaci blokových deš�� na výpo�et 

objemu deš�ových nádrží volí periodicita blokových deš�� s v�tší bezpe�ností (nap�. p = 0,2 

nebo p = 0,1 pro otev�ené nádrže) na rozdíl od návrhu stokových sítí. Další nevýhodou je, že 

blokové dešt� uvád�jí nejintenzivn�jší �ást reálných deš�� a nezahrnují p�edcházející a 

záv�re�nou fázi reálného dešt�. Tato nevýhoda se projevuje p�i výpo�tu objemu deš�ové 

nádrže s použitím blokových deš�� s trváním kratším jak 30 minut, proto se používají blokové 

dešt� s delším trváním, které mají více �i mén� zakomponovanou i za�áte�ní a koncovou fázi. 

Z uvedených d�vod� se p�i výpo�tu deš�ových nádrží zanedbává doba povrchového dotoku a 

uvažuje se pouze s �asem dotoku ve stokové síti. Pro bezpe�nost návrhu se do výpo�tu zavádí 

sou�initel zv�tšení objemu nádrže fz = 1,1 až 1,2 [24]. Tyto postupy jsou uvedeny v 

[1][16][24][34][35]. 

Dimenzování deten�ních deš�ových nádrží 

Obr. 10.3 Aplikace k�ivky vydatností blokových deš�� na výpo�et deten�ních objem� [Zdroj: 24] 
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P�i aplikaci blokových deš�� ve výpo�tu objemu deten�ních deš�ových nádrží uvád�ných v 

[24] se používá rovnice odvozená ze schematizovaného lichob�žníkového hydrogramu 

deš�ového odtoku (obr. 10.3): 

� � ���� 
 <(� 
 �� � (" 
 )�� � �� � �� 
 (" 
 (�=;*> 
 ?�  [m3] (10.14) 

kde Qo je odtok z nádrže [l.s-1]; 

ts �as dotoku ve stokové síti [min]; 

fz sou�initel zv�tšení nádrže zohled�ující riziko poddimenzování, uvažovaný: 

a) pro zna�né riziko poddimenzování fz = 1,1; 

b) pro malé riziko poddimenzování fz = 1,2; 

c) pro pr�m�rné podmínky fz = 1,15; 

tc kritická doba trvání blokového dešt� vypo�ítaná podle rovnice: 

�� � 9)�*@ A)B*
�3%
�4)B*=�3%
�C	 � D)�*   [min]   (10.15) 

kde qdr je specifický deš�ový odtok z nádrže vypo�ítaný podle rovnice 10.5 [l.(s.ha)-1]; 

K(p), B(p) lokální parametry vypo�ítané podle rovnic 10.18 a 10.19; 

 Qc deš�ový p�ítok lichob�žníkového hydrogramu (obr. 10.3) se vypo�ítá podle 

rovnice: 

(� � &� 
 ��      [l.s-1]   (10.16) 

kde Sr je redukovaná plocha povodí vypo�ítaná podle rovnice 10.6 [ha]; 

qc vydatnost blokového dešt� s dobou trvání tc vypo�ítaná podle rovnice: 

�� � 9)�* 
 ��� � D)�*	=;    [l.(s.ha)-1]  (10.17) 

kde K(p), B(p) jsou lokální parametry závislé na periodicit� p blokových deš�� podle [23] 

stanovené na základ� dob� trvání blokových deš�� t a p�íslušných hodnot 

vydatností q podle údaj� Hydrometeorologického ústavu pro ur�itou 

periodicitu p. Stanoví se pomocí matematické dvoubodové metody s dv�ma 

rovnicemi: 

D)�* � )�E 
 �E � �; 
 �;* 
 )�; � �E*=;  [min]   (10.18) 

9)�* � �; 
 ��; � D)�*	    [l.min.(s.ha)-1]  (10.19) 

kde q1, q2  jsou vydatnosti blokových deš�� o periodicit� p [l.(s.ha)-1]; 

t1, t2 délka trvání blokových deš�� o periodicit� p [min]. 
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P�i aplikaci dvojbodové metody podle [23] je pot�eba zvolit dv� hodnoty trvání blokových 

deš�� t1 a t2 z �ady numericky zadaných vydatností q blokových deš�� s co nejmenším 

�asovým rozdílem <<t1, t2>> a p�i zachování podmínky t1 < tc < t2. Aplikování dvojbodové 

metody je možné, pokud se uvažuje s hodnotami trvání náhradních deš�� do 120 minut. 

V ostatních p�ípadech se parametry K(p), B(p) stanoví metodou nejmenších �tverc� pomocí 

vztah�: 

D)�* � F �GH 
�
F �GH =I
F �6GH 
�
I
F �GH =�F �GH 	6     [min]   (10.20) 

9)�* � F �GH 
�
F �6GH =F �6GH 
�
F �GH
I
F �6GH =�F �GH 	6     [l.min.(s.ha)-1]  (10.21) 

Jinou možností pro výpo�et objemu deten�ní deš�ové nádrže poskytuje zjednodušený tvar 

rovnice 10.14 uvád�ný v [24], který zanedbává �as dotoku ts a poslední dva �leny v závorce: 

� � ���� 
 �� 
 )(� � ("* 
 ?�    [m3]   (10.22)  

kde  tc je kritická doba trvání blokového dešt� v min vypo�ítaná podle rovnice: 

�� � @$%
4)B*
A)B*
#� � D)�*    [min]   (10.23) 

Zanedbání dotokového �asu ts má za následek v�tší vypo�ítané objemy jak podle rovnice 

10.14. 

Objem deten�ní deš�ové nádrže je možné podle [24] vypo�ítat také podle rovnice [24]: 

� � ���� 
 (J 
 �� 
 K     [m3]   (10.24) 

kde Qn je návrhový p�ítok deš�ových vod do nádrže z redukované plochy povodí 

nádrže vypo�ítaný podle rovnice: 

(J � &� 
 9)�* 
 ��� � D)�*	=;    [m3]   (10.25) 

kde K(p), B(p) lokální parametry vypo�ítané podle rovnic 10.18 a 10.19; 

ts �as dotoku ve stokové síti [min]; 

F je bezrozm�rný parametr vyjad�ující maximální pom�r deten�ního objemu a 

objemu schematizovaného trojúhelníkového hydrogramu se základnou 2·ts.

Podle Molokova [24] se parametr F vypo�ítá pomocí rovnice: 

K � )� � 2*;�L     [-]   (10.26) 

kde � sou�initel akumulace, stanoví se pomocí vztahu: 

2 � (" 
 (J=;      [-]   (10.27) 
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Podle Urcikána [24] se parametr F vypo�ítá podle rovnice: 

K � MN 
 )� � 2* � 2 � � � <- 
 2 
 N 
 )� � N � 2*>��LO 
 ?� [m3] (10.28) 

kde z  bezrozm�rný parametr vypo�ítaný podle rovnice [24]: 

N � D)�* 
 ��=;      [-]   (10.29) 

Podle G. Annena-D. Londonga a R. Pechera [24] se objem deten�ních deš�ových nádrží 

vypo�ítá podle rovnice: 

� � ����� 
 (;L)�* 
 P    [-]   (10.30) 

kde Q15(p) je patnáctiminutový pr�tok deš�ových vod z povodí v lokalit� L pro zadanou 

periodicitu vypo�ítaný podle rovnice: 

(;L)�* � 9)�* 
 ��Q � D)�*	=; 
 &�   [l.s-1]   (10.31) 

kde K(p), B(p) lokální parametry vypo�ítané podle rovnic 10.18 a 10.19; 

Sr je redukovaná plocha povodí vypo�ítaná podle rovnice 10.6 [ha]; 

 R parametr stanovený pomocí diagram� (obr. 10.4 a 10.5) v závislosti na �asu 

dotkoku z povodí ts [min] a prom�nného sou�initele R � S � (" 
 (;L)�*=; . 

Diagram podle G. Annena-D. Londonga byl odvozený na základ� k�ivek hydrogram� p�ítoku, 

diagram podle R. Pechera podle schematizovaného lichob�žníkového diagramu [24]. 

Pokud není odtok Qo z nádrže �ízený, m�ní se v závislosti na výšce hladiny vody v nádrži. P�i 

maximální hladin� bude odtok Qomax. V rovnicích 10.14, 10.22 a 10.27 m�žeme podle [24] 

po�ítat s Qo = 0,5 · Qomax. 
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Obr. 10.6 Schéma stanovení objemu deten�ní deš�ové nádrže [Zdroj: 24] 

Podle schématu na obr. 10.6 je možné stanovit objem deten�ní deš�ové nádrže podle [24] 

pomocí rovnice na výpo�et specifického objemu deten�ní deš�ové nádrže v. Objem nádrže se 

potom vypo�ítá podle rovnice: 

� � T 
 &�      [m3]   (10.32) 

kde v  specifický objem vypo�ítaný podle rovnice: 

T � ���� 
 )� � ���* 
 � 
 ?� 
 ?U   [m3.ha-1]  (10.33) 

kde q je vydatnost blokového dešt� o dané periodicit� p [l.(s.ha)-1]; 

t doba trvání blokového dešt� o dané periodicit� p [min]; 

qdr je specifický deš�ový odtok z nádrže vypo�ítaný podle rovnice 10.5 [l.(s.ha)-1]; 

fz sou�initel zv�tšení uvád�ný v rovnici 10.14; 

fA reduk�ní faktor, který vyjad�uje zploš�ování hydrogramu pr�toku zp�sobené 

koncentrací odtoku a translací deš�ových vln ve stokách. Stanoví se pomocí 

diagramu na obr. 10.7. 

Vlastní výpo�et se vykoná postupným aplikováním vydatností zadaných blokových deš��, 

dokud se nevypo�ítá maximální hodnota specifického objemu nádrže v [24]. 
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Obr. 10.7 Diagram na stanovení reduk�ního faktoru fA [Zdroj: 24] 

Dimenzování reten�ních deš�ových nádrží 

P�i dimenzování reten�ních vsakovacích deš�ových podle [24] je nejd�íve nutné zvolit 

p�edpokládané rozm�ry nádrže, aby se mohl stanovit p�edpokládaný vsakovací odtok. Stanoví 

se tedy p�dorysné rozm�ry nádrže a, b, hloubku h a sklon svah� 1:m.  

Obr. 10.8 Schématický profil a p�dorys reten�ní deš�ové nádrže [Zdroj: 34] 

Minimální vsakovací plocha se stanoví jako plocha dna deš�ové nádrže podle rovnice: 

&�,VJ � W 
 X 
 ��=Y     [ha]   (10.34) 

kde a délka nádrže [m]; 

b ší�ka nádrže [m]. 
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Vsakovací plochy na svazích nádrže se vypo�ítají pomocí rovnic: 

&; � )W �Z 
 [* 
 [ 
 \� � ZE   [m2]   (10.35) 

&E � )X �Z 
 [* 
 [ 
 \� � ZE   [m2]   (10.36)

Maximální vsakovací plocha se vypo�ítá podle rovnice: 

&�,]^ � W 
 X � / 
 )&; � &E* � _W 
 X � / 
 )W � X � / 
 Z 
 [* 
 [ 
 \� �ZE` 
 ��=Y  

[ha]    (10.37) 

Pr�m�rná vsakovací plocha se vypo�ítá podle rovnice:

&�� � ��Q 
 )&�,VJ � &�,]^*    [ha]    (10.38)

P�edpokládaný objem nádrže: 

� � ��Q 
 [ 
 <W 
 X � )W � / 
 Z 
 [* 
 )X � / 
 Z 
 [*> [m3]  (10.39)

Objem reten�ní vsakovací deš�ové nádrže m�žeme vypo�ítat pomocí rovnice: 

� � ���� 
 <( 
 �,]^ � (� 
 )�,]^ � �� � �� 
 (� 
 (=;*> 
 ?�  [m3] (10.40) 

kde Qv vsakovací odtok vypo�ítaný podle rovnice: 

(� � a� 
 &��      [l.s-1]   (10.41) 

kde kv koeficient intenzity vsakování vypo�ítaný podle rovnice: 

a� � ��Q 
 ab 
 ��c     [l.(s.ha)-1]  (10.42)  

kde kf koeficient filtrace uvedený v tab. 10.2; 

fz sou�initel zv�tšení uvád�ný v rovnici 10.14; 

ts doba dotoku ve stokové síti vypo�ítaná podle rovnice: 

�� � �����d 
 e� 
 T�=;     [min]   (10.43) 

kde ls délka deš�ové stoky [m]; 

vs pr�m�rná pr��ezová rychlost deš�ových vod p�i kapacitním pr�toku [m.s-1]. 

P�ítok do nádrže Q se vypo�ítá podle rovnice: 

( � 9)�* 
 )&� � &�,]^* 
 ��,]^ � D)�*	=;   [l.s-1]    (10.44) 

Kde  K(p), B(p) lokální parametry vypo�ítané podle rovnic 10.18 a 10.19; 

Sr je redukovaná plocha povodí vypo�ítaná podle rovnice 10.6 [ha]; 

tmax kritický �as trvání blokových deš��, vypo�ítaný podle rovnice: 

�,]^ � D)�* 
 9)�* 
 )&� � &�,]^* 
 _D)�* 
 (� 
 9)�* 
 )&� � &�,]^* � D)�* 
 (�E 
 ��`=��L � D)�*
[min]   (10.45) 
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Tab. 10.2 Pr�m�rné hodnoty koeficientu filtrace kf [Zdroj: 5]

Název zeminy 
Znak skupiny 

podle [5] 

Relativní 

propustnost 
kf (m.s-1) 

Št�rk dob�e zrn�ný GW propustná 10-5 až 10-3

Št�rk špatn� zrn�ný GP 
propustná až velmi 

propustná 
10-5 až 10-3

Št�rk hlinitý GM málo propustná 10-9 až 10-6

Písek dob�e zrn�ný SW propustná 5·10-6 až 5·10-4

Písek špatn� zrn�ný SP propustná 5·10-7 až 5·10-3

Písek hlinitý SM 
málo propustná až 

nepropustná 
10-9 až 5·10-6

Pro výpo�et reten�ních objem� v m�stských povodích se podle [24] doporu�uje používat 

blokové dešt� s periodicitou p = 0,2, pro v�tší otev�ené nádrže p = 0,01. Pokud se vypo�ítaný 

objem výrazn� liší od objemu p�edpokládaného, je pot�eba výpo�et vykonat s nov� zvolenou 

hloubkou, kterou m�žeme vypo�ítat iterací pomocí upravené rovnice: 

[Jf; � E
g
]
hf)]fE
,
i*
)hfE
,
i*    [m]   (10.46) 

kde V  objem nádrže vypo�ítaný podle rovnice (10.38); 

hn hloubka nádrže v n-tém kroku iterace [m].  

Zjednodušenou metodou se objem reten�ní deš�ové nádrže podle [24] m�že vypo�ítat 

rovnice: 

� � T 
 jJ      [m3]   (10.47) 

kde  An je nepropustná plocha povodí [ha]; 

v specifický objem nádrže vztažený na nepropustnou plochu povodí nádrže 

vypo�ítaný podle rovnice: 

T � ����; � ��	 
 � 
 ?� 
 ����    [m3.ha-1]   (10.48) 

kde q0,1 vydatnost blokového dešt� p�i periodicit� p = 0,1 [l.(s.ha)-1]; 

t doba trvání blokového dešt� p�i periodicit� p = 0,1 [min]; 

qv specifická intenzita vsakování v [l.(s.ha)-1]. Ur�í se v závislosti na koeficientu 

filtrace kf  podle tab. 10.3. 
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Tab. 10.3 Doporu�ené hodnoty specifické intenzity vsakování [Zdroj: 24] 

Pro kf = 1·10-5 (prachovitý písek) qv = 2 l.(s.ha)-1

Pro kf = 1·10-4 (st�edn� a jemnozrnné písky) qv = 10 l.(s.ha) -1

Pro výpo�ty se doporu�uje volit trvání deš�ových vydatností blokových deš�� s periodicitou  

p = 0,1 v závislosti od qv podle tab.10.4. 

Tab. 10.4 Volba trvání blokových deš�� s p = 0,1 [Zdroj: 22] 

Specifická vsakovací intenzita qv l.(s.ha)-1 p�i 

zapln�ní reten�ní deš�ové nádrže 
2 3 4 5 6 7 

Trvání dešt� 6 – 72 h 4 – 48 h 3 – 24 h 3 – 18 h 2 – 9 h 2 – 6 h 

Specifická vsakovací intenzita qv l.(s.ha)-1 p�i 

zapln�ní reten�ní deš�ové nádrže 
8 9 10 12 15 20 

Trvání dešt�
90 min 

– 6 h 

60 min 

– 4 h 

60 min 

– 4 h 

45 min 

– 3 h 

30 min 

– 2 h 

30 – 90 

min 

Výpo�et objemu reten�ní deš�ové nádrže se provede postupným dosazováním hodnot 

vydatností q0,1 a jejich trvání t s periodicitou p = 0,1, doku se nedosáhne maximální hodnoty 

specifického objemu v [24]. 

Dimenzování reten�n�-deten�ních deš�ových nádrží 

Deš�ové nádrže s kombinovanou reten�n� vsakovací a deten�ní funkcí se navrhují na 

deš�ových stokách oddílné soustavy v p�ípad� vhodných výškových terénních a stokových 

pom�r� ve vedlejším sm�ru paraleln� s deš�ovou stokou. �ást deš�ových vod se vsakuje do 

dna a svah� nádrže a �ást se po do�asném zadržení vrací zp�t do deš�ové stoky [24]. 

Stejn� jako p�i výpo�tu reten�ní deš�ové nádrže podle [24] se provede p�edb�žný návrh 

rozm�r� a vypo�ítá: 

• minimální vsakovací plocha pomocí rovnice 10.34; 

• maximální vsakovací plocha p�i maximální hladin� podle rovnice 10.37; 

• pr�m�rnou vsakovací plocha pomocí rovnice 10.38; 

• p�edpokládaný objem nádrže pomocí rovnice 10.39; 

• p�ítok do nádrže pomocí rovnice 10.44; 

Odtok z nádrže závisí na úrovni hladiny v nádrži a kapacit� odtokového potrubí z nádrže, 

podle [24] se vypo�ítá pomocí rovnice: 

(" � ��Q 
 )(",VJ � (",]^*    [l.s-1]   (10.49) 

kde Qomin minimální odtok ze dna nádrže s volnou hladinou v odtokovém potrubí [l.s-1]; 

Qomax odtok p�i maximální hladin� v nádrži, �ízený regula�ním za�ízením [l.s-1]; 
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Akumula�ní objem V se podle [24] vypo�ítá pomocí rovnice: 

� � ���� 
 <( 
 �,]^ � (" 
 )�,]^ � �� � �� 
 (" 
 (=;* � (� 
 �,]^> 
 ?�  

[m3]    (10.50) 

kde Q  p�ítok do nádrže vypo�ítaný pomocí rovnice 10.42 [l.s-1]; 

Qv vsakovací odtok, vypo�ítaný podle rovnice 10.41 [l.s-1]; 

ts doba dotoku ve stokové síti vypo�ítaná podle rovnice 10.43 [min]; 

tmax kritický �as odpovídající maximálnímu napln�ní nádrže vypo�ítaný podle 

rovnice: 

�,]^ � D)�* 
 9)�* 
 )&� � &�,]^* 
 _D)�* 
 9)�* 
 )&� � &�,]^* 
 )(" � (�* � D)�* 
 ("E 

��`=��L � D)�*       [min]   (10.51) 

kde K(p), B(p) lokální parametry vypo�ítané podle rovnic 10.18 a 10.19; 

Sr je redukovaná plocha povodí vypo�ítaná podle rovnice 10.6 [ha]. 

V p�ípad�, kdy se bude p�edpokládaný a vypo�tený objem výrazn� lišit, opakuje se výpo�et 

s nov� zvolenou hloubkou h, stejn� jako v p�ípad� výpo�tu reten�ní vsakovací deš�ové 

nádrže. 

Dimenzování záchytných a pr�to�ných nádrží 

Použití jednoduchých metod p�i dimenzování objem� záchytných a pr�to�ných deš�ových 

nádrží souvisí s b�žnými požadavky na ochranu vodních recipient� s ohledem na emise 

odpadních vod vypoušt�ných do recipientu [24]. 

K jednoduchým metodám dimenzování záchytných a pr�to�ných deš�ových nádrží pat�í 

metody používající jako charakteristickou veli�inu mezní déš� a metody založené na 

p�ípustném podílu ro�n� odleh�ovaných vod (PPROV). Metoda PPROV je založena na 

posuzování zatížení recipientu z odleh�ovacích objekt� p�ivád�nými zne�iš�ujícími látkami. 

Jako základ se aplikuje ro�ní zatížení recipientu podle CHSK, které se dostává 

v dlouhodobém pr�m�ru v rámci pr�m�rných podmínek odleh�ovanými vodami do 

recipientu. Zatížení zne�išt�ním podle CHSK sestává z pr�m�rného ro�ního zatížení 

odleh�ovanými vodami z odleh�ovacích objekt� a zbytkového zne�išt�ní v odtoku �išt�ných 

deš�ových vod v deš�ových nádržích a v �OV. Toto zatížení by m�lo být menší jak zatížení 

dopravené do recipientu deš�ovými vodami z deš�ových stok oddílné stokové soustavy ze 

stejné odvodn�né plochy m�stského povodí b�hem roku [24]. 

Dimenzování deš�ových nádrží metodou PPROV je uvedeno v [1]. 
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Dimenzování usazovacích deštových nádrží aplikací blokových deš��

Objem usazovací deš�ové nádrže se podle [24] vypo�ítá pomocí rovnice: 

� � ���� 
 �� 
 ?� 
 �)&� � j* 
 9)�* 
 ��� � D)�*	=; � ("! [m3]  (10.52) 

kde fz sou�initel zv�tšení uvád�ný v rovnici 10.14; 

Qo odtok z nádrže, doporu�uje se �ídit regulátorem [l.s-1]; 

tc kritická doba trvání blokového dešt� vypo�ítaná podle rovnice: 

�� � @)$CfUk*
4)B*
A)B*
#� � D)�*    [min]   (10.53) 

kde Ss zpevn�ná plocha povodí s odtokem do nádrže [ha]; 

Ah minimální plocha hladiny nádrže vypo�ítaná podle rovnice: 

j � ����� 
 9)�* 
 &� 
 ��Q � D)�*	=; 
 l�=;  [m2]   (10.54) 

kde K(p), B(p) lokální parametry vypo�ítané podle rovnic 10.18 a 10.19; 

 us usazovací rychlost pískových �ástic, její hodnoty jsou uvedeny v tab. 10.5. 

Tab. 10.5 Usazovací rychlost pískových �ástic [Zdroj: 24] 

d (mm) 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 

us (m.s-1) 8,33·10-5 1,69·10-3 5,35·10-3 1,62·10-2 6,0·10-2 1,22·10-1

Doba zdržení vody v nádrži tv p�i odtoku Qo se vypo�ítá podle rovnice: 

�� � � 
 ).�� 
 ("*=;      [min]   (10.55) 

Doporu�ená minimální doba zdržení je 18 hodin, maximální pak 48 hodin z d�vodu 

p�ipravenosti nádrže na další d�š�ový p�ítok. 

10.2 BILAN�NÍ METODY DIMENZOVÁNÍ DEŠ	OVÝCH NÁDRŽÍ 

Mezi bilan�ní metody dimenzování deš�ových nádrží pat�í p�edevším metody simula�ního 

modelování umož�ující sestavení základních podklad� pro dimenzování pr�tokových i 

objemových kapacit. [9] 

Simulaci je nutno provád�t kalibrovaným numerickým modelem srážko-odtokového d�je 

s využitím regionáln� platných historických srážkom�rných dat [15]. 
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10.2.1 EPA Storm Water Management Model (SWMM) 

Americký model SWMM je dynamický srážko-odtokový model pro jednorázovou nebo 

dlouhodobou simulaci množství a kvality odtoku, p�edevším v m�stských oblastech [37]. Byl 

vypracovaný t�emi organizacemi na základ� kontraktu s Organizací životního prost�edí 

(EPA). V USA pat�í k nejznám�jším a nejpoužívan�jším model�m a pro zájemce je voln�

p�ístupný. První verze byla vyvinuta v roce 1971 a je stále ve vývoji [23]. V sou�asné dob� se 

používá verze 5.0. Program je p�ístupný ke stažení na [38].  

Struktura modelu zahrnuje výpo�tové a servisní bloky: 

• 	ídící blok – obsahuje vstupní údaje o jednotlivých povodích (plocha povodí, 

nepropustné plochy, pr�m�rný sklon, hydraulickou drsnost, povrchovou retenci 

v povrchových nerovnostech, koeficienty infiltrace, údaje o základním stokovém 

systému – tvar, rozm�ry, délka stok, hydraulická drsnost, umíst�ní deš�ových vpustí 

díl�ích povodí a recipient�, podmínky provozu �erpacích stanic, p�eliv� a 

akumula�ních nádrží); 

• blok odtoku RUNOFF – modeluje se tvorba a koncentrace povrchového odtoku 

z nepropustných ploch a vytvá�ení zne�iš�ujícího zatížení v povrchovém odtoku. 

Povodí je rozd�leno na n�kolik díl�ích homogenních povodí, z nichž je každé 

simulované jako nelineární nádrž s kapacitou ekvivalentní maximální odtokové ztrát�

zahrnující intercepci a povrchovou retenci v prohlubních a nerovnostech; 

• blok transportu deš�ových vln TRANSPORT – modeluje translaci deš�ových vlna a 

zne�iš�ujících látek v deš�ovém odtoku ve stokovém systému, simulace 

nestacionárního proud�ní se vykonává aproximací kinematické vlny, model umož�uje 

stanovit hydrogram  a polutogram v libovolném úseku stokového systému; 

• blok EXTRAN je alternativou bloku TRANSPORT. Modeluje transport deš�ových vln 

a zohled�uje možnost zaplavení vstupních šachet a vzdutí vody v p�etížených stokách. 

• blok akumulace deš�ového odtoku a �išt�ní vod STORAGE/TREATMENT – modeluje 

zne�išt�ní deš�ového odtoku s cílem �išt�ní deš�ových vod a zredukování 

maximálních pr�tok� deš�ových vln. Používají se komplexní procesy biologického 

�išt�ní a odstra�ování nerozpušt�ných látek, ale po�et zne�iš�ujících látek je omezený; 

• blok recipient
 – umož�uje simulovat cirkulaci vody v jezerech aplikací 

hydraulických sklon�, ú�inky v�tru, p�eliv� a r�zných p�ítok�. V zadaných uzlech 

simula�ního modelu je možné stanovit ukazatele zne�išt�ní, úrove� hladiny a pr�toky 

vyskytující se v ur�itém �asovém intervalu [23]. 

Akumula�ní objekty se v programu EPA SWMM zadávají pomocí funkce Storage Unit. 

Vlastnosti objektu je možné upravit v tabulce vlastností (obr. 10.9). Popis tvaru objektu se 

udává pomocí funk�ní k�ivky, která je zadaná rovnicí Plocha = A · (hloubka)
B 

+ C nebo 

tabelárn� (obr. 10.10) [37]. 



Deš�ové nádrže na stokové síti  Tomáš Ohá�ka 

Bakalá�ská práce 

63 

Obr. 10.9 Editor vlastností objektu [Zdroj: 38] Obr. 10.10 Editor pro zadání 

geometrického tvaru objektu 

[Zdroj: 38] 

10.2.2 The U.S. Army Corps of Engineers’ River Analysis System  
(HEC-RAS) 

HEC-RAS je ve�ejn� dostupný balík program� pro provád�ní hydraulických výpo�t� sít�

p�írodních a um�lých vodních tok� [17]. Byl vyvinut Centrem hydrologického inženýrství 

Americké armády. Systém zahrnuje grafické uživatelské rozhraní rozd�lené na sou�ást 

hydraulické analýzy a správu a ukládání dat [29]. Program je možno získat na [30]. 

Komponenty analyzování �í�ních koryt: 

• rovnom�rné proud�ní – tato sou�ást modelového systému je ur�ena pro výpo�et 

hladiny v profilech p�i zadaném pr�toku. Systém dokáže vypo�ítat soustavu kanál�

nebo jednotlivé vodní toky a je schopen modelovat podkritický a nadkritický režim 

proud�ní. Základní výpo�etní postup je založen na �ešení jednorozm�rné rovnice 

energie. Ztráty energie jsou dány t�ením (dle Manninga) a zúžením nebo rozší�ením 

koryta. Výpo�ty mohou zohled�ovat umíst�ní r�zných p�ekážek, jako jsou mosty, 

propustky, jezy, p�ehrady atd.; 

• nerovnom�rné proud�ní – tato sou�ást modelového systému je schopna simulovat 

nerovnom�rné proud�ní v soustav� kanál�. Systém je schopen modelovat podkritický 

a nadkritický režim proud�ní a vodní skoky; 

• transport splavenin;

• analýza kvality vody – umož�uje provád�t podrobnou analýzu teploty a složek kvality 

vody (obsah �as, kyslíku, fosforu, dusi�nan�, dusitan�) [29]. 
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Deš�ové nádrže situované v hlavním sm�ru m�žeme v programu HEC-RAS simulovat 

pomocí umíst�ní hrazení nap�í� modelovaným korytem (obr. 10.11). Objem nádrže je dán 

geometricky, rozm�ry p�í�ných profil� a výškou hrazení. Odtok je možné simulovat osazením 

propustku v hrazení o požadované dimenzi (obr. 10.12) nebo umíst�ním �erpací stanice.  

Deš�ové nádrže ve vedlejším sm�ru se mohou simulovat umíst�ním záchytného objektu a 

zadáním jeho akumula�ního objemu. P�ítok je �ešen p�ipojeným bo�ním p�elivem umíst�ným 

na modelovaném koryt�. 

Pomocí funkce na výpo�et nerovnom�rného proud�ní je možno simulovat deš�ový pr�tok a 

posoudit vhodnost návrhu. 

Obr. 10.11Podélný profil s hrazením [Zdroj: 30] 

Obr. 10.12 P�í�ný profil s umíst�ným propustkem [Zdroj: 30] 
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11 ÚDRŽBA A PROVOZ 
Deš�ová nádrž je objektem, který nep�edstavuje stálé pracovišt�, ale je pracovišt�m ob�asným 

s pravidelnou kontrolou (po ukon�ení jednoho funk�ního cyklu) [24]. 

Údržba a provoz deš�ových nádrží má být sou�ástí koncepce provozu celé stokové sít�. Pro 

soubor objekt� souvisejících s deš�ovou nádrží je pot�eba mít vypracovaný provozní �ád 

navazující na provozní �ád p�íslušné stokové sít� [24].  

Bezporuchový transport pevných �ástic po dobu období bezdeštného je rozhodujícím 

p�edpokladem pro optimální provoz deš�ových nádrží [24]. 

Pro zakryté deš�ové nádrže je pot�eba zajistit dob�e p�ístupné vstupní a pracovní otvory. 

Vstupy musí sloužit jako únikové cesty. V�trání nádrží musí být intenzivní, aby se zabránilo 

srážení odpa�ované vody na st�nách nádrže. Pro zabrán�ní ucpání odtoku z nádrže je pot�eba 

v tomto míst� z�ídit vstupní otvor [24]. 

Soubor za�ízení deš�ových nádrží je t�eba pravideln� p�ezkušovat a provoz �ídit podle 

provozního �ádu. Mechanické stírací za�ízení se má uvést do provozu na za�átku pln�ní 

nádrže. S vyprazd�ováním nádrže se má za�ít p�i snížení odtoku sm�rem k �istírn� pod jeho 

stanovenou maximální hodnotou. Pln�ní a prázdn�ní nádrže má být signalizováno do místa 

s trvalou obsluhou. Po vyprázdn�ní nádrže se má zkontrolovat stav za�ízení, odstranit 

p�ípadné v�tší p�edm�ty a p�esv�d�it se, zda nádrž z�stala v provozuschopném stavu. 

Výsledky prohlídky se zaznamenávají do pracovního deníku objektu [24]. 

Pro navrhování a provozování deš�ových nádrží platí požadavky na bezpe�nost práce a 

ochranu zdraví p�i práci podle p�íslušných právních p�edpis� [24]. 

11.1 NAKLÁDÁNÍ S KALY 

Manipulace s odpadními produkty z deš�ových nádrží se provádí obdobným zp�sobem jako u 

�istíren a musí být �ešena v provozním �ádu v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy [9]. 

Zachycené sedimenty v deš�ových nádržích mohou být odvád�ny �i p�e�erpávány do stokové 

sít� a odvád�ny na �OV nebo odstra�ování jako odpad. Odstra�ování tohoto odpadu se �ídí 

vyhláškou Ministerstva životního prost	edí �. 381/2001 Sb. Odpad z deš�ových nádrží se 

obvykle za�azuje pod �íslem 1908 v Katalogu odpad� [9].  

Hlavní zp�soby zpracování kalu jsou uvedeny v �SN 75 6401 �istírny odpadních vod pro 

více než 500 ekvivalentních obyvatel. [9] 
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12 MODELOVÝ P
ÍKLAD NÁVRHU DEŠ	OVÉ NÁDRŽE 
Objemy deš�ových nádrží jsou navrženy podle racionálních metod výpo�t� uvedených 

v kapitole 10. Výpo�et je proveden pomocí vypracované p�ílohy v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel. 

�ada blokových deš�� je uvedena v tab. 12.1. Dešt� byly zvoleny pro lokalitu Brno p�i 

periodicit� p = 0,2 podle [22].  

Tab. 12.1 Vydatnosti náhradních deš�� pro modelový p�íklad v lokalit� Brno [Zdroj: 19] 

doba trvání dešt� t

[min] 
5 10 15 20 30 40 60 90 120 

vydatnost dešt�

[l.(s.ha)-1] za dobu t

p�i periodicit� 0,2 

322,0 251,0 203,0 167,0 125,0 101,0 73,9 53,9 42,8 

12.1 NÁVRH DETEN�NÍ DEŠ	OVÉ NÁDRŽE 

Zadané hodnoty pro výpo�et deten�ní deš�ové nádrže jsou uvedeny v tab. 12.2. Vypo�ítané 

objemy deten�ních deš�ových nádrží podle �SN 75 6261 Deš�ové nádrže je uveden v tab. 

12.2. Objemy vypo�ítané podle postup� uvád�ných v zahrani�í jsou v tab. 12.3. 

Tab. 12.2 Zadané hodnoty pro výpo�et deten�ní deš�ové nádrže 

Plocha povodí S 14 [ha] 

Sou�initel odtoku �  0,35 [-] 

Regulovaný odtok z nádrže Qo  50 [l.s-1] 

Doba dotoku stokovou sítí td  15 [min] 

Koeficient rizika poddimenzování fz  1,2 [-] 

Tab. 12.3 Vypo�ítané objemy deten�ní nádrže podle �SN 75 6261 

Výpo�et podle rovnice 10.4 pro zadané intenzity 1120 [m3] 

Výpo�et podle rovnice 10.4 pro redukované intenzity podle Bartoška 1116 [m3] 

Výpo�et p�ibližného objemu nádrže podle rovnice 10.9 1150 [m3] 
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Tab. 12.4 Vypo�ítané objemy deten�ní nádrže podle zahrani�ní odborné literatury 

Výpo�et podle rovnice 10.14 1345 [m3] 

Zjednodušený výpo�et podle rovnice 10.22 1656 [m3] 

Výpo�et podle rovnice 10.24 s parametrem F podle Molokova 724 [m3] 

Výpo�et podle rovnice 10.24 s parametrem F podle podle Urcikána 1345 [m3] 

Výpo�et podle Annena-D. Londonga a R. Pecher pomocí rovnice 10.30 1186 [m3] 

Výpo�et podle specifického objemu pomocí rovnice 10.32 1387 [m3] 

Objemy vypo�ítané podle normy �SN 75 6261 vychází pro zadané hodnoty podobn�. 

Vypo�ítané objemy podle zahrani�ních postup� jsou v porovnání s �SN 75 6261 p�evážn�

vyšší. Tento fakt zp�sobuje p�edevším zohledn�ní možnosti poddimenzování koeficientem fz. 

Nejmenší objem byl stanoven ve výpo�tu podle Molokova. Vzhledem k tomu že se výpo�et 

podle Molokova doporu�uje pro sou�initele akumulace � = 0,2 – 1 (ve skute�nosti � = 0,06), 

není tento výsledek odpovídající a pro zadané hodnoty je výhodn�jší použít výpo�et podle 

Urcikána. Nejv�tší objem byl stanoven zjednodušeným výpo�tem podle rovnice 10.22. 

Zvýšený objem zp�sobuje zanedbání �asu dotoku ts ve stokové síti. Zp�sob aplikace 

blokových deš�� nemá p�i uvedených zadaných hodnotách na výsledný objem výrazn�jší vliv. 

Výhodou použití dvojbodové matematické metody je jednodušší výpo�et. 

12.2 NÁVRH RETEN�NÍ DEŠ	OVÉ NÁDRŽE 

V tab. 12.5 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpo�et reten�ní nádrže. 

Tab. 12.5 Zadané hodnoty pro výpo�et reten�ní deš�ové nádrže 

Plocha povodí S  15 [ha] 

Sou�initel odtoku �  0,4 [-] 

Koeficient filtrace kf  10-4 [m.s-1]

Délka deš�ové stoky l   2000 [m] 

Pr�m�rná pr��ezová rychlost p�i kapacitním pln�ní vs 2 [m.s-1]

Koeficient rizika poddimenzování fz  1,2 [-] 

Vypo�ítaný objem reten�ní deš�ové nádrže pro zadané hodnoty podle rovnice 10.40 je 1647 

m3. 

P�i návrhu reten�n�-deten�ní deš�ové nádrže se zohled�uje odtok z nádrže Qo. Pro hodnoty 

zadané v tab. 12.5 a odtoku Qo = 50 l.s-1 je objem reten�n�-deten�ní nádrže vypo�ítaný podle 

rovnice 10.50 roven 1455 m3. Menší objem je zp�soben vyšší hodnotou odtoku, kdy je 

celkový odtok dán vsakovacím pr�tokem Qv a odtokem Qo. 
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12.3 NÁVRH ZÁCHYTNÉ DEŠ	OVÉ NÁDRŽE 

Na rozdíl od deten�ních a reten�ních deš�ových nádrží, kde se stanovuje objem podle �ady 

blokových deš��, jsou záchytné deš�ové nádrže dimenzovány na hodnotu mezního dešt� qm. 

V tabulce 12.6 jsou zadány hodnoty pro pot�ebné pro výpo�et záchytné deš�ové nádrže. Tento 

postup výpo�tu je proveden podle �SN 75 6261.

Tab. 12.6 Zadané hodnoty pro výpo�et záchytné deš�ové nádrže 

Plocha povodí S 30 [ha] 

Sou�initel odtoku �  0,45 [-] 

Regulovaný odtok z nádrže Qo 20 [l.s-1] 

Doba dotoku stokovou sítí td  15 [min] 

Po�et obyvatel v povodí N 2000 [ob] 

270denní pr�tok vody ve vodním recipientu Qd 0,6 [m3.s] 

Maximální (návrhový) p�ítok deš�ových vod ze stokové sít� Qd 1449 [l.s-1] 

Exponent závislý na hustot� obyvatel x 1 [-] 

Sou�initel zohled�ující jakost vody ve vodním toku Kr 1 [-] 

Výsledný objem pro zadané hodnoty je 220 m3. 

12.4 NÁVRH USAZOVACÍ DEŠ	OVÉ NÁDRŽE 

V tab. 12.7 jsou zadány hodnoty pot�ebné pro výpo�et objemu deš�ové usazovací nádrže.  

Tab. 12.7 Zadané hodnoty pro výpo�et usazovací deš�ové nádrže 

Koeficient rizika poddimenzování fz  1,1 [-] 

Zpevn�ná plocha povodí Ss 2 [ha] 

Odtok z nádrže Qo 9 [l.s-1] 

Usazovací rychlost pískových �ástic us 1,69.10-3 [m.s-1]

Výsledný objem deš�ové usazovací nádrže pro zadané hodnoty vypo�ítaný pomocí rovnice 

10.52 je V = 615 m3. Doba zdržení vypo�ítaná podle rovnice 10.55 je t = 19 hod. 
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13 ZÁV�R 
Deš�ové nádrže jsou objekty na stokové síti sloužící k zachytávání a transformování 

zvýšených p�ítok� zp�sobenými odvád�ním srážkových vod. Tyto schopnosti se využívají 

k sanaci a ochran� hydraulicky p�etížených objekt� na stokové síti, zachytávání ne�istot p�ed 

vypoušt�ním do recipientu.  

V �eské republice jsou nedílnou sou�ástí jednotných i oddílných stokových systém�. V Brn�

se využívají nej�ast�ji jako ochrana p�ed p�etížením stok a vyplavováním následujících 

povodí.  

Deš�ové nádrže se rozd�lují podle jejich vztahu k pr�to�ným pom�r�m ve stoce a podle jejich 

funkce. Situování nádrží k pr�to�ným pom�r�m závisí p�edevším na terénních pom�rech. Na 

sklonitém území se nádrže umis�ují v hlavním sm�ru, na rovinatých územích je vhodn�jší 

umíst�ní ve vedlejším sm�ru. Podle funkce se deš�ové nádrže rozd�lují na reten�ní, deten�ní, 

záchytné pr�to�né a usazovací. Pojem deten�ní deš�ové nádrže se u nás nevyskytuje, 

nahrazuje ho pojem reten�ní deš�ové nádrže. Vzhledem k funkci deš�ových nádrží tak 

v �eské republice dochází k odlišnému pojmenování reten�ních a deten�ních nádrží.

Konstruk�ní �ešení deš�ových nádrží je závislé na jejich umíst�ní. V intravilánu se nej�ast�ji 

budují železobetonové nádrže. P�i jejich výstavb� se mohou využít moderní technologie �ešící 

vodot�snost tzv. bílé vany. P�írodní deš�ové nádrže se zatravn�nými plochami se navrhují 

nej�ast�ji na deš�ových stokách v extravilánu. V sou�asné dob� se k výstavb� deš�ových 

nádrží mohou využít speciální prefabrikované akumula�ní systémy. 

Deš�ové nádrže jsou vybaveny celou �adou provozních a monitorovacích za�ízení. Pat�í sem 

za�ízení pro m��ení hladiny a pr�toku, za�ízení pro regulování odtoku, �erpací stanice, �istící 

za�ízení a bezpe�nostní objekt. 

Deš�ové nádrže nejsou místem stálého pracovišt�. Bývají monitorovány dálkov�. Obsluha 

provádí kontroly nádrže v�tšinou po skon�ení deš�ové události nebo �išt�ní. P�i akumulaci 

vod v deš�ových nádržích dochází k usazování nerozpušt�ných látek. Pokud není možné tyto 

odpady odvád�t zp�t do kanalizace je s nimi nakládáno jako s kaly z �istíren odpadních vod 

podle [10].  

Pro návrh deš�ových nádrží se využívají simula�ní modely nebo racionální výpo�tové 

metody. Mezi simula�ní modely pat�í nap�. srážko-odtokový model pro m�stská povodí 

SWMM nebo model pro analýzu proud�ní v �í�ních korytech HEC-RAS. V �eské republice 

se uvád�jí výpo�etní metody v �SN 75 6261Deš�ové nádrže, které aplikují blokové a mezní 

dešt�. Tyto postupy jsou zjednodušenými výpo�ty uvád�nými v zahrani�í. Liší se p�edevším 

rozdílnými zp�soby aplikací blokových deš�� a zahrnováním koeficientu poddimenzování, 

což zp�sobuje výpo�et v�tších akumula�ních objem�. 

Podle uvedených racionálních metod výpo�t� deš�ových nádrží jsem zpracoval v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel program na výpo�et deš�ových nádrží a provedl porovnání 

jednotlivých postup�. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�
BSK  biologická spot�eba kyslíku 

CHSK  chemická spot�eba kyslíku 

NL  nerozpušt�né látky 

�OV  �istírna odpadních vod 

BVK, a.s. Brn�nské vodárny a kanalizace, a.s. 

r  povrchová retence      [mm]

t  skute�ná doba trvání dešt�      [min] 

tc, tmax  kritická doba trvání dešt�      [min] 

td, ts  doba dotoku vody stokovou sítí    [min] 

tp  doba povrchového odtoku     [min] 

tr  doba povrchové retence stanovená podle vzorce  [min] 

�  sou�initel odtoku       [-] 

h  celkové deš�ové srážky za dobu trvání dešt�   [mm v. sl.] 

v   rychlost povrchového odtoku     [m.s-1] 

q, qc  intenzita dešt�       [l.(s.ha)-1] 

qo, qdr   specifický odtok z deš�ové nádrže    [l.(s.ha)-1] 

qm  intenzita mezního dešt�     [l.(s.ha)-1]  

Qo  odtok z deš�ové nádrže      [l.s-1] 

Qc. Qn  deš�ový p�ítok       [l.s-1] 

Sr  redukovaná plocha povodí     [ha] 

S  neredukovaná plocha povodí      [ha] 

V   objem nádrže       [m3] 

Vs, v  specifický objem nádrže     [m3.ha-1] 

fz  sou�initel poddimenzování     [-] 

K(p)  lokální parametr      [min]  

B(p)  lokální parametr      [l.min.(s.ha)-1]  

kv  koeficient intenzity vsakování    [l.(s.ha)-1] 

kf  koeficient filtrace      [m.s-1] 



Deš�ové nádrže na stokové síti  Tomáš Ohá�ka 

Bakalá�ská práce 

77 

qv  specifická intenzita vsakování v    [l.(s.ha)-1] 

us  usazovací rychlost      [m.s-1] 

l  délka p�ívodní sít�      [m] 

vs  pr�m�rná pr��ezová rychlost     [m.s-1] 
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SUMMARY 
Rainwater tanks are for collecting network objects used to capture and transform due to 

increased inflows of rainwater drainage. These capabilities are used to rehabilitate and protect 

hydraulically overloaded sewer facilities to the network, capturing contaminants before 

discharge into receiving waters. 

Rainwater tanks are divided according to their relationship to displacement ratios in the 

gutter, and according to their function. The position of the tank to displacement ratios depend 

mainly on field conditions. On the bow tank is placed in the main direction to the plain areas 

is preferable to placement in the next direction. The function of the rainwater tanks are 

divided into retention, detention, intercepting the flow and sedimentation. 

Structural design of rainwater tanks is dependent on their location. In the urban area is mostly 

built concrete tank. In their construction may use advanced technology to address the so-

called white waterproof tub. Natural rainwater tank with grassy areas are designed mostly for 

storm sewers in the vicinity of. Currently, the construction of rainwater tanks can use special 

prefabricated storage systems. 

Rainwater tanks are equipped with a wide range of operating and monitoring equipment. 

These include devices for measuring the level and flow devices for regulating flow, pumping 

stations, purification equipment and security object. 

Rainwater tanks are not a permanent place of work. They are monitored remotely. Operating 

mostly tank inspections after rain events or cleaning. When the accumulation of water in 

rainwater tanks is the settling of suspended solids. 

For the design of rainwater tanks are used simulation models or rational calculation methods. 

The simulation models include rainfall-runoff model for urban basin or SWMM model for the 

analysis of flow in river channels HEC-RAS. In the Czech Republic reported computational 

methods in Standard 75 6261Deš�ové nádrže that block and limit applied rain. These 

procedures are simplified calculations reported abroad. They differ mainly due to different 

methods of application block rain and undersizing incorporation coefficient, causing the 

calculation of larger storage volumes. 

According to those calculations of rational methods of rainwater tanks, I worked in a 

Microsoft Excel spreadsheet program to calculate the rainwater tanks and made comparisons 

between practices. 


