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PLZEŇ, POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
 

 ZAMĚŘENÍ DOKUMENTU A JEHO CÍLE  1.

1.1. Úvod 

Vývoj stokového systému města Plzně byl dán polohou města na soutoku čtyř řek, Úhlavy, Úslavy, Radbuzy 
a Mže. Většinu města bylo možné odvodnit gravitačně a odpadní vody, včetně srážkových, dovést 
kanalizačními sběrači až na centrální čistírnu odpadních vod před soutokem Berounky a Úslavy. Stokový 
systém byl budován jako jednotný s mnoha odlehčeními do lokálních recipientů při přívalových srážkách, což 
mělo a má negativní dopad na čistotu vodních toků. S narůstajícím rozvojem města a zvyšujícím se podílem 
zpevněných ploch s větším odtokem dešťových vod se ukázalo, že je tento systém neudržitelný.  Připojení 
nových území jednotnou kanalizační sítí by znamenalo nutnost zvýšení dimenze hlavních sběračů se všemi 
důsledky stavební činnosti ve frekventované části města.  

Jako řešení, které umožní městu se dále rozvíjet bez negativního vlivu na životní prostředí, byla v roce 2004 
Generelem odvodnění města Plzně navržena změna systému odvodnění v zastavitelných lokalitách na 
kanalizaci oddílnou. Zároveň byly stanoveny množstevní limity pro vypouštění srážkových vod z jednotlivých 
území.  

Dalším způsobem, kterým je možné systém odvodnění zdokonalit, je zavést princip decentrálního systému 
odvodnění, často zmiňovaný jako HDV – hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Základním principem 
HDV je nakládání se srážkovou vodou v místě, kde spadne. Pokud je to možné a bezpečné, na místě se 
zasákne, případně je odváděna do kanalizace či vodoteče se zdržením v retenční nádrži s regulací odtoku. 
Snahou je také zvýšit výpar z vodních ploch a prvků HDV. Uplatnění decentralizovaných systémů odvodnění 
je vhodné zejména v nových lokalitách, ale v některých případech je možné i u stávající zástavby. Tento 
nový přístup k péči o vodu v urbanizované krajině umožňuje ještě více snížit zatížení stávající kanalizace a 
vodních recipientů a má pozitivní vliv na životní prostředí. Dodržování těchto principů je zárukou dlouhodobě 
udržitelného systému odkanalizování. 

 

1.2. Zaměření dokumentu a jeho cíle 

Tento dokument je zacílen na hospodaření s vodou ve veřejných prostranstvích. Srážkové vody 
z veřejných prostranství, zejména z komunikací a parkovišť, jsou významnou zátěží kanalizačního 
systému. V dokumentu je shrnuta problematika HDV z pohledu legislativy, metodických pomůcek i 
koncepčních materiálů města. Dokument stanovuje základní principy odvodnění, které by mělo město 
dodržovat tak, aby byly splněny principy HDV v souladu s platnou legislativou.  
 
V dokumentu jsou představeny možné způsoby pro hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném 
prostoru. Na vzorovém území je ověřena možnost konkrétního řešení, včetně návrhu některých 
technických detailů a jednoduchého posouzení investičních nákladů ve vztahu ke konvenčnímu 
způsobu odkanalizování.  
 
Hlavním cílem dokumentu je najít způsob aplikace přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou ve 
veřejném prostoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Použité podklady 

 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

 

Generel kanalizace města Plzně, doplnění výhledového stavu,  DHI a.s. (2005) 

Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – aktualizace datové struktury generelu, DHI a.s. (2013) 

Plzeňský standart komunikací, aktualizace 03/2018, SVSMP 

 

 

Vítek J., Stránský D., Kabelková I., Bareš V., Vítek R. (2015), Hospodaření s dešťovou vodou  

Ústav územního rozvoje (2017), Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

 

Robert Bray Associates, Sustainable Drainage Consultants + Landscape Architects, 
www.robertbrayassociates.co.uk 

Ifland Engineers, www.iflandengineers.com 

Susdrain, The community for sustainable drainage, www.susdrain.org 

ICE200, Institution of Civil Engineers, www.ice.org.uk 

San Joaquin Valley, Stormwater Quality Partnership, www.sjvswqp.org 

Urban green-blue grids for sustainable and resilient cities, www.urbangreenbluegrids.com/measures/ 

EPA, US Environmental Protection Agency, www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure 

ACO Water Management, www.aco.co.uk 

ASIO, spol. s r.o., www.asio.cz 

WAVIN Ekoplastik s.r.o., www.wavin.com  
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 LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE 2.

2.1. Plán hlavních povodí ČR (2007) 

Tento dokument stanovuje rámcové cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a 
vodních ekosystémů: 

Uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání s dešťovými vodami 
umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání. 

Definované Programy opatření, které vedou k dosažení tohoto cíle jsou: 

- Snižovat množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro jejich přímé 
vsakování do půdního prostředí 

- Snížit znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážkových vod z městských a průmyslových 
kanalizací zavedením povinnosti oddělené likvidace srážkových a odpadních vod 

- Posílit výzkum vlivu přírodě blízkých opatření na zvyšování retenční kapacity krajiny včetně 
kvantifikace jejich vlivu na vodní režim 

2.2. Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje navazuje na požadavky Plánu hlavních povodí a v kapitole Republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území uvádí následující cíle: 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

2.3. Zákon č. 254/2001 (vodní zákon) 

Vodní zákon ukládá za povinnost každému stavebníkovi hospodařit se srážkovou vodou přímo na svém 
pozemku v § 5. 

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, 
popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování 
nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto 
stavby (dále jen srážkové vody) v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek 
nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 

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

Vyhláška stanovuje jednoznačné priority kam a jak srážkovou vodu odvádět. Před vsakováním je 
upřednostněno „jiné využití“ srážkových vod (např. využití jako užitkové vody nebo pro závlahu). Není-li 
vsakování možné, je vždy nutné regulovat odtok. 

§ 20, odst. 5, písm. c) 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se 
neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 
zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k 
jejich zachycení, nebo 

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

Toto platí pro všechny stavební pozemky, pouze u pozemků staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci je v 
§ 21, odst. 3 stanoveno, že: 

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě 

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

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. 

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

§ 6, odst. 4 
Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen 
srážkové vody), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými 
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné 
zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody 
odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. 

§ 10, odst. 1 
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat,  
bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména 
následkem ... výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních 
konstrukcí uvnitř staveb. 

2.6. Generel odvodnění města Plzně 

Generel odvodnění města Plzně již od roku 2004 preferuje odvádění srážkových vod povrchově 
v otevřených odvodňovacích zařízeních (např. příkopy, žlaby, průlehy, odvodnění po povrchu vozovky). 

 Je zmíněna také možnost dalšího využívání dešťových vod (např. využití jako užitkové vody nebo využití 
dešťových vod jako estetického prvku). Možnost využití vsakování pro likvidaci dešťových vod nebyla 
v rámci zpracování Generelu odvodnění posuzována.  

V případě nutnosti odvádění dešťových vod do kanalizace nebo do recipientu je kladen důraz na zpoždění 
odtoku a retenování dešťových vod. Zásadním nástrojem je stanovení velikosti odtoku dešťových vod 
z pozemku. Velikost odtoku z povodí je stanovena v úrovni odpovídající přirozenému odtoku z území. Tato 
velikost maximálního řízeného odtoku se (při výstavbě na „zelené louce“) v rámci GK stanovuje na 4 l/s ha 
celkové plochy posuzovaného povodí. 
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PLZEŇ, POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
 

 METODICKÉ NÁSTROJE 3.

3.1. ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod 

Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových 
povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod. Norma 
přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. 
Norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou 
bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkovách vod na povrch. 

3.2. TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami 

Tato norma řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby (decentrální způsob 
odvodnění), ale jsou uvedena i centrální opatření, která jsou řazena za opatření decentrální (řetězení do 
série) tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. V této normě jsou uvedena také 
opatření pro snížení (případně prevenci) vzniku srážkového odtoku. 

Tato norma obsahuje návod ke správné volbě příjemce srážkových vod a ke správnému technickému 
řešení. Norma zahrnuje problematiku znečištění srážkových vod, kdy je nezbytné důsledně oddělovat 
nakládání s mírně znečištěnými a silně znečištěnými srážkovými vodami. Norma dává do souvislosti typické 
druhy znečištění s typem plochy, která je odvodňována, a s typem zařízení či opatření, které je vhodné pro 
odstranění specifického druhu znečištění. Dále norma popisuje decentrální objekty používané k hospodaření 
se srážkovými vodami, stanovuje výpočetní postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní informace 
k jejich údržbě a provozu. 

3.3. TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací 

Tyto technické podmínky obsahují zásady pro návrh odvedení srážkové vody z pozemních komunikací a 
případné úpravy kvality před jejím vsakováním či odváděním do povrchových vod či jiného recipientu a pro 
případné další nakládání s těmito vodami. Technické podmínky obsahují soubor požadavků na způsob 
navrhování, posuzování a provádění objektů odvodnění pozemních komunikací.  
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PLZEŇ, POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
 

 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ODVODNĚNÍ 4.

4.1. Obecné principy 

• Volba recipientu pro odvedení srážkových vod 
Na základě platné legislativy je u každé nové stavby nebo při změně stavby stávající nutné se řídit 
těmito principy: 

1. přednostně dešťové vody vsakovat, při nedostatečné vsakovací schopnosti kombinovat 
vsakování s retencí, případně regulovaným odtokem dle limitu odtoku stanoveným 
Generelem odvodnění města Plzně 

2. při nepřípustnosti vsakování regulovaně odvádět srážkové vody do vod povrchových dle 
limitu odtoku stanoveným Generelem odvodnění města Plzně 

3. není-li možné oddělené odvádění srážkových vod do vod povrchových, pak je nutná retence 
a regulované odvádění do jednotné kanalizace dle limitu odtoku stanoveným Generelem 
odvodnění města Plzně 

•  V případě vsakování dešťových vod je potřebné před výstavbou vsakovacího zařízení 
provést hydrogeologický průzkum 

Účelem hydrogeologického průzkumu je zhodnocení možnosti vsakování a posouzení možných 
vlivů na okolní stavby. Pokud není možné vsakem likvidovat veškeré srážkové vody, je nutné zvážit 
kombinaci vsakování a regulovaného odtoku. 

• Řešit vsakování srážkových vod na pozemku odvodňované stavby 
Zaváděním decentralizovaného způsobu odvodnění, kdy systém HDV je součástí stavby a srážkové 
vody jsou vsakovány nebo retenovány co nejblíže místa dopadu. Tím  dojde k menšímu zatížení 
stokové sítě a vodních toků. Opatření pro hospodaření s dešťovou vodou je vhodné řetězit i 
s ohledem na dělení veřejného a soukromého sektoru, jak je uvedeno na následujícím obrázku.  

 
Obr.  1: Řetězení opatření HDV 

 

 

 

• Navrhovat způsob vsakování srážkových vod s ohledem na jejich znečištění 
V závislosti na typu plochy jsou 
srážkové vody z hlediska znečištění 
klasifikovány jako srážkové vody pro 
vsakování přípustné, podmínečně 
přípustné a vody z potenciálně 
výrazněji znečištěných ploch, tj. 
srážkové vody potenciálně vysoce 
znečištěné. Doporučené způsoby 
vsakování s ohledem na typy ploch 
jsou uvedené v tabulce.  Dešťové vody 
z pozemních komunikací a parkovišť 
je přípustné vsakovat přes souvislou 
zatravněnou humusovou vrstvu. 
Konkrétní řešení je třeba projednat 
s Odborem životního prostředí 
Magistrátu města Plzně. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

• Řešit povodí vždy jako celek 

Navrhovat a dimenzovat zařízení pro odvádění srážkových vod s ohledem na celé přilehlé povodí a 
tak, aby neomezilo další rozvoj území 

• Dimenzování retenčního prostoru 
Pro návrh retenčního prostoru vsakovacího zařízení se použije návrhový déšť o periodicitě 0,2, v 
odůvodněných případech až 0,1 dle ČSN 75 9010. Pro výpočet se použijí údaje profesionální 
meteorologické - ombrografické - stanice v profilu Plzeň – Mikulka  

• Bezpečnostní přeliv 

Každý retenční nebo vsakovací objekt musí být vybaven bezpečnostním přelivem, který je 
hydraulicky a konstrukčně navržen tak, aby bezpečně převedl průtok způsobený vyšší než 
návrhovou srážkou. Bezpečnostní přeliv bude prioritně zaústěn mimo kanalizační systém. Možnost 
zaústit bezpečnostní přeliv do kanalizace bude vždy posouzena na konkrétní případ ve vztahu 
navrženého technického řešení, místních podmínek a předem odsouhlasena ze strany vlastníka 
(správce) a provozovatele předmětné kanalizace. 
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6 - Odvodňovací systém
7 - Případné společné opatření HDV (retenční, vsakovací nádrž, mokřad, atd.)
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-
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-

Střechy a terasy z inertních materiálů ++ ++ ++ o o ++ +
Střechy s plochou neošetřených 
kovových částí do 50 m2

++ ++ + o o + +

Komunikace pro chodce a cyklisty ++ ++ + + + + -
Málo frekventovaná parkoviště os. aut ++ ++ + + + - -
Málo frekventované pozemní komunikace 
(příjezdy k domům)

++ ++ + + + - -

Střechy s plochou neošetřených 
kovových částí 50 m2 až 500 m2

++ ++ + o o - --

Středně frekventované pozemní 
komunikace

++ ++ + -- -- -- --

(Vysoce) frekventovaná parkoviště 
(osobní auta a autobusy)

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

Střechy s plochou neošetřených 
kovových částí nad 500 m2

++ + + o o -- --

Vysoce frekventované pozemní 
komunikace

++ + + -- -- -- --

Plochy u skladišť, manipulační plochy +/-/-- -/-- -- -- -- -- --
Komunikace zemědělských areálů +/-/-- -/-- - -- -- -- --
Parkoviště nákladních aut -- -- -- -- -- -- --

Způsob vsakování

Typ plochy

Povrchové vsakování Podzemní vsakování

Přes zatravněnou 
humusovou vrstvu

Bez zatravněné humusové 
vrstvy

Obr.  2: Zdroj: TNV 75 9011 
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4.2. Faktory ovlivňující možnosti vsakování 

• Prostorové možnosti 
Srážkové vody z pozemních komunikací je přípustné vsakovat povrchovým vsakovacím zařízením. 
Velikost plochy tohoto zařízení je dána vsakovací schopností půdního prostředí. V případě nízkého 
koeficientu vsaku, tedy že poměr vsakovací plochy k ploše odvodňované vychází nepříznivě, je 
nutné vsakovací zařízení doplnit zařízením retenčním. Vsakování v kompaktní zástavbě je často 
nemožné nebo nevhodné. 

• Vliv na okolní stavby 
Vsakovací zařízení nesmí způsobit škody jak na odvodňované stavbě, tak na sousedních budovách, 
komunikacích a jiných zařízeních, zejména studnách pro zásobování pitnou vodou. V případě 
dopravních staveb nesmí vsakované srážkové vody zvodňovat konstrukční vrstvy vozovky. 

• Vzdálenost hladiny podzemní vody  

Hladina pozemní vody může limitovat možnou hloubku vsakovacího zařízení. Úroveň základové 
spáry vsakovacího zařízení by měla být min. 1m nad maximální hladinou podzemní vody. 

• Sklon terénu 
Ve velmi sklonitém terénu (nad 5%) jsou možnosti povrchového vsakování často nevhodné či 
nemožné.  

• Staré ekologické zátěže 
Vsakování v místech se starou ekologickou zátěží je zakázáno. 

• Ochranná pásma vodních zdrojů 
V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o 
stanovení nebo změně ochranného pásma. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.  3: Faktory ovlivňující možnosti vsakování 
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4.3. Možné způsoby vsakovaní 

Následující příklady shrnují možné způsoby, jimiž lze řešit srážkové vody ve veřejném prostoru (ze 
zpevněných ploch pro automobilovou, pěší, případně i cyklistickou dopravu). U odvodňovaných ploch 
určených pro automobilovou dopravu se z hlediska znečištění jedná o srážkové vody podmínečně přípustné. 
Není tedy možné využít podzemní vsakování, ale pouze vsakování povrchové přes souvisle zatravněnou 
humusovou vrstvu.  

Možné povrchové způsoby vsakování: 

Plošné vsakování 
Plošná vsakovací zařízení se navrhují jako plochy se 
zatravněnou humusovou vrstvou se sklonem nejvýše 
1:20.  

Srážková voda je bez jakékoli retence odváděna na 
plochu určenou pro vsakování. Srážková voda musí být 
na plochu přiváděna rovnoměrně, aby bylo zajištěno 
plošné zatížení vsakovacího zařízení.  

Plošná vsakovací zařízení přímo navazují na 
odvodňovanou plochu, např. na parkovací plochu, 
komunikaci apod. Po překročení návrhové vsakovací 
kapacity objektu je nutné zajistit odvod přebytečné vody 
do vod povrchových nebo do jednotné kanalizace nebo 
do dalšího objektu HDV, např. průlehu.  

Orientační poměr mezi redukovanou odvodňovanou plochou Ared a vsakovací plochou Avsak je u plošného 
vsakování přibližně Ared/Avsak ≤ 5. 

Za plošná vsakovací zařízení se nepovažují plochy z propustných a polopropustných materiálů, kde dochází 
ke vsakování přes nesouvisle zatravněnou plochu (např. zatravňovací tvárnice, porézní plochy). 

Vsakovací průleh 
Vsakovací průlehy jsou mělká povrchová vsakovací 
zařízení se zatravněnou humusovou vrstvou. 
Vsakování v průlezích se používá tehdy, pokud není  
k dispozici dostatečně velká nebo dostatečně 
propustná plocha k plošnému vsakování. V průlehu má 
docházet pouze ke krátkodobé retenci vody, 
hydraulická vodivost K rostlé zeminy by měla být 
orientačně větší než 5.10-6 m/s. Delší zadržování vody 
zvyšuje riziko snížení vsakovací schopnosti průlehu a 
úhynu vegetačního krytu průlehu. Proto se obecně 
doporučuje, aby hloubka zadržené vody nepřesáhla  
0,3 m. 

Svahy průlehu se navrhují ve sklonu 1:3. Vzhledem ke 
stabilitě zatravněné humusové vrstvy by sklon svahů 

průlehu neměl být větší než 1:2.  

Přívod vody do průlehu se doporučuje navrhovat jako 
povrchový, rovnoměrný po délce průlehu, nejlépe přes zatravněný pruh. Tím se zvyšuje čisticí schopnost 
průlehu, snižuje se riziko eroze půdní vrstvy průlehu a omezuje se riziko kolmatace průlehu nerozpuštěnými 
látkami. 

V případě bodového zaústění přívodu srážkové vody do průlehu je vhodné individuálně zvážit nutnost 
předčištění pro zamezení kolmatace (kalová jímka, přívod přes zatravněné příkopy apod.) a místního 
opevnění průlehu v místě zaústění přívodu. Průlehy, které jsou navrženy jako liniové stavby (např. při 

odvodnění pozemních komunikací) a jejichž dno je navrženo v určitém sklonu, by měly být rozděleny na více 
celků zemními hrázkami tak, aby nebyla narušena stabilita průlehu. 

Poměr mezi redukovanou odvodňovanou plochou Ared a vsakovací plochou Avsak se u průlehu orientačně 
pohybuje v rozmezí 5 < Ared/Avsak ≤ 15. 

Vsakovací průleh – rýha 
Prvek průleh-rýha se skládá z průlehu se 
zatravněnou humusovou vrstvou a z rýhy vyplněné 
štěrkovým materiálem, která je umístěná pod ním. 
Ze štěrkového materiálu by se měly před použitím 
odstranit propláchnutím jemné částice. Štěrkový 
materiál v rýze by měl mít zrnitost 16/32 mm. 
Prostor rýhy může být vyplněn také 
prefabrikovanými bloky. 

Tato kombinace objektů se navrhuje tam, kde je 
nutné nedostatečnou vsakovací schopnost 
půdního a horninového prostředí (K < 5.10-6 m/s) 
vyvážit zvýšeným vsakovacím výkonem do 
propustnějších půdních vrstev a větším retenčním 
objemem. Jedná se o dva samostatné retenční 
prostory s vlastními režimy plnění a prázdnění.  

Schopnost předčištění srážkových vod přes 
zatravněnou humusovou vrstvu zůstává stejná jako u samotného vsakovacího průlehu.  

Pro technické řešení přívodu srážkové vody do zařízení průleh-rýha a pro hladinu maximálního nadržení 
vody v průlehu platí stejná pravidla jako pro vsakovací průleh. Pokud je zařízení průleh-rýha navrženo jako 
liniová stavba (např. při odvodnění pozemních komunikací), je vhodné rozdělit průleh příčnými zemními 
hrázkami. 

Poměr mezi redukovanou odvodňovanou plochou  Ared a vsakovací plochou Avsak se u průlehu-rýhy 
orientačně pohybuje v rozmezí 5 < Ared/Avsak ≤ 15. 

Vsakovací nádrž 
Vsakovací nádrž je objekt s výraznou retenční funkcí se vsakováním přes zatravněnou humusovou vrstvu.  

O vsakovací nádrž se jedná, pokud je poměr mezi redukovanou odvodňovanou plochou a plochou pro 
vsakování Ared/Avsak > 15. Je doporučeno, aby hydraulická vodivost podloží byla K > 1.10-5 m/s. V opačném 
případě je vsakovací výkon nádrže nízký a doba zatopení nádrže příliš dlouhá.  

Hloubky nadržení ve vsakovacích 
nádržích se pohybují v rozmezí 
0,3 m až 2,0 m. Sklon svahů 
nádrže by neměl být větší než 1:4 
s ohledem na bezpečnost 
pohybu osob a živočichů. Větší 
sklonitost svahů se navrhuje 
pouze výjimečně a především v 
intravilánu by měla být 
doprovázena bezpečnostními 
opatřeními (např. oplocení 
nádrže). Vzhledem ke stabilitě 
zatravněné humusové vrstvy 
nesmí být sklon svahů nádrže 
větší než 1:2. 

Vysoké hydraulické zatížení 

Obr.  4: Plošné vsakování. Zdroj: TNV 75 9011 

Obr.  5: Vsakovací průleh. Zdroj: TNV 75 9011 

Obr.  6: Vsakovací průleh – rýha. Zdroj: TNV 75 9011 

Obr.  7: Vsakovací nádrž. Zdroj: TNV 75 9011 8 
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vsakovací plochy Avsak zvyšuje riziko kolmatace objektu a snížení jeho vsakovací schopnosti po dobu 
životnosti. Proto se při návrhu doporučuje zvýšit součinitel bezpečnosti vsaku podle ČSN 75 9010 (až na 
hodnotu f = 5). V případě bodového zaústění přívodu srážkové vody do vsakovací nádrže je vhodné 
individuálně zvážit nutnost předčištění pro zamezení kolmatace (kalová jímka, přívod přes zatravněné 
příkopy apod.) a místního opevnění vsakovací nádrže v místě zaústění přívodu. 

 

Vsakování s regulovaným odtokem 

V případě nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a horninového prostředí (orientačně K < 1.10-6 m/s) a 
vsakovacího zařízení, prokázané geologickým průzkumem, je nutné kombinovat vsakování s regulovaným 
odtokem do povrchových vod nebo jednotné kanalizace.  

Provozně nejvhodnějším řešením je použití vsakovacích zařízení s regulovaným odtokem, která mají filtraci 
vody přes zatravněnou humusovou vrstvu. 

Zařízením pro regulaci odtoku lze doplnit vsakovací nádrž a vsakovací průleh doplněný rýhou. 

 

 NÁVRH POVRCHOVÉHO ODVODNĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU 5.

5.1. Řešené území 

Princip přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami spočívá ve snaze co nejvíce napodobit 
přirozený hydrologický režim povodí, zejména prostřednictvím decentrálních objektů, které srážkovou vodu 
zadržují, vsakují, vypařují a čistí v blízkosti jejího dopadu na zemský povrch.  

Funkčnost a reálnost aplikace přírodě blízkého hospodaření s dešťovou 
vodou je ověřena na vzorovém stavebním bloku určeném pro zástavbu 
rodinnými domy o velikosti 0,75 ha. Blok byl pro obsluhu území 
rozdělen vnitřní komunikací o délce 100m. Tato komunikace je pro 
ověření možnosti aplikace při různých povrchových odtocích navržena 
ve dvou variantách jako obytná zóna o šířce 11 m a obslužná 
komunikace o šířce 17 m.  

Zásady přírodě blízkého HDV jsou aplikovány i v Generelu odvodnění 
města Plzně. Ten stanovuje pravidla pro napojování z ploch určených 
pro bydlení, kde neumožňuje napojení na dešťovou kanalizaci a 
jednotliví stavebníci jsou tak nuceni srážkové vody vsakovat, či jinak 
využívat na svém pozemku. Stanovuje také limity odtoku dešťových vod. Ty jsou odvozeny od přirozeného 
odtoku z povodí a pro většinu zastavitelného území platí limit odtoku 4 l/s/ha.  

Pro řešené území tedy uvažujeme s limitem odtoku 0,75 ha * 4 l/s/ha = 3 l/s 

Hlavním cílem je návrh a posouzení alternativního řešení HDV vzhledem ke konvenčnímu řešení odvodnění 
jak z technického tak ekonomického hlediska. 

Navržené řešení povrchového odvodnění v tomto dokumentu je obecné a není tedy možné ověřit možnost 
vsakování srážkových vod. Při hydrotechnickém posouzení je tedy uvažováno s tím, že není možné 
srážkové vody vsakovat a je nutné veškeré srážkové vody odvádět do recipientu za předpokladu splnění 
limitu odtoku. Při případném uplatnění do praxe lze předpokládat, že v případě podloží vhodného k 
vsakování bude možné zmenšit nebo dokonce zcela zrušit retenční prostor vsakovacího zařízení a tím dojde 
ke zmenšení technické a ekonomické náročnosti. 

 

 

5.2. Volba technického řešení pro vzorové území 

U řešeného území se poměr mezi redukovanou odvodňovanou plochou a možnou vsakovací plochou 
pohybuje v rozmezí  5 < Ared/Avsak ≤ 15. Jako vhodný způsob se tedy jeví vsakování v průlehu či v průlehu 
doplněném rýhou. 

U obytné komunikace poměr ploch Ared/Avsak = 6 

U obslužné komunikace poměr ploch Ared/Avsak = 14 

Vzhledem k tomu, že ve výpočtu uvažujeme s nepropustnou vrstvou podloží, je posouzení provedeno na 
průleh doplněný rýhou s regulovaným odtokem a retenční prostor je dimenzován tak, aby byl splněn limit 
odtoku 4 l/s/ha. 

 
Vsakovací průleh – rýha – s regulovaným odtokem 
U vsakovacího zařízení průleh-rýha s regulovaným odtokem je rýha odvodněna drenážním potrubím 
zakončeným regulátorem odtoku. 

Zařízení má samostatné bezpečnostní přelivy pro průleh a rýhu. Bezpečnostní přeliv průlehu musí být 
chráněn před vniknutím nečistot do potrubí s ohledem na připojený regulátor průtoku. Úroveň 
bezpečnostního přelivu rýhy by neměla přesáhnout úroveň horní strany stavební konstrukce rýhy. 

Jednotlivá zařízení typu průleh-rýha je možné propojovat do systému těchto objektů. Prvky mohou být v 
systému zapojeny v sérii nebo paralelně. Systém vykazuje vyšší bezpečnost v případě paralelního 
uspořádání. 

 
Obr.  9: Vsakovací průleh – rýha – s regulovaným odtokem. Zdroj: TNV 75 9011 

 

Návrh je ověřen u obou variant dopravního řešení, tedy u obytné zóny i obslužné komunikace.  

A = 0,75 ha 10075

Obr.  8: Vzorové území 
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5.3. Obytná zóna 

 

 
Obr.  10: Příčný řez obytné zóny 

Posouzení je provedeno na území o velikosti 0,75 ha, které je obslouženo obytnou zónu o šířce 11 m. 
Odvodnění je zajištěno příčným sklonem do průlehu vedeného po celé délce komunikace. Pro průleh je 
v příčném profilu vymezen 2 m široký pás. Tento pás může být doplněný štěrkovou galerií s retenční funkcí a 
z toho důvodu není možno do tohoto prostoru ukládat inženýrské sítě. Na konci bude průleh doplněn o 
zařízení pro regulaci odtoku a bezpečnostním přepadem zaústěným do vhodného recipientu. Tím může být 
stávající kanalizace, vodní tok nebo případně další průleh. 

Povrchový odtok je stanoven racionální metodou na základě ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky. Jako návrhový déšť byl zvolen 15 minutový déšť o periodicitě 0,5 (1 x za 2 roky) o intenzitě 195,6 
l/s/ha. (dle údajů meteorologické - ombrografické - stanice Plzeň – Mikulka) 

 
 

Celkový povrchový odtok z řešeného území je 8,3 l/s. Z kapacitního hlediska je průtočná kapacita 
průlehu dostatečná (kap.5.5)  

11

4 3.5 3.5

2

POBYTOVÝ PROSTOR POBYTOVÝ PROSTORDOPRAVNÍ PROSTOR

2,5% 2 %2 %

1.05

Výpočet redukované plochy

typ plochy
odtokový 
součinitel 

odvodňovaná 
plocha 

odvodňovaná 
plocha 

redukovaná 
plocha 

ψ m2 ha m2

Dlažba s pískovými spárami 0,60 630 0,06 378
Zatravněné plochy, pole 0,10 470 0,05 47

Celkem 0,39 1100 0,11 425

Výpočet odtoku
Součinitel odtoku ψ 0,39
Plocha povodí Ss 0,11 ha

Intenzita deště qs 195,6 l/s/ha

Q = 8,3 l/sQ = 𝜓 * Ss * qs
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Obr.  11: Situace obytné zóny 
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Tato hodnota je ale vyšší, než je stanovený limit pro území a proto je dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod navržena i velikost retenčního objemu. 

 
 

 

 

Potřebný retenční objem pro splnění limitu odtoku je 7,0 m3.  
Doba prázdnění je 0,7 hodiny, což je vyhovující. 

 

 

 

 

Návrh retenčního prostoru 
Navržená je „vsakovací“ retenční rýha s perforovaným potrubím zasypaná štěrkovým materiálem 
frakce 16/32mm. Rýha bude provedena po celé délce komunikace o šíři 0,5 m a hloubky 0,5 m. 
Navržený odvodňovací průleh umožňuje předčištění srážkových vod průsakem přes vrchní vegetační 
vrstvu. Perforované trubní vedení může plnit funkci podpláňového trativodu. 
 

 
Obr.  12: Příčný řez průlehem - rýha 

Výpočet kapacity navrženého retenčního prostoru 
 
d, š, h  rozměry retenčního prostoru 
m   retenční schopnost vsakovacího zařízení (u štěrku m = 0,3) 
 
d*š*h*m = 100*0,5*0,5*0,3 = 7,5 m3 
 

 

 

Závěr 
Retenční prostor navržené štěrkové galerie je 7,5 m3 a požadovaný retenční objem je 7,0 m3. Navržená 
štěrková galerie je dostatečně kapacitní a je schopna za předpokladu doplnění o regulační zařízení 
plnohodnotně plnit funkci retenčního objektu.  
 
Při takto malé potřebě retenčního prostoru (7,0 m3 na 100 m komunikace) se dá dokonce uvažovat i o 
možnosti, že retenční funkci převezme nadzemní část průlehu, kde bude za předpokladu předělení 
průlehu hrázkami docházet ke krátkodobé retenci. Galerie s perforovaným potrubím pak může být 
vypuštěna nebo může plnit pouze funkci na ochranu zemní pláně. 
 
Pokud budou v řešeném území podmínky vhodné ke vsakování, bude možné úměrně možnostem 
vsakování zmenšit potřebný retenční prostor. V případě, že hydraulická vsakovací schopnost podloží 
bude větší než Kv = 5-5, tak už retenční prostor nebude potřebný.   

Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení podle ČSN 75 9010

Vstupní hodnoty
Redukovaná plocha Ared 425 m2

Součinitel bezpečnosti vsaku f 2
Koeficient vsaku kv 0,E+00 m/s

Vsakovací plocha Avsak 0 m2

Plocha hladiny vsak. zařízení Avz 0 m2

Povolený odtok Q0 3 l/s

Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení

Doba trvání deště Tc min 5 10 15 20 30 40 60 90 120
Návrhové úhrny srážek hd  

Periodicita 0,2 mm 14,0 17,3 20,3 25,0 27,2 29,0 31,9 34,0 37,5
(Plzeň - Mikulka)
Retenční objem Vv z m3 5,1 5,6 5,9 7,0 6,2 5,1 2,8 -1,8 -5,7

Výsledný retenční objem Vvz = 7,0 m3

Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení

Vsakovaný odtok Qvsak = 0,00 m3/s

Doba prázdnění Tpr = 0,7 h

Qvsak= 1
𝑓
∗ 𝑘𝑣 ∗ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘

Tpr = 𝑉𝑣𝑧
𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘+𝑄0

𝑉𝑉𝑍 =
ℎ𝑑

1000 ∗ Ared + 𝐴𝑣𝑧 −
1
𝑓 ∗ 𝑘𝑣 ∗ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 +𝑄0 ∗ 𝑡𝑐 ∗ 60

1.4

2

0.
2

0.4

1:2.51:2.5

1.
1

0.
1

0.
5

0.5

0.
3

ZATRAVNĚNÁ HUMUSOVÁ VRSTVA
(minimálně 20 cm, optimálně 30 cm)

PÍSČITO - HLINITÁ ZEMINA
(tloušťky => 0,1 m, K => 1.10-4 m/s)

RETENČNÍ VSAKOVACÍ RÝHA
(štěrk 16/32)

DRENÁŽNÍ ODTOKOVÉ POTRUBÍ
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5.4. Obslužná komunikace 

 

 

 
Obr.  13: Příčný řez obslužné komunikace 

Posouzení je provedeno na území o velikosti 0,75 ha, které je obslouženo obslužnou komunikací o šířce  
17 m. Odvodnění je zajištěno příčným sklonem do průlehu vedeného po celé délce komunikace. Pro průleh 
je v příčném profilu vymezen 2 m široký pás. Tento pás může být doplněný štěrkovou galerií s retenční 
funkcí, a z toho důvodu není možno do tohoto prostoru ukládat inženýrské sítě. Na konci bude průleh 
doplněn o zařízení pro regulaci odtoku a bezpečnostním přepadem zaústěným do vhodného recipientu. Tím 
může být stávající kanalizace, vodní tok nebo případně další průleh. 

Povrchový odtok je stanoven racionální metodou na základě ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky. Jako návrhový déšť byl zvolen 15 minutový déšť o periodicitě 0,5 (1 x za 2 roky) o intenzitě 195,6 
l/s/ha. (dle údajů meteorologické - ombrografické stanice Plzeň – Mikulka) 

 
Celkový povrchový odtok z řešeného území je 17,4 l/s. Z kapacitního hlediska je průtočná kapacita  

průlehu dostatečná (kap. 5.5).  

2,5% 2 %
2 %

17

6 6 5

2 4 3 2 3

0.5

3

2 %
OBRUBNÍKY S ODSAZENÍM
UMOŽŇUJÍCÍ PŘEVEDENÍ
SRÁŽKOVÁCH VOD DO PRŮLEHU

Výpočet redukované plochy

typ plochy
odtokový 
součinitel 

odvodňovaná 
plocha 

odvodňovaná 
plocha 

redukovaná 
plocha 

ψ m2 ha m2

Asfaltové a betonové plochy 0,80 600 0,06 480
Dlažba s pískovými spárami 0,60 595 0,06 357
Zatravněné plochy, pole 0,10 505 0,05 50,5

Celkem 0,52 1700 0,17 887,5

Výpočet odtoku
Součinitel odtoku ψ 0,52
Plocha povodí Ss 0,17 ha

Intenzita deště qs 195,6 l/s/ha

Q = 17,4 l/sQ = 𝜓 * Ss * qs
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Obr.  14: Situace obslužné komunikace 
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Tato hodnota je ale vyšší, než je stanovený limit pro území, a proto je dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod navržena i velikost retenčního objemu. 

 
 

 
Potřebný retenční objem pro splnění limitu odtoku je 18,7 m3.  
Doba prázdnění je 1,7 hodiny, což je vyhovující. 

 
 
 
 
 
 
 

Návrh retenčního prostoru 
Navržená je „vsakovací“ retenční rýha s perforovaným potrubím zasypaná štěrkovým materiálem 
frakce 16/32 mm. Rýha bude provedena po celé délce komunikace o šíři 0,8 m a hloubky 0,8 m. 
Navržený odvodňovací průleh umožňuje předčištění srážkových vod průsakem přes vrchní vegetační 
vrstvu. Perforované trubní vedení může plnit funkci podpláňového trativodu. 
 
 

 
Obr.  15: Příčný řez průlehem - rýha 

 

Výpočet kapacity navrženého retenčního prostoru 
 
d, š, h  rozměry retenčního prostoru 
m   retenční schopnost vsakovacího zařízení (u štěrku m = 0,3) 
 
d*š*h*m = 100*0,8*0,8*0,3 = 19,2 m3 

 

 

 
Závěr 
Retenční prostor navržené štěrkové galerie je 19,2 m3 a požadovaný retenční objem je 18,7 m3. 
Navržená štěrková galerie je dostatečně kapacitní a je schopna za předpokladu doplnění o regulační 
zařízení plnohodnotně plnit funkci retenčního objektu.  
 
 
Pokud budou v řešeném území podmínky vhodné k vsakování, bude možné úměrně možnostem 
vsakování zmenšit potřebný retenční prostor. 
 
  

Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení podle ČSN 75 9010

Vstupní hodnoty
Redukovaná plocha Ared 887,5 m2

Součinitel bezpečnosti vsaku f 2
Koeficient vsaku kv 0,E+00 m/s

Vsakovací plocha Avsak 0 m2

Plocha hladiny vsak. zařízení Avz 0 m2

Povolený odtok Q0 3 l/s

Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení

Doba trvání deště Tc min 5 10 15 20 30 40 60 90 120
Návrhové úhrny srážek hd  

Periodicita 0,2 mm 14,0 17,3 20,3 25,0 27,2 29,0 31,9 34,0 37,5
(Plzeň - Mikulka)
Retenční objem Vv z m3 11,5 13,6 15,3 18,6 18,7 18,5 17,5 14,0 11,7

Výsledný retenční objem Vvz = 18,7 m3

Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení

Vsakovaný odtok Qvsak = 0,00 m3/s

Doba prázdnění Tpr = 1,7 h

𝑉𝑉𝑍 =
ℎ𝑑

1000 ∗ Ared + 𝐴𝑣𝑧 −
1
𝑓 ∗ 𝑘𝑣 ∗ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 +𝑄0 ∗ 𝑡𝑐 ∗ 60

Qvsak= 1
𝑓
∗ 𝑘𝑣 ∗ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘

Tpr = 𝑉𝑣𝑧
𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘+𝑄0

1.4

2

0.
2

0.4

1:2.51:2.5

1.
4

0.
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0.
8

0.8

0.
3

ZATRAVNĚNÁ HUMUSOVÁ VRSTVA
(minimálně 20 cm, optimálně 30 cm)

PÍSČITO - HLINITÁ ZEMINA
(tloušťky => 0,1 m, K => 1.10-4 m/s)

RETENČNÍ VSAKOVACÍ RÝHA
(štěrk 16/32)

DRENÁŽNÍ ODTOKOVÉ POTRUBÍ
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5.5. Návrh příčného profilu průlehu 

Vsakovací průlehy jsou mělká povrchová vsakovací zařízení se zatravněnou humusovou vrstvou. Při 
navrhování průlehů není žádoucí, aby hloubka průlehu přesáhla 0,3 m a vzhledem ke stabilitě 
zatravněné humusové vrstvy byl sklon svahů větší než 1:2.  
Tento dokument předpokládá vymezení prostoru o šířce 2 m v komunikaci pro odvádění, retenování a 
případně vsakování dešťových vod. Pro účel kapacitního posouzení průlehů jsou navrženy dvě možné 
varianty příčného profilu průlehů. Obě tyto varianty nepřesáhnou šířku vymezeného prostoru 2 m. První 
varianta je optimální z hlediska začlenění do veřejného prostoru a druhá varianta ověřuje maximální 
možnou průtočnou kapacitu v průlehu. Pro obě varianty je vypracována tabulka kapacitních průtoků pro 
sklony 10-50 ‰ pro průleh zatravněný i opevněný kamennou dlažbou. Ve výpočtu je uvažováno pouze 
s průtočnou kapacitou a vsakovací schopnost podloží je záměrně zanedbána. Při hydrotechnickém 
výpočtu je použito Chézyho rovnice.  
 
VARIANTA 1 – optimální velikost průlehu 
Je uvažováno s průlehem šířky 1,4 m a hloubky 0,2 m lichoběžníkového tvaru. 
  

 
omočený obvod : průtočná plocha:  
O = 1,48 m  S = 0,18 m 
 
podélný sklon:   součinitel drsnosti:   
i = 10 - 50 ‰  ϒ = 1,3 (zatravnění) 
   ϒ = 0,66 (kamenná dlažba) 

  

 
Chezyho rovnice:   Rychlostní součinitel:  hydraulický poloměr: 
 
𝑸𝑸 =  𝑺𝑺 ∗ 𝒄𝒄 ∗  √ 𝐑𝐑 ∗ 𝐢𝐢  𝑐𝑐 = 87

1+ Υ
√𝑅𝑅

   𝑅𝑅 = S
O 

  

 
𝑐𝑐 = 87

1+ 1,3
√0,122

 = 18,43  𝑅𝑅 =  0,18
1,48

 = 0,122  

 
     𝑐𝑐 = 87

1+ 0,66
√0,122

 = 30,11      

 
Tabulka kapacitních průtoků (optimální velikost průlehů) 

Podélný sklon i Průtočná kapacita Q 
(zatravněný průleh) 

Průtočná kapacita Q       
(rigol s kamennou dlažbou)

‰  l/s  l/s
10 115,87 189,31
20 163,87 267,72
30 200,70 327,89
40 231,74 378,61
50 259,10 423,30  

 
 

Takto dimenzovaný zatravněný průleh přibližně odpovídá kapacitnímu průtoku kanalizace o průměru  
DN 300. Ze vzorového území délky 100 metrů je povrchový odtok z obytné komunikace 8,3 l/s nebo  
z obslužné komunikace 17,4 l/s. Takto dimenzovaným průlehem lze při podélném sklonu 10‰ teoreticky 
odvodnit 1 300 metrů obytné komunikace nebo 650 metrů obslužné komunikace.  

 
VARIANTA 2 – maximální velikost průlehu 
Tento typ průlehu ověřuje maximální možnou průtočnou kapacitu průlehu při využití 2 m vymezeného 
prostoru. 

 
omočený obvod : průtočná plocha:  
O = 1,94 m  S = 0,36 m 

 
podélný sklon:   součinitel drsnosti:   
i = 10 - 50 ‰  ϒ = 1,3 (zatravnění) 
   ϒ = 0,66 (kamenná dlažba) 

 

 
 
 
Chezyho rovnice:   Rychlostní součinitel:  hydraulický poloměr: 
 
𝑸𝑸 =  𝑺𝑺 ∗ 𝒄𝒄 ∗  √ 𝐑𝐑 ∗ 𝐢𝐢  𝑐𝑐 = 87

1+ Υ
√𝑅𝑅

   𝑅𝑅 = S
O 

  

 
𝑐𝑐 = 87

1+ 1,3
√0,20

 = 22,27  𝑅𝑅 =  0,36
1,94

 = 0,20  

 
     𝑐𝑐 = 87

1+ 0,66
√0,20

 = 35,14   

 
Tabulka kapacitních průtoků (maximální velikost průlehu) 

Podélný sklon i Průtočná kapacita Q 
(zatravněný průleh) 

Průtočná kapacita Q       
(rigol s kamennou dlažbou)

‰  l/s  l/s
10 358,54 565,74
20 507,05 800,08
30 621,01 979,90
40 717,08 1131,49
50 801,72 1265,04  

 
Takto dimenzovaný zatravněný průleh přibližně odpovídá kapacitnímu průtoku kanalizace o průměru 
DN 500.  

 
Profil průlehu v místech vjezdů 
V tabulkách je spočítána i průtočná kapacita opevněného průlehu. Opevnění průlehu je nutné použít při 
nutnosti přechodu průlehu přes vjezdy nebo při příčném přechodu komunikace. Z tabulky je zřejmé, že 
vlivem opevnění dochází ke zvýšení rychlosti proudění a tím ke zvýšení průtočné kapacity. Je tedy možné 
v místech vjezdů zmenšit lokálně hloubku průlehu a tím zabezpečit bezpečné přejetí průlehu vozidlem při 
zachování průtočné kapacity. 

Stabilita koryta průlehu 
Podélný sklon a příčný profil určují nejen průtočnou kapacitu průlehu, ale i rychlost proudění, na kterou 
je třeba posoudit stabilitu dna a svahů. Z hlediska zachování možnosti vsakování je preferováno, aby 
průlehy byly zpevněné pouze vegetační vrstvou. Opevnění průlehů osetím je možné použít při 
rychlostech do 1 m/s, krátkodobě je možno toto opevnění zatížit rychlostí až 2 m/s. Při vyšších 
rychlostech je účelné rozdělit průlehy zemními hrázkami nebo stupni tak, aby nebyla narušena stabilita.  

1.4

2

0.
2

0.4

1:2.51:2.5

2

0.
3

0.6

1:21:2

1.8

Obr.  16: Optimální velikost průlehu 

Obr.  17: Maximální velikost průlehu 
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5.6. Technické detaily 

Styk mezi odvodňovanou plochou a průlehem 
Pro snížení rizika eroze půdní vrstvy průlehu se doporučuje navrhovat přítok vody do průlehu rovnoměrně po 
celé délce průlehu. Níže jsou uvedeny příklady možného řešení tohoto detailu. 

 

Obrubníky s odsazením 
Kontakt mezi odvodňovanou plochou a průlehem předělený pomocí 
klasických silničních obrubníků s odsazením umožňuje rovnoměrné 
odvedení srážkových vod do průlehu nebo vsakovací plochy při 
zachování nároků na bezpečnost. Řešení nemá zvýšené nároky na 
údržbu. 

Zdroj: www.iflandengineers.com 

 

Bodové zaústění  
V případě bodového zaústění přívodu srážkové vody a 
soustředěného nátoku je vhodné zvážit opevnění v místě zaústění 
přívodu. 

 

Zdroj: www.epa.gov 

 

Snížený obrubník 
Úplné vypuštění nebo snížení obrubníku na úroveň terénu umožňuje 
bezproblémové a rovnoměrné převedení srážkových vod do průlehu 
nebo vsakovací plochy. Toto řešení je ve městech využitelné u 
obytných zón nebo u komunikací pro pěší.  

Zdroj: www.robertbrayassociates.co.uk 

 

 
Převedení srážkových vod přes vjezdy 
Pro silniční propustky z důvodu snadné údržby platí požadavek na minimální světlost potrubí DN 600 (DN 
400 při délce do 6 m). Řešení pomocí těchto propustků by znamenalo nutnost zahloubení dna průlehu a tím 
by vzniklo řešení nevhodné do intravilánu s velkými prostorovými nároky.  Vzhledem k požadavkům na 
malou hloubku odvodňovacího průlehu tedy není možné řešit přechod odvodnění přes jednotlivé vjezdy 
k nemovitostem pomocí klasických propustků. Níže jsou uvedeny příklady možného řešení tohoto detailu 
bez nutnosti zahlubování dna průlehu. 

 

Mělký pojezdný zpevněný průleh 
U opevněného průlehu oproti zatravněnému dochází ke zvýšení 
rychlosti proudění a tím ke zvýšení průtočné kapacity. Je tedy možné 
v místech vjezdů zmenšit lokálně hloubku průlehu a tím zabezpečit 
bezpečné přejetí průlehu vozidlem při zachování průtočné kapacity. 
Z hlediska nároků na údržbu se jedná o preferovaný způsob 
převedení srážkových vod přes vjezdy. 

 

 

Liniové žlaby 
Liniové žlaby umožňují převedení srážkových vod přes vjezdy 
k nemovitostem při zachování požadavku na malou hloubku dna 
průlehu. Pro správnou funkci je nutné navrhnout úpravu čela 
propustku, tak aby nedocházelo k prorůstání vegetace a snižování 
jejich průtočné kapacity. Z hlediska nároků na údržbu nejsou 
preferovaným řešením. 

Zdroj: www.aco.co.uk 

Bezpečnostní přepad 
Každý retenční objekt musí být vybaven bezpečnostním přelivem, který je hydraulicky a konstrukčně 
navržen tak, aby bezpečně převedl průtok způsobený vyšší než návrhovou srážkou. 

 

Zvýšená vpusť 
Jako bezpečnostní přepad z průlehu lze využít zvýšenou vpusť. 
Výška této vpusti určuje maximální hladinu a retenční kapacitu 
průlehu. 

Zdroj: www.iflandengineers.com 

Regulace odtoku 
Regulační zařízení lze rozdělit podle typu konstrukce na dva základní typy a to na statické a vírové regulační 
prvky. Regulační prvky se umísťují do šachty. 

 

Statický regulační prvek (regulační clona)  
Jedná se o nejjednodušší a způsob regulace odtoku. Funguje na principu 
výtoku otvorem. Průměr otvoru se stanovuje pro max. požadovaný průtok, 
kterého je dosaženo při max. hladině v objektu. Při nižší hladině je průtok 
vždy menší. Výhodou tohoto způsobu je jeho jednoduchost a minimální 
náklady. 

Zdroj: www.wavin.com 

 

Vírový regulační prvek 
Jedná se o spolehlivé samočinné zařízení, které slouží k regulaci odtoku. 
Zařízení pracuje na principu vírového efektu proudící vody. Voda vstupuje 
do regulátoru, jehož tvar usměrňuje proud vody tak, že odstředivá síla 
vody vytváří vodní vír, který zmenšuje průtokovou plochu výstupního 
otvoru. Tím snižuje průtok. Tento jev způsobuje, že při zvyšující se hladině 
vody a větší nátokové rychlosti zůstává průtok regulátorem na téměř 
stejné požadované velikosti. 

Zdroj: www.asio.cz 

Průleh a vzrostlá zeleň 

 

Umístění stromů do blízkosti průlehů 
Stromy by se neměly umísťovat přímo do koryta vsakovacího průlehu. 
Důvodem je riziko epizodického zamokření kořenového systému stromu a 
negativní vliv zasolených vod na životnost vzrostlé zeleně. 

Pokud je průleh doplněn štěrkovou galerií, je nutné strom umístit v takové 
vzdálenosti, aby nehrozilo prorůstání kořenového systému do této galerie 

15 

http://www.iflandengineers.com/
http://www.robertbrayassociates.co.uk/
http://www.aco.co.uk/
http://www.iflandengineers.com/
http://www.wavin.com/
http://www.asio.cz/


PLZEŇ, POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
 

5.7. Investiční náklady 

Za účelem posouzení ekonomické hospodárnosti realizace přírodě blízkého HDV je vypracována 
jednoduchá bilance investičních nákladů. Finanční náročnost je porovnána mezi dvěma variantami:   

1. Odvedení srážkových vod pomocí vsakovacího průlehu–rýha (detailní řešení je popsáno v kap. 5.4) 

2. Konvenční odvodnění, tedy odvedení srážkových vod dešťovou kanalizací do vhodného recipientu 

Cenové údaje je nutné považovat za orientační. U variant nejsou započítány náklady na retenci 
srážkových vod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
 
1. Vsakovací průleh – rýha 
Cena vsakovacího průlehu-rýhy je odvozena od ceny za zhotovení trativodu podél komunikace, ke 
které byly připočteny náklady na úpravu svahování průlehu a ozelenění. Vzhledem k tomu, že 
navržený průleh počítá i se zvýšenou potřebou záboru pozemku oproti konvenčnímu odvodnění, jsou 
do investičních nákladů připočítány i orientační náklady na výkupy pozemků. 
 
Vsakovací průleh - rýha 

název položky počet jednotek cena za jednotku celková cena
m Kč/bm Kč

trativod kompl.  z trub z plastu do 
150mm, cena je kompletní konstrukce 
trativodu 0,6 m3/bm vč. materiálu 
(předpodklad tř. těžitelnosti zeminy II.) 

100 450 Kč 45 000 Kč

příkop 0,4 m3/ bm, svahování včetně 
ozelenění 

100 150 Kč 15 000 Kč

600 Kč 60 000 Kč   
Zábor pozemku 

název položky počet jednotek cena za jednotku celková cena
m2 m2 Kč

stavební pozemek (průleh š. 2m) 200 2 500 Kč 500 000 Kč  
 
 
 
2. Dešťová kanalizace 
Ceny vychází z publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí (aktualizace 2017), 
zpracovanou Ústavem územního rozvoje v Brně.  
 
Dešťová kanalizace 

název položky počet jednotek cena za jednotku celková cena
m Kč/bm Kč

Trubní vedení kanalizace DN300, 
uložené v nezpevněné ploše, 
kameninové obetonované

100 9 450 Kč 945 000 Kč
 

Rozpočtové náklady předpokládají hloubku výkopu 2,6 m + 0,2 m sejmutí ornice 
Zatřídění zemin: v hornině 3 tř. – 30%, lepivost zeminy 20% 
   v hornině 4 tř. – 40%, lepivost zeminy 20% 
   v hornině 5 tř. – 20% 
Náklady obsahují podíl kanalizačních šachet (na 50 m potrubí 1 ks šachty) 
 

Posouzení variant 
Za předpokladu, že povrchovým odvedením srážkových vod v řešeném území dokážeme nahradit 
konvenční systém odvodnění. Lze konstatovat, že při porovnání povrchového odvodnění – 
vsakovacího průlehu (5 600 Kč/bm) s variantou odvodnění pomocí dešťové kanalizace (9 450 Kč/bm) 
vychází jako investičně výhodnější realizace povrchového odvodnění. A to i přes skutečnost, že u 
povrchového odvodnění jsou z důvodu potřeby většího záboru pozemků do investičních nákladů 
zahrnuty i ceny na pozemky.  Tento způsob porovnání je možný u většiny zastavitelných ploch na 
území města. Tedy především tam, kde je Generelem odvodnění požadována oddílná kanalizace.  
 
V případě možnosti realizace povrchového odvodnění v místech stávající zástavby, tedy tam, kde je již 
realizována jednotná kanalizace, se investiční výhodnost snižuje. Uliční prostor je zde již stanoven, a 
nepředpokládá se, že do nákladů bude nutné zahrnout náklady na zvýšený zábor pozemků. Není tady 
však možné počítat s ušetřenými náklady na budování dešťové kanalizace.  
Je nutné podotknout, že není účelné porovnávat náklady jen v místě samotné stavby odvodňovacího 
zařízení. Vždy je třeba posuzovat vliv na celé povodí. Realizací decentrálního systému odvodnění se 
celkově snižuje zatížení stokové sítě zejména při přívalových srážkách a tím i požadavky na 
zkapacitnění stokové sítě a budování retencí před ČOV. 
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 PŘÍKLADY ŘEŠENÍ 6.

6.1. Plzeň a okolí 

 

 

 

Plzeň, Na Brázdě 
Příklad obytné ulice s vysokým 
potenciálem k hospodaření 
s dešťovou vodou v místě 
dopadu. Snížením obrubníků a 
odvedením dešťových vod by 
bylo možné snížit zatížení 
stávající jednotné kanalizace. 

 

 

Plzeň, Na Brázdě 
Stejná ulice jako ve výše 
uvedeném příkladu, avšak 
v místech, kde ještě nedošlo 
k rekonstrukci. Dešťové vody 
z vozovky se vsakují do 
přilehlých zatravněných ploch. 
 

 

Plzeň, Ve Svahu 
Tato obytná ulice je vedena po 
vrstevnici v značně svažitém 
terénu. Dešťové vody jsou zde 
plošně vsakovány v zeleném 
pásu podél vozovky a zároveň 
se zde ušetřilo za vybudování 
dešťové kanalizace. 
 

 

 

 

 
 

 

Dýšina, Nová huť 
Příklad nevhodné rekonstrukce 
komunikace. Při rekonstrukci 
povrchu byly nově vybudovány 
zvýšené obrubníky a dešťové 
vody zaústěny vpustěmi do 
kanalizace. Před rekonstrukcí 
se dešťové vody vsakovaly 
v mělkém průlehu, který nyní 
zůstal za obrubníkem. 
 

 

Plzeň, Společná 
Bezodtokový vsakovací průleh. 
Při případné rekonstrukci 
komunikace by bylo výhodné 
tento průleh zachovat, 
případně ho pouze doplnit 
vpustí vyvýšenou nad dnem 
průlehu pro neškodné 
odvedení větších srážkových 
událostí 
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Plzeň, K Cihelnám 
Odvodnění komunikace 
příkopem zaústěným do 
jednotné kanalizace. 
 

 

Plzeň, Mezi Ploty 
Odvodnění komunikace 
zpevněným rigolem zaústěným 
do jednotné kanalizace. 
 

 

Letkov, Obytná zóna 
Mělký přejezdný rigol 
převádějící dešťové vody napříč 
vozovkou do vpusti 

 

Letkov, Obytná zóna 
Obytná zóna řešená bez 
zvýšených obrubníků. 

  
Božkov,III/18019/a 
Při rekonstrukci komunikace nebylo možné s ohledem na prostorové možnosti provést odvodnění klasickým 
silničním příkopem. Byl vybudován nezpevněný průleh s minimální hloubkou 0,3 m. Pod průlehem vede 
podélná drenáž.  Na fotografii vlevo je zaústění průlehu vpustí do kanalizace. Na fotografii vpravo je kontrolní 
šachta. Tyto šachty jsou osazeny v maximální vzdálenosti 150 m. 
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6.2. Zahraničí 

 

Detail převedení srážkových vod 
přes vjezd pomocí propustku 
malého průměru.  

 

Burlish Park School  

Stourport-on-Severn, 

nr. Kidderminster, GB 

www.robertbrayassociates.co.uk 
 

 

 

Praktický doplněk k liniovému 
žlabu, který zabraňuje prorůstání 
vegetace a snížení průtočné 
kapacity. 

 
ACO Water Management 

www.aco.co.uk 

 

Další možná úprava čela 
propustku (liniového žlabu) 
umožňující snadnou údržbu. 

 

Sheffield City, GB 

www.robertbrayassociates.co.uk/ 
 

 

Ukázka možnosti umístění 
vsakovacího zařízení do 
kruhového objezdu. Srážkové 
vody jsou do vsakovacího 
zařízení přiváděny mezery mezi 
obrubníky i mělkým zpevněným 
rigolem z navazujících ploch. 

 

Birchen Coppice 

Kidderminster, GB 

www.robertbrayassociates.co.uk/ 

 

Odvedení srážkových vod 
z povrchu komunikace do 
vsakovacího zařízení přes 
chodník. 

 

Rectory Gardens Rainpark 

Hornsey, North London, GB 

www.robertbrayassociates.co.uk/ 
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Předělení průlehu hrázkami 
zvyšuje retenční kapacitu a 
zpomaluje odtok. 

 

Queen Mary’s Walk,  

Llanelli, GB 

www.susdrain.org 

 

Další ukázka možnosti předělení 
průlehu hrázkami. 

 

Llanelli, GB 

www.ice.org.uk 

 

 

Ukázka možnosti předělení 
průlehu hrázkami při malém 
podélném sklonu průlehu.  

 

Portland, US 

www.urbangreenbluegrids.com 
 

 

Odvodnění parkoviště pro osobní 
automobily pomocí systému 
průlehů. 

 

Woodward Avenue/ 

Bridewell Avenue  

Manteca, California, US      

 

http://www.sjvswqp.org/lidproject 
 

 

Možnost vyřešení přírodě 
blízkého opatření HDV ve 
veřejném prostranství. 
 

Birchen Coppice 

Kidderminster, GB 

www.robertbrayassociates.co.uk/ 
 

 

Ukázka aplikace HDV ve 
stávající zástavbě.  

 
Alma Road, London, GB 

www.susdrain.org 
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