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Abstrakt 

 Cílem této diplomové práce je porovnání metod návrhu akumulačních nádrží na 

srážkovou vodu pro různé scénáře. Na reálné srážkové řadě jsou spočtené bilanční 

rovnice s různým časovým krokem výpočtu. Součástí je také výpočet pomocí simulace 

srážkoodtokových vlastností v programu SWMM. Výsledkem je posouzení použitelnosti 

jednotlivých metod návrhu v praxi. 

 

Klíčová slova: hospodaření s dešťovou vodou, akumulace, akumulační nádrž, bilanční 

rovnice, SWMM 

 

 

 

 

 

Abstract 

 The goal of this thesis is assessment of stormwater accumulation tanks 

dimensioning methods. On the real precipitation series are calculated balance equations 

with different time step. Also are included calculations using simulation of precipitation 

runoff in SWMM. Result is assessment of usability of each dimensioning method.  

 

Keywords: stormwater management, accumulation, accumulation tanks, balance 

equation, SWMM 
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. ÚVOD 

 Nutnost řešit spadlé srážky v urbanizovaném území si lidé uvědomovali od 

nepaměti. Na srážkovou vodu se pohlíželo jako na problém a cílem bylo co nejrychlejší 

odvedení spadlého úhrnu. V posledních  letech se však stále více prosazuje přístup 

ekologického řešení, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje. Alternativou 

k původnímu způsobu odvádění srážkových vod je jejich využívání a vsakování do 

podloží. Systém, který funguje právě na podobných principech se nazývá 

decentralizovaný systém odvodnění. 

 

 Aby mohla být tato myšlenka realizována na celostátní úrovni je nezbytné, aby 

hospodaření s dešťovou vodou bylo součástí právních předpisů a aby bylo zaneseno do 

nejvyšších stupňů plánování rozvoje území. Pro příkladné řešení nemusíme jít daleko. 

Sousední Rakousko a Německo poskytují obsáhlý přehled právního rámce pro 

hospodaření s dešťovou vodou. Rakouský Water Law Act (WRG) a The General 

Wastewater Emissions Regulation (AAEV) patří mezi právní dokumenty mezinárodního 

významu.[ ]  

 

 Kromě vsakování srážkové vody je dalším vhodným řešením její akumulace a 

následné využití pro různé potřeby. K tomuto účelu slouží akumulační nádrže. Celý 

systém akumulace není levnou záležitostí. Z toho důvodu je důležité technický návrh 

zpracovat co možná nejefektivněji a zároveň při tom z co největší části pokrýt potřebu 

provozní vody. 

 

 Pro návrh objemu akumulační nádrže slouží bilanční rovnice, které se liší délkou 

časového kroku pro bilancování přítoku srážkových vod a jejich potřebu. Volba 

vhodného časového kroku závisí na nepravidelnosti potřeby provozní pro různé způsoby 

využití a také na složitosti celého systému. Základními metodami návrhu jsou roční 

bilance, měsíční bilance a denní bilance. Na volbě návrhové metody poté závisí potřebná 

srážková data, která slouží jako vstupní řada bilančních rovnic. Také je možné pro návrh 

využít některý z dostupných software, ve kterých je možné celý proces plnění a 

prázdnění nádrže nasimulovat a dopracovat se tak k přesnějším výsledkům.  
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 Výsledné vyhodnocení kvality návrhu je vhodné provést na základě vhodných 

ukazatelů. Pro tento účel je vhodné vypočítat výslednou efektivitu využití objemu 

nádrže, která je hlavně ekonomickým ukazatelem kvality návrhu. Dále je na místě zjistit 

procentuální pokrytí potřeby provozní vody, jenž nám napoví, kolik procent z celkové 

potřeby užitkové vody bude muset být doplněno pitnou vodou. Výsledky jednotlivých 

ukazatelů jsou závislé na volbě časového kroku a míře zohlednění nepravidelnosti 

přítoku a odběrů srážkové vody. Tato práce má za úkol porovnání jednotlivých metod 

návrhu a doporučení jejich použitelnosti v praxi.  

. TREND NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ 

 Obor městského odvodnění je relativně mladé odvětví, jehož současný systém 

byl postupně zaváděn od poloviny . století. „Realizací stokových sítí byly nahrazeny 

různé decentrální systémy, které nevyhovovaly požadavkům hygieny a nárokům na 

ochranu nemovitostí před záplavami během intenzivních dešťů“. [ ] 

 

 Hlavní zásadou, s jakou byl budován systém městského odvodnění, bylo napojení 

veškerých odpadních vod a jejich co možná nejrychlejší odvedení do čistíren odpadních 

vod s následným vypouštěním do recipientu. Až do nedávné doby se v praxi pracovalo 

převážně s touto myšlenkou. Využitím zmíněného systému odvodnění urbanizovaných 

území bylo dosaženo vysoké ochrany proti záplavám, způsobeným přívalovými dešti, a 

zároveň se podařilo téměř odstranit veškeré hygienické problémy spojené s kvalitou 

vody.[ ]  

 

 V posledních letech však vyvstává otázka, zda ochrana společnosti před 

přírodními jevy na úkor ochrany vodních toků a zdrojů, je tou správnou cestou. Díky 

rychlému odvedení dešťového odtoku ze zpevněných a zastavěných ploch chráníme svůj 

majetek, avšak dochází ke zvyšování přirozeného průtoku ve vodních tocích, ke 

snižování zásoby podzemní vody a při nešťastných událostech také k jejich kontaminaci 

toxickými látkami. Zatímco hydraulické a estetické problémy se ve většině případů 

projevují pouze na místní úrovni, pokud dojde k úniku toxických látek, problém se může 

projevovat stovky až tisíce kilometrů daleko, s ohledem na závažnost úniku. Časový 
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úsek, potřebný k obnovení původního stavu po kontaminaci, může dosahovat až desítek 

let. 

  

 Dobrým příkladem ovlivnění hydraulického režimu vodního toku je zaústění 

odlehčovací komory jednotné kanalizace do potoka. Během velmi intenzivní srážky, kdy 

maximální intenzita dosahuje hodnoty  mm/hod, může být hodnota průtoku pod 

odlehčovací komorou až čtyřnásobná. Průtok pod zaústěním odlehčovací komory je 

zároveň výrazně větší než průtok, při kterém dochází k transportu splavenin.[ ] „Náhlý 

a nepřirozený vzrůst průtokové rychlosti ve vodních tocích může vést k odplavení 

sesilních organismů (bentosu), žijících převážně na dně (na kamenech) vodních toků. 

Současný transport splavenin může vést k „otření“ (odtržení) sesilních organismů a 

biofilmu (heterotrofních a autotrofních organismů, žijících na kamenech), a tím i k 

redukci samočistících procesů v recipientu“.[ ]   

 

 Jedním z možných řešení je použití systému odvodnění, který napodobuje 

přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací.[ ] „Z urbanizovaného 

území by měly být odváděny pouze takové vody, které ohrožují bezpečnost a zdraví 

obyvatelstva a které není možno zneškodnit přímo v urbanizovaném území. Toto je však 

téměř přesný opak dosavadní definice úlohy městského odvodnění“.[ ]  

 

 Z výše zmíněných důvodů je konvenční přístup k odvádění dešťové vody stále 

více kritizován a na jeho pozici nastupuje pohled na městské odvodnění z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje. Svůj jednoznačný postoj k vodě vyjádřila i Evropská unie ve 

směrnici / /ES Evropského parlamentu a rady z . října , ve které je 

uvedeno, že „Voda není komerčním produktem jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, 

které musí být chráněno, střeženo a nakládáno s ním jako takovým“.[ ] Změny se 

dočkalo i samotné názvosloví. V dřívějších dobách často používaný pojem nakládání 

s dešťovými vodami dnes po vzoru zahraničí střída pojem hospodaření s dešťovými 

vodami. Ten v sobě nese určité známky respektu a lépe vystihuje fakt, že přítomnost 

vody v urbanizovaném území není problémem, kterého se chceme zbavit. Hlavním 

předpokladem pro zabezpečení všech požadavků potřeby a ochrany vody je integrování 

antropogenních a ekologických zájmů do všech stupňů plánování a řízení. Metoda, která 

se drží tohoto záměru je nazývána Integrovaným řešením vodního hospodářství 
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urbanizovaných povodí.[ ] Hlavním nástrojem sloužícím k plánování a řízení v oblasti 

městského odvodnění je Generelní plán městského odvodnění (GPO), který se vyvinul 

z původních „Kanalizačních Generelů“ (GKP), a který je narozdíl od svého předchůdce 

trvalou úlohou.[ ] 

 

 Hlavní myšlenkou nového přístupu k městskému odvodnění je snaha postarat se 

o přívalovou srážku na místě, na kterém spadne, a vyhnout se tomu, aby dešťová voda 

odtékala z pozemku s téměř stejnou intenzitou, jakou má přívalový déšť.[ ] Namísto 

využití retenčních nádrží na stokových sítích navrhujeme objekty HDV, které zadržují 

vodu na pozemku jednotlivých nemovitostí. Z tohoto důvodu se novému způsobu 

odvodnění říká Decentralizovaný systém odvodnění.  

 

 Příkladem moderního přístupu k městskému odvodnění je město Hamburk, kde 

bylo úspěšně začleněno propojení HDV s adaptačními opatřeními na změnu klimatu do 

územního plánu.[ ] V roce  byl tento největší přístav sousedního Německa zasažen 

přívalovým deštěm s vysokou intenzitou. Zpevněné plochy a až  km  střech zrychlilo 

odtok natolik, že během jedné hodiny dosahovala způsobená škoda hodnoty mil. 

eur.[ ] Reakcí na stále se zvyšující riziko velkých škod způsobených přívalovými dešti 

byl vznik projektu RISA (RegenInfraStrukturAnpassung-Adaptace dešťové 

infrastruktury), jehož výstupem je Strukturní plán RISA-Dešťová voda .[ ] Projekt 

RISA je doplněn tzv. Strategií zelených střech. Tento plán nám představila na konferenci 

Počítáme s vodou Hanna Bornholdtová, krajinná architekta a projektová manažerka 

Strategie zelených střech města Hamburku.[ ] Záměrem je do  let pokrýt zelenými 

střechami plochu o celkové rozloze  ha. Město podporuje tento záměr dotacemi a 

slevou na poplatku za odvádění srážkové vody. Do roku  mělo připraveno až mil. 

eur.[ ] 

. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚČEL HDV 

 Dosavadní zkušenosti s podobnými projekty naznačují, že aplikování jakési 

„šablony“ řešení nemusí vždy přinést optimální výsledky a ke každému projektu je třeba 

přistupovat individuálně. Z důvodu vymezení společného záměru je však na místě 

stanovit základní principy, účel HDV a stejně tak prostředky, pomocí kterých dosáhneme 

daného cíle.  
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 Obecně popisují záměr HDV Standardy hospodaření se srážkovými vodami na 

území hlavního města Prahy takto: „Obecným cílem udržitelného HDV je zajistit 

odvodnění území takovým způsobem, aby byl v co nejvyšší 

míře obnoven přirozený vodní režim ve stávající zástavbě a zachován v nové 

zástavbě“.[ ] HDV má účinně chránit urbanizované území před zaplavením v důsledku 

vysokého odtoku při přívalové srážce, v souladu s prevencí sucha a ochrannou vodních 

zdrojů. Současně musí zajistit dostatečnou ochranu jakosti vody, hydromorfologie a 

vodních společenstev v povrchových vodách.[ ] Podobná cesta, jakou se vydal zmíněný 

Hamburk, tedy propojení HDV se zelení a vytvoření modrozelené infrastruktury, zajistí 

zároveň zlepšení mikroklimatických podmínek a podpoří urbanizované území například 

po estetické a krajinotvorné stránce. Neméně důležitým přínosem je také podpora a 

zvýšení biodiverzity.[ ]  

 

 Výstižné  bodové shrnutí základních principů je opět uvedeno ve standardech 

hlavního města Prahy, které jako metodika publikovaná teprve v nedávné době pracují 

s myšlenkou moderního pojetí HDV. Za hlavní principy se v této práci považuje: 

. zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku (u zdroje); 

. podporovat výpar/evapotranspiraci; 

. podporovat vsakování srážkového odtoku do půdního a horninového prostředí; 

. zadržovat a zpomalovat srážkový odtok; 

. snižovat znečištění povrchového odtoku preventivními opatřeními; 

. nemíchat různě znečištěné srážkové vody /oddělovat mírně znečištěné a silně 

znečištěné srážkové vody; 

. znečištěný srážkový odtok čistit, aby neohrozil povrchové vody, podzemní vody a 

půdu; 

. akumulovat a využívat srážkovou vodu jako zdroj vody.[ ] 

 

 Pro dosažení vymezených cílů by měly být při navrhování opatření HDV 

dodrženy všechny zmíněné body. Snížením objemu srážkového odtoku a průtoků 

napomáháme ochraně urbanizovaného území před zaplavením a snížíme riziko přetížení 

ČOV. Snížením přetížení stokové sítě a znečištění srážkové vody zároveň snížíme 

hydraulické a látkové zatížení povrchových vod (například z odlehčovacích komor), 
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díky čemuž dojde ke zlepšení jakosti vody. Díky podpoře vsakování v místě srážky se 

obnovuje zásoba podzemní vody a je zajištěno dotování recipientu v době sucha. 

Akumulací srážkové vody, jež je předmětem této práce, a jejího dalšího využívání se 

přispívá k šetření pitné vody a je zajištěna prevence v případě jejího nedostatku. 

. LEGISLATIVA HDV V ČR 

 Základ právního rámce pro HDV byl položen v roce , kdy se v plánu 

hlavních Povodí ČR objevily body, které zdůrazňovaly nutnost snižovat množství 

srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro přímé vsakování do půdy 

v místě srážky.[ ] V současné době je tato myšlenka v plánech jednotlivých povodí 

zachována a v některých případech i prohloubena. V národním plánu Povodí Labe je 

uvedeno následovné: „Snižovat množství srážkových vod odváděných jednotnou i 

oddílnou dešťovou kanalizací. Uplatňovat důsledně v generelech odvodnění 

urbanizovaných území i v územním plánování a ve všech typech jednotlivých územních 

a stavebních řízení koncepci nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich 

zadržování, vsakování i přímé užívání. S tím souvisí i snižování zpevněných ploch v 

zastavěných územích využitím polopropustných materiálů“.[ ]  

 

 Stěžejním právním předpisem, který zavádí povinnost uplatňování principů HDV, 

je zákon /  Sb. o vodách (tzv. Vodní zákon). Ten v roce  prošel novelizací, 

která zahrnovala definici srážkových vod a zároveň určila podmínky a povinnosti při 

nakládání s nimi. V §  odst.  tohoto zákona je uvedeno že: „Při provádění staveb nebo 

jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu 

užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním či 

v případě technické neproveditelnosti akumulováním odpadních vod v nepropustné 

jímce. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých 

dopadem atmosférických srážek na tyto stavby akumulací a následným využitím, 

popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 

omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným 

odváděním nebo kombinací těchto způsobů. 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“.[ ]  
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 Od začátku července  vychází v platnost zákon č. /  Sb. tzv. nový 

stavební zákon. S jeho zavedením zároveň skončí platnost vyhlášky č. /  Sb. 

V této vyhlášce jsou uvedeny požadavky na vymezování a využívání pozemků. 

Konkrétně v § , odst. , písm. c) doslovně stojí: „Stavební pozemek se vždy vymezuje 

tak, aby na něm bylo vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami jejich 

. akumulací s následným využitím, vsakováním nebo výparem, pokud to 

hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití umožňují a 

pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby nebo pozemky, 

. odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace, pokud jejich 

akumulace s následným využitím, vsakováním nebo výparem není možná, nebo 

. regulovaným odváděním do jednotné kanalizace, není-li možné odvádění do vod 

povrchových“.[ ] 

 

 V novém stavebním zákoně je již snaha o integrování udržitelného rozvoje území 

do územního plánu. V § , který je nazván „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území“ se v odst.  jasně říká: „Úkolem územního plánování je také posoudit vlivy 

územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na 

udržitelný rozvoj území. Za tímto účelem se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území“.[ ] 

 

 Výše zmíněné povinnosti, plynoucí ze zákona, jsou zformulovány pouze 

v obecné rovině. Pro vypracování technického návrhu je třeba je doplnit o konkrétní 

přehledy limitních hodnot a ukazatelů, pomocí kterých jsme schopni efektivně zhodnotit 

proveditelnost a přípustnost navrženého opatření. První norma, obsahující způsoby 

hodnocení proveditelnosti a přípustnosti, je TNV  , kterou vydalo v roce  

Ministerstvo zemědělství.[ ] Hned v úvodu je definována takto: „Jedná se o návod pro 

návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území způsobem blízkým přírodě. Norma se 

podílí na naplňování vodohospodářské politiky ČR, jejímž smyslem je zajištění trvale 

udržitelného rozvoje“.[ ] Norma je zpracována velice komplexně. Kromě technických 

řešení se zabývá i provozem a údržbou objektů a vztahem k recipientu.[ ] Druhou 

užitečnou normou při návrhu městského odvodnění je ČSN  , která stanovuje 

hlavní zásady pro navrhování, výstavbu a následný provoz povrchových a podzemních 

vsakovacích zařízení.  
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 Pro akumulaci a využití srážkových vod, jež je hlavní náplní této práce, byla 

v roce  uvedeno v platnost ČSN EN -  Zařízení pro využití nepitné vody na 

místě – Část : Zařízení pro využití srážkových vod. Tato norma je českou verzí evropské 

normy EN - : . Předmět normy je definován následovně: „Tato norma 

specifikuje požadavky a uvádí doporučení pro navrhování, dimenzování, instalaci, 

označování, uvádění do provozu a údržbu zařízení pro využití srážkových vod na místě. 

Srážkové vody slouží jako náhrada pitné vody (nepitná voda). Tato norma také 

specifikuje minimální požadavky pro tato zařízení“.[ ] Další norma, použitelná při 

návrhu akumulace srážkové vody, je DIN - : -  Rainwater Harvesting Systems 

– Part : Planning, Installation, Operation and Maintenance, která pochází ze 

sousedního Německa.[ ] V této normě jsou popsány způsoby návrhu nádrže pro 

akumulaci srážkové vody, předčištění a čerpadla pro následné využití na zálivku či 

splachování v domácnosti. Dále je možné použít dokument vydaný pod záštitou ČKAIT 

„Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP . )“.  

 

 V roce  byl na území České republiky spuštěn Státním fondem životního 

prostředí dotační program s názvem Dešťovka. Dotace se vztahuje na veškeré zemní 

práce, úpravu rozvodů v domě a na nákup a instalaci akumulačního zařízení. 

Podmínkami jsou minimální objem nádrže  m  a odvod srážkové vody ze  % plochy 

střechy.[ ] V roce  byl dotační program Dešťovka sloučen s dalšími druhy dotací 

do programu s názvem Nová zelená úsporám. V období -  se výše státního 

příspěvku odvíjela od volby jedné ze tří variant řešení HDV: 

. V prvním případě, kdy je srážková voda využívána pouze na zálivku, činila 

dotace až   Kč +  Kč/m  nádrže, minimální spoluúčast byla však  % 

z celkové ceny projektu. Tato varianta byla nabízena pro stávající nemovitosti.  

. Druhou možností je využití srážkových vod i pro potřeby domácnosti 

(splachování). Zde stát přispíval až   Kč +  Kč/m  nádrže s minimálně 

 % účastí majitele nemovitosti.  

. Posledním nabízeným řešením bylo, kromě zachycení a následného využívání 

srážkové vody pro splach a zálivku, i připojení předčištění odpadní (tzv. šedé) 

vody do celého systému. V tomto případě bylo možné požádat o dotaci do výše 

  Kč +  Kč/m  nádrže +   Kč na projektovou přípravu. Opět výše 
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příspěvku nesměla překročit  % z celkových způsobilých výdajů. Druhá a třetí 

varianta byla nabízena jak pro stávající nemovitosti, tak pro novostavby.[ ] 

 

 Na webových stránkách firmy Aquanix, která pomáhala žadatelům se získáním 

dotačního příspěvku, je uvedeno že: „Dotaci získá ten, kdo je vlastník nebo stavebník 

rodinných, rekreačních a bytových domů, přičemž dům musí být trvale obývaný. Trvalé 

bydliště však není podmínkou. Osoba žadatele může být jak právnická, tak fyzická. 

Dotaci tedy může získat i firemní objekt, objekt spolků a veřejných subjektů, všichni 

vlastníci nebo stavebníci obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona 

ČNR č. /  Sb., o dani z nemovitých věcí“.[ ] 

. OBJEKTY HDV 

 Objekty sloužící pro plnění principů HDV lze různě dělit podle více kritérií. 

Nejužívanější rozdělení je podle způsobu nakládání s vodou na: 

 objekty pro prevenci odtoku, 

 vsakovací objekty, 

 vsakovací objekty s regulací odtoku, 

 objekty s regulací odtoku, 

 objekty pro akumulaci. 

 

 V následujících kapitolách jsou v krátkosti popsány jednotlivé skupiny objektů 

HDV. Dále je z každé skupiny vybraný jeden určitý objekt, kterému je věnován 

podrobnější popis doplněný obrázkem či schématem. 

. . OBJEKTY PRO PREVENCI ODTOKU 

 Předtím než je voda ze zpevněných povrchů odvedena do decentrálních prvků 

systému odvodnění (vsakování, retence či akumulace na pozemku stavby), je důležité 

věnovat pozornost snížení objemu povrchového odtoku. U stávající zástavby přeměnou 

nepropustných ploch na zpevněné propustné či polopropustné povrchy.[ ] U nové 

zástavby pak zachováním propustných povrchů a řešením zpevněných ploch technicky 

dostupným propustným způsobem. Snížení povrchového odtoku lze také docílit 

s využitím vegetačních nebo štěrkových střech. 
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 U veškerých zpevněných ploch, jako jsou například místní obslužné komunikace, 

parkovací stání, chodníky apod., je vhodné využití propustných či polopropustných 

materiálů. Takto navržené zpevněné plochy nejsou považovány za vsakovací objekty, 

nýbrž za plochy se sníženou hodnotou součinitele odtoku.[ ] Na trhu lze nalézt velkou 

škálu materiálů a konstrukčních řešení, které jsou vhodné pro různé aplikace za různých 

podmínek.  

 

 V poslední době nachází v praxi uplatnění systém tzv. TTE roštů (obr. ). Svrchní 

konstrukci zde tvoří únosné pevné rošty, které roznášejí zatížení. Spodní nosná 

konstrukce je tvořena štěrkem smíchaným se zeminou nebo substrátem. Hranici mezi 

horní a spodní vrstvou tvoří tenká urovnávací mezivrstva. Kombinace štěrku a zeminy 

spolehlivě přenáší požadované zatížení a zároveň plní funkci půdního filtru, který 

srážkovou vodu dokáže dostatečně předčistit před vsakem. Buňky uvnitř roštu jsou 

vyskládány dlažbou, nebo je v nich osázena tráva, jejíž kořeny prorostou až do zeminy 

v nosné konstrukci.[ ] 

 

 
Obr. : Příklad využití systému TTE roštů; Řez konstrukcí [ ] 

. . VSAKOVACÍ OBJEKTY 

 Hlavní zásady pro návrh a výstavbu objektů sloužících pro přímé vsakování 

srážkové vody obsahuje ČSN   (viz kapitola . Legislativa HDV). Vsakovací 

objekty je možné konstruovat jako povrchové nebo podzemní. Mezi technická kritéria 

při volbě způsobu vsakování patří například geologické a hydrogeologické podmínky, 
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objem odváděné srážkové vody, který je třeba vsáknout a kvalita vsakované vody.[ ] 

Mezi objekty s primárně vsakovací funkcí patří: 

 plošné vsakování, 

 vsakovací průleh, 

 vsakovací rýha, 

 vsakovací průleh-rýha/těleso, 

 vsakovací nádrž, 

 vsakovací šachta. 

 

 Typický vsakovací prvek HDV průleh-rýha/těleso se skládá ze zatravněného 

průlehu a z podzemního zasakovacího objektu (Obr. ). Podzemní retenční těleso může 

být vyplněno štěrkovým materiálem nebo prefabrikovanými bloky.[ ] Ve většině případů 

je vsakovací průleh s rýhou/tělesem konstruován jako liniový prvek. Kombinace těchto 

objektů je vhodné navrhovat v místech, kde je nutné vyvážit malou vsakovací schopnost 

podloží zvýšeným vsakovacím výkonem do propustnějších vrstev půdy.[ ] Nátok bývá 

zpravidla řešen jako bodový (žlábek), nebo jako plošný přes zapuštěné/přerušované 

obrubníky. Objekt musí být zároveň opatřen bezpečnostním přelivem, který slouží jako 

ochrana před přetížením.[ ] 

 

 ČSN   uvádí, že průleh v málo svažitém terénu, pokud jsou na pozemku 

k dispozici dostatečně veliké travnaté plochy, má mít hloubku retenčního prostoru 

maximálně  mm.[ ] Srážková voda, která se dále vsakuje do podloží či do 

podzemního vsakovacího objektu, je předčištěna za pomoci půdního filtru, jehož přesné 

složení obsahuje TNV  .  

 



ČVUT   Diplomová práce 
Fakulta stavební  Jan Končel 

 

 
Obr. : Kombinace vsakovacích objektů průleh-rýha [ ] 

. . VSAKOVACÍ OBJEKTY S REGULACÍ ODTOKU 

 Návrh regulovaného odtoku u vsakovacích objektů HDV je vhodný v případě, 

kdy není možné veškerý objem odvedené srážkové vody vsakovat (případně vsakovat 

s částečnou retencí) a dodržet maximální dobu prázdnění retenčního prostoru, která je 

obvykle  hodin.[ ] Tato situace může nastat v případě velmi nízké infiltrační kapacity 

podloží. Jako regulátor odtoku se doporučuje navrhovat clonu ve stěně či vírový ventil. 

Nátok k regulátoru se pak konstruuje dle typu a umístění objektu.[ ] Mezi vsakovací 

objekty s regulací odtoku lze zařadit: 

 vsakovací průleh s regulovaným odtokem, 

 vsakovací rýha s regulovaným odtokem, 

 vsakovací průleh-rýha/těleso s regulovaným odtokem, 

 vsakovací nádrž s regulovaným odtokem 

 

 Jako vsakovací objekt s regulovaným odtokem může být dobře využita povrchová 

rýha/těleso. Stejně jako u varianty podzemní rýhy/tělesa může výplň objektu tvořit praný 

štěrk či prefabrikované boxy. Horní hrana zůstává nezasypaná a slouží jako nátok 

odváděné srážkové vody do objektu. Navrhují se jako plošný prvek, ale nejčastěji jsou 

realizovány jako liniová stavba. Jejich návrh je vhodný pouze v tom případě, kdy 

podloží nemá dostatečnou infiltrační kapacitu pro vsakování veškeré odváděné vody, ale 
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vsakování je zároveň přípustné a neexistuje tedy riziko znečištění podzemní vody. 

Přívod vody k regulátoru odtoku se zde doporučuje navrhovat jako drenážní vrstvu, 

která může být případně doplněna drenážním potrubím. Z důvodu nezbytné revize a 

údržby regulačního zařízení je nutná instalace revizní šachty. Samozřejmostí je vybavení 

objektu bezpečnostním přelivem.[ ] 

 

 
Obr. : Řez povrchovou vsakovací rýhou/tělesem s regulovaným odtokem [ ] 

. . OBJEKTY S REGULACÍ ODTOKU 

 Odvádění srážkových vod pomocí regulovaného odtoku do kanalizace bez využití 

vsakování je možné pouze v případě nebezpečí kontaminace podzemní vody. Takto 

vybavené objekty HDV z hlediska vodohospodářství slouží pouze pro zpomalení 

dešťového odtoku, a tedy k ochraně kanalizační sítě a ČOV před přetížením v době 

přívalových srážek. Dále je možné jejich využití v případě omezených prostorových 

možností pro umístění povrchových vsakovacích zařízení při změně stavby.[ ] V praxi je 

návrh regulovaného odtoku kombinován s retenčním prostorem pro účinnější zpomalení 

dešťového odtoku. Při návrhu určité hloubky stálého nadržení pak objekt může splňovat 

krajinotvorné účely a zvyšovat biodiverzitu okolí (například umělé mokřady). Nejčastěji 

se odvod dešťových vod regulovaným odtokem řeší pomocí těchto zařízení: 

 průleh s regulovaným odtokem, 

 rýha s regulovaným odtokem, 
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 průleh-rýha/těleso s regulovaným odtokem, 

 retenční nádrž s regulovaným odtokem. 

 umělý mokřad 

 

 Často realizovaným objektem spadajícím do této skupiny je povrchová retenční 

nádrž, která disponuje ve srovnání s průlehem násobně větším retenčním prostorem. 

Jednou z možných variant návrhu je suchá nádrž s regulovaným odtokem, která plní 

pouze retenční funkci. Při realizaci nových projektů městské zeleně se však retence 

kombinuje s akumulační funkcí a nádrže se navrhují s určitou hloubkou stálého 

nadržení. Takto lze velice efektivně regulovat odtok srážkových vod do kanalizace a 

zároveň zvýšit biodiverzitu a mikroklima okolního prostředí.[ ] Dobře technicky 

zrealizované nádrže pak mohou být velice přínosným estetickým prvkem například 

v nově vzniklém parku. Podobnou variantou jsou umělé mokřady, kde je zároveň velice 

důležitý vhodný výběr mokřadních rostlin, snášejících trvalé nadržení. Čistící funkci 

zajišťuje, podobně jako u průlehu, půdní filtr. Při vysokém znečištění nerozpuštěnými 

látkami je možné využít předčištění pomocí vegetačního pásu.  Jedním z možných rizik 

nádrží se stálým nadržením může být výskyt eutrofizace, který lze řešit vhodným 

managementem případných zdrojů živin v povodí.[ ] Podrobněji se návrhem a provozem 

retenčních nádrží zabývá norma TNV  .  
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Obr. : Retenční dešťová nádrž s regulovaným odtokem a stálým nadržením [ ] 

. . OBJEKTY PRO AKUMULACI DEŠŤOVÉ VODY 

 V momentě, kdy je možnost dalšího využití srážkové vody na daném pozemku, 

je vhodný návrh akumulace. Voda pro akumulaci a další využití musí být sbírána pouze 

z mírně znečištěných povrchů a řádně předčištěna. K účelu akumulace a využití 

srážkové vody slouží akumulační nádrže, které se navrhují v podzemní i nadzemní 

variantě, s ohledem na způsob využití užitkové vody. Akumulační nádrže a návrh 

systému akumulace jsou předmětem této práce, proto jim je věnováno několik 
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samostatných kapitol, ve kterých je podrobně vysvětleno technické řešení a postup 

návrhu těchto systémů. 

. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE 

 Jak bylo již zmíněno, není vždy nutné srážkovou vodu vsakovat, či se jí zbavovat 

regulovaným vypouštěním. V případě její akumulace v akumulačních nádržích ji lze 

efektivně použít namísto pitné vody pro zalévání zahrady (Obr. ), nebo může být 

zároveň používána pro potřeby vody v domácnosti jako je splachování WC, praní prádla 

či úklid (Obr. ). Celý systém je možné zároveň propojit s předčištění šedé vody (Obr. 

). Srážkovou vodou lze v současné době nahradit přibližně –  % spotřebované vody 

v domácnostech. Ve velkých veřejných či kancelářských budovách je možné srážkovou 

vodu využívat pro ochlazení budovy ve výměnících tepelných čerpadel.[ ] Se stále se 

zvyšující snahou šetřit s pitnou vodou vznikají technická řešení, která rozšiřují využití 

srážkové vody i na osobní hygienu. V tomto případě je nutné její dostatečné hygienické 

zabezpečení.[ ] Vzhledem k úrovni znečištění atmosférických srážek a odvodňovaných 

ploch se jako nejvhodnější zdroj srážkové vody pro její další využití nabízí voda 

odtékající ze střech nemovitostí.  

 

 
Obr. : Schéma akumulace a využití srážkové vody pro zalévání zahrady [ ] 
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Obr. : Schéma akumulace a využití srážkové vody pro potřeby domácnosti (splachování) a zálivku 

[ ] 

 

 
Obr. : Schéma akumulace a využití srážkové vody na splachování a zálivku spolu s předčištěním tzv. 

šedé vody [ ] 

 

 Akumulační nádrže se navrhují v nadzemní i podzemní variantě. Volba vhodného 

umístění závisí především na potřebném množství užitkové vody, požadavcích na kvalitu 

vody a předpokládané době zdržení vody v nádrži. V případě volby nadzemní nádrže je 
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vhodné její umístění do vnitřních prostor, kde bude chráněna před přímým slunečním 

svitem. Podzemní nádrž je nutné umístit minimálně do nezámrzné hloubky.[ ] Na Obr.  

je možné vidět fotku z realizace podzemní nádrže Columbus   l s přepadem do 

vsakovacího objektu, kterou se na svých stránkách prezentuje firma Aquanix s.r.o.  

 

 Celý systém akumulace a využití srážkové vody může být pasivní nebo aktivní. 

Pojem pasivní poukazuje na skutečnost, že dostupný akumulační prostor je v každém 

čase závislý pouze na bilanci mezi přítokem (objemem zachyceného odtoku) a odtokem 

(odběrem pro potřeby domácnosti či zálivku). Hladina vody v nádrži tedy není aktivně 

řízena. Pokud tedy nastane více po sobě jdoucích srážkových událostí vysoké intenzity, 

dojde k zapojení bezpečnostního přelivu a srážka bude neregulovaně odtékat v plné 

intenzitě. Aktivní systém spolupracující s předpovědí počasí zajistí automatické 

odčerpávání vody z akumulační nádrže, které může ústit například do vsakovacího 

objektu. Tímto způsobem zajistí dostatečnou retenční kapacitu pro zpomalení odtoku.[ ]  

 

 
Obr. : Instalace podzemní AN s celkovým objemem  m  [ ] 

. . TECHNICKÉ ŘEŠENÍ AN 

 I voda ze střech nemovitostí bývá znečištěna látkami z atmosféry a oplachem 

střešních ploch. Z toho důvodu se doporučuje oddělit první část deště (oplach) obtokem 

mimo nádrž a zabránit tak vnosu největšího znečištění do nádrže.[ ] Nátok do AN bývá 
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zpravidla realizován jako přímé zaústění dešťových svodů, které nemají žádnou čistící 

funkci. Do podzemní AN může být nátok vyřešen formou plošného průsaku.[ ] 

 

  Nezbytnou součástí akumulační nádrže je bezpečnostní přeliv, který se osazuje 

v úrovni maximální hladiny nadržení vody a chrání objekt před přetížením. Ve většině 

případů je řešen jako plastové potrubí zaústěné do domovní přípojky. Voda 

z bezpečnostního přelivu může být také odváděna např. do vsakovacího zařízení, což 

zajistí ještě větší snížení odtoku ze srážky.[ ]  

  

 Pro další využití vody je nezbytné opatřit AN čerpadlem, které se volí dle nároků 

na čerpání. Pro jednoduché využití na zálivku postačí instalovat do objektu ponorné 

čerpadlo s požadovaným výkonem. Pro využití vody v domácnosti je vhodné pořízení 

domácí vodárny, kde v případě, že dešťová voda ve sběrné nádrži není dostačující, řídící 

jednotka automaticky přejde na napájení z vodovodní sítě.[ ] „Přívod pitné vody je vždy 

zaústěn nad maximální hladinu nadržení v akumulační nádrži nebo nad hladinu vody v 

zásobní nádrži domovní vodárny do volna tak, aby nedošlo k přímému styku dešťové a 

pitné vody v distribuční síti (prevence hygienického rizika)“.[ ]  

  

 Dalším prvkem, kterým lze akumulační nádrž opatřit, jsou ocelové či nerezové 

výměníky tepla. Ty jsou technicky řešeny tak, aby je bylo možné pohodlně spojit se 

solárními kolektory či jiným ohřevným zařízením a zajistit tak zásobu teplé užitkové 

vody.[ ] 
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Obr. : Komplexní systém pro akumulaci srážkové vody [ ] 

. . ZNEČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD A JEJICH PŘEDČIŠTĚNÍ PRO 

AKUMULACI 

 Srážkové vody, které odtékají z urbanizovaného území, bývají znečištěny látkami 

obsaženými v atmosféře (atmosférická depozice) a látkami pocházejícími z materiálu a 

užívání odvodňovaných ploch. Právní rámec nabývá pouze seznam látek, které se řadí 

k látkám nebezpečným a zvlášť nebezpečným, a je součástí Vodního zákona.[ ]  

 

 Atmosférická depozice se skládá z mokré a suché složky. Mokrá složka je spjata 

s atmosférickými srážkami a je významným faktorem v oblastech s vysokými ročními 

srážkovými úhrny. Suchá složka představuje přenos tuhých látek a plynů a převládá 

v blízkosti zdrojů znečištění.[ ] Největší koncentrace suché složky depozice je 

v průmyslových oblastech, městech a v okolí významných dopravních tras. Koncentrace 

znečištění v lokálním měřítku je odrazem mnoha faktorů a často se mění v průběhu 

ročních období. Závisí na druhu a množství emisních zdrojů, reliéfu a meteorologických 

podmínkách v dané lokalitě.[ ]  

 

 Znečištění látkami pocházejícími z materiálu a užívání odvodňovaných ploch je 

logicky závislé na typu odvodňované plochy. Jak už bylo řečeno, pro akumulaci a 

následné užívání srážkové vody je jedinou volbou zachycení srážkové vody odtékající 
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ze střech nemovitostí. Zde je výsledná jakost ovlivněna typem střechy (ploché či šikmé) 

a materiálem povrchové vrstvy a střešních instalací. Na plochých střechách s vrstvou 

štěrku jsou z vyšší části zadrženy mokré a suché depozice než u střech šikmých. To je 

způsobeno filtrací, adsorpcí a biologickým rozkladem. Betonové střechy vykazují kvůli 

drsnějšímu povrchu (než u jiných používaných materiálů) vyšší atmosférické depozice 

a můžou se z nich uvolňovat částečky betonu, které způsobí vyšší obsah jemných 

nerozpuštěných látek v odtoku. Při použití neošetřených kovových plechů se do 

odtékající vody dostává velké množství příslušného těžkého kovu. Na obrázku  lze 

vidět, že v případě celokovových střech a fasád můžou být koncentrace kovů velmi 

vysoké.[ ] Nejvyšší koncentraci obsahuje tzv. první splach (přibližně -  mm deště), 

který je vhodné oddělit obtokem mimo nádrž.[ ] 

 

 
Obr. : Koncentrace mědi v odtoku ze střech s různým podílem měděných prvků [ ] 

 Jak už bylo zmíněno v kapitole . . Technické řešení AN, přímé zaústění střešních 

svodů nezajistí žádné předčištění srážkové vody. Před akumulační nádrž je tedy nutné 

instalovat předčištění za účelem zachycení hrubých nečistot (česle, štěrkový filtr apod.), 

díky čemuž zabráníme zanášení systému, usazování nečistot v nádrži a případné poruše 

čerpadla. Nezbytné je také zabránit vnosu organických látek do AN z důvodu zhoršení 

kvality vody v nádrži. V případě podzemní AN s plošným nátokem zajišťuje čistící 

funkci půdní filtr a není tedy potřeba instalovat další předčištění. Při použití vody 

v domácnosti je také zpravidla nutné osazení jemného filtru pro zachycení jemných 

nerozpuštěných látek a hygienické zabezpečení vody podle potřeby. Na trhu lze najít 
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velkou škálu filtrů, jejichž hodnocení ve většině případů vychází z toho, jaká je jejich 

účinnost z hlediska množství předčištěné vody před jejich nutnou revizí či výměnou. 

Dalším aspektem volby může být samotná praktičnost při instalaci filtračního 

zařízení.[ ] DIN - : -  obsahuje určité body, které by měly být dodrženy při 

návrhu a instalaci filtračních zařízení pro akumulaci srážkových vod. Zde jsou pro 

příklad uvedeny některé z nich: 

 „Filtrační zařízení by mělo být voleno především na základě jeho čistící funkce 

(účinnost, životnost, průtočnost). 

 V potaz musí být brána správná funkčnost i během zimních období. 

 Výškový rozdíl mezi nátokem a výtokem z filtru musí být co možná nejmenší. 

 Filtr napojený na odvod odpadních vod pod hladinou vody v nádrži musí být 

opatřen ochranou proti zpětnému vzdutí. 

 Filtrační systém by měl být dobře přístupný pro jeho snadnou kontrolu a čištění“. 
[ ] 

. . METODY NÁVRHU OBJEMU AN  

 Pro návrh velikosti objemu AN nelze uvažovat pouze nad potřebou užitkové 

vody, ale je nutné stejnou vahou zohlednit množství vody, které je možné do AN přivést. 

Ekonomického návrhu, ve kterém se dobře zohlední funkční využitelnost objemu nádrže 

na daném místě, dosáhneme s využitím tzv. bilančních metod. Podle variability potřeby 

srážkové vody pro různé způsoby jejího využití je pak přítok a odtok bilancován 

s využitím různé délky časového kroku. Základní návrhové metody jsou roční bilance 

využitelného srážkového přítoku a potřeby vody, měsíční a denní bilance v průběhu 

roku. S využitím delších záznamů srážkových událostí, či menších časových kroků, lze 

dosáhnout ještě větší přesnosti, což při návrhu v běžné praxi nenachází takové uplatnění. 

Při výběru metody a časového kroku by měla být vždy zohledněna složitost systému a 

nepravidelnost odběrů užitkové vody. 

 

 Nezbytná vstupní data, potřebná pro výpočet bilančních rovnic, jsou kromě 

srážkových dat také velikost odvodňované plochy a vlastnosti povrchu. Podle vlastností 

povrchu odvodňované oblasti se určí správná hodnota odtokového součinitele a je možné 

spočítat tzv. redukovanou plochu. Dále je potřeba znát údaje o denní spotřebě vody. 

Potřeba užitkové vody pro splachování, mytí apod. je zpravidla udávána v l/osobu/den. 
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Potřeba pro zálivku se dopočítává jako doplněk spadlého úhrnu do ideální srážky, který 

se liší podle vegetace a je různý v každém měsíci.[ ] Podrobnější popis zjištění potřeby 

vody, odtokového součinitele a přehled návrhových hodnot je popsán v metodice 

praktické části. Stejně tak je detailněji vysvětlen postup výpočtu samotných bilančních 

rovnic. V následujících kapitolách jsou uvedeny základní informace ke každé metodě 

pro úplnost teoretické části této práce. 

. . . ROČNÍ BILANCE 

 Je vhodná pro návrhy akumulace s pravidelnou potřebou užitkové vody jako je 

například splachování WC. Vstupní časovou řadou je dlouhodobý roční srážkový úhrn. 

Průměrné roční úhrny a dlouhodobý roční srážkový úhrn lze pro jednotlivé kraje najít 

na stránkách ČHMÚ. Průměr ČR v letech -  činí  mm/rok.[ ] Výsledkem 

roční bilance je optimální objem akumulační nádrže, závislý na volbě délky suchého 

období (  nebo  dní), kdy je potřeba zásobovat objekt provozní vodou.  

. . . MĚSÍČNÍ BILANCE 

 Návrhová metoda s měsíčním krokem najde své uplatnění především u objektů, 

kde se potřeba užitkové vody mění v průběhu roku. Je vhodná především při použití 

vody na zálivku, která probíhá pouze ve vegetačním období a její potřeba je proměnlivá. 

Pro výpočet měsíční bilance je nutné znát dlouhodobé měsíční srážkové úhrny, které je, 

stejně jako roční úhrny, možné nalézt na stránkách ČHMÚ. Do rovnice dále vstupují 

měsíční údaje o potřebě užitkové vody.     

. . . DENNÍ BILANCE 

 Použitelnost denní bilance je podobná jako u měsíčního kroku s tím rozdílem, že 

tento přesnější výpočet lze použít pro komplexnější systémy s nejistým nátokem (např. 

z vegetačních střech).[ ] Pro návrh je třeba znát historickou srážkovou řadu denních 

úhrnů (minimálně za  let) a denní potřebu užitkové vody. „Výsledkem měsíční a denní 

bilance je vztah mezi velikostí akumulačního prostoru, efektivitou využití objemu nádrže, 

stupněm pokrytí potřeby provozní vody vodou srážkovou a nároky na pokrytí případného 

nedostatku srážkové vody vodou z jiného zdroje“.[ ] 
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. . . PODROBNÁ DLOUHODOBÁ SIMULACE 

 Nejpřesnějších výsledků se lze dopracovat za pomoci specializovaných software 

(pro potřeby praktické části byl použit SWMM, ale lze najít i jiné). V těchto programech 

je možné detailně nasimulovat hydraulické a hydrologické procesy jako jsou např. 

teplota, výpar, počáteční ztráta deště, proměnlivá vsakovací schopnost a jiné. Podrobné 

simulace se používají především v případě zapojení akumulační nádrže do série 

s dalšími objekty HDV.[ ] 

. . . PŘEHLED POUŽITELNOSTI JEDNOTLIVÝCH METOD 

 Volba metody s odpovídající přesností výpočtu je jedním ze základních kroků pro 

efektivní a funkční technický návrh. Rozhodujícími faktory jsou: 

 množství odvodňovaných ploch, 

 složitost systému HDV (případná kombinace AN s dalšími prvky HDV), 

 pravidelnost odběru a nátoku srážkové vody, 

 dále můžou rozhodovat možné extrémní podmínky, které však nejsou součástí 

běžné praxe 

 

 Pro přehlednost jsou podmínky a použitelnost metod návrhu AN shrnuty v Tab. 

. 
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Tab. : Podmínky a použitelnost jednotlivých metod návrhu AN [ ] 

  Roční bilance Měsíční bilance Denní bilance SWMM 

Vstupní 
srážková data 

Dlouhodobý 
průměrný roční 
srážkový úhrn 

Dlouhodobé 
průměrné 
měsíční 

srážkové úhrny 

Historická 
srážková řada 
denních úhrnů 

Historická srážková 
řada s libovolným 

krokem  
 

Množství 
odvodňovaných 

ploch 

Jednotlivé 
nemovitosti 

Jednotlivé 
nemovitosti 

Složitější a větší 
systémy (např. 

školní komplex) 

Složitější a větší 
systémy (např. 

školní komplex) 

 

 
 

Složitost 
systému HDV 

Jednoduchý 
systém. 

Zpravidla jedna 
akumulační 
nádrž pro 
potřeby 

nemovitosti 

Jednoduchý 
systém. 

Zpravidla jedna 
akumulační 
nádrž pro 
potřeby 

nemovitosti 

Složitější systém 
(např. používání 

více 
akumulačních 

nádrží) 

Složitý systém 
kombinace AN s 

dalšími prvky HDV 

 

 
 

 

 

Pravidelnost 
odběru a nátoku 
srážkové vody 

Pravidelný 
nátok a odběr. 

Použití 
užitkové vody 

např. pro 
splachování 

Pravidelný 
nátok. Změny 

potřeby vody v 
průběhu roku 
např. použití 

vody pro zálivku 
závislé na 

vegetačním 
období 

Nepravidelnost 
nátoku (např. z 

vegetačních 
střech) i odběru 
srážkových vod 

Nepravidelnost 
nátoku (např. z 

vegetačních střech) 
i odběru 

srážkových vod 

 

 
 

 

 

 

 

Další faktory       

Zohlednění teploty, 
evapotranspirace, 
zpřesnění nátoku 

zadáním detailních 
vlastností 

odvodňované 
plochy atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. CÍLE PRÁCE 

 Cílem práce je porovnat použitelnost návrhových metod akumulačních nádrží na 

srážkovou vodu pro různé scénáře. Informace z kapitoly . . . jsou podrobeny testování 

na navrženém fiktivním objektu a je ověřena jejich pravdivost s použitím reálné 

srážkové řady. Strukturu praktické části je možné rozdělit do následujících bodů: 
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 Příprava vstupních srážkových dat – převést desetiletý záznam měření 

srážkoměru na srážkové řady s různou délkou kroku, které slouží jako vstupní 

řada bilančních rovnic. 

 Metodika výpočtu bilančních rovnic – v dílčích krocích popsat průběh výpočtu 

potřeby vody a objemu akumulační nádrže či ukazatelů efektivity návrhu. 

 Výpočet pomocí simulace v SWMM – popsat řešení za pomocí simulace nátoku 

do akumulační nádrže v programu SWMM. 

 Definice scénářů – definovat testované scénáře výpočtu a důvod jejich použití. 

 Interpretace výsledků a posouzení návrhových metod – komentovat číselné i 

grafické výstupy bilančních rovnic a posoudit použitelnost jednotlivých 

návrhových metod v praxi.   

. PŘÍPRAVA VSTUPNÍCH SRÁŽKOVÝCH DAT 

 Jako podklad pro vypracování práce sloužil záznam měření dešťoměru 

s minutovým krokem v obci Brandýs nad Labem v letech -  a byl poskytnut 

vedoucím této práce doc. Ing. Davidem Stránským, Ph.D. Pro další postup bylo nutné 

zmíněná data analyzovat a vytvořit tak srážkové řady, specifické pro každý druh 

návrhové bilanční rovnice. Analýza dat, stejně tak jako samotná bilance přítoku a 

odtoku, je zpracována jako script v programu Matlab, který je součástí příloh. Tato 

funkce je vytvořena tak, aby byla její funkčnost univerzální, nehledě na délku a krok 

původního měření. Pracuje se záznamem dvousloupcového formátu, kde v prvním 

sloupci je datum a ve druhém vždy odpovídající srážkový úhrn. Srážkový úhrn musí být 

zaznamenán v mm/hod, nebo je nutné jej před použitím scriptu převést na tyto jednotky.  

. . DLOUHODOBÝ ROČNÍ SRÁŽKOVÝ ÚHRN 

 Postup funkce, která počítá dlouhodobý roční srážkový úhrn vstupující do roční 

bilance, probíhá následujícím způsobem: 

 Prvním krokem je zjištění spadlého úhrnu z intenzity srážky. Časový krok 

záznamu je minutový a intenzita v jednotkách mm/hod. Jednoduchým 

převedením na mm/min se získá skutečný objem spadlé srážky. 

 Pomocí příkazu findgroups se přiřadí každému řádku specifické číslo na základě 

toho, v jakém roce se nachází.  
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  Příkaz splitapply umožňuje aplikovat různé statistické veličiny, na základě 

rozdělení z předchozího kroku. Rozdělí celou časovou řadu na více časových řad 

podle přiřazeného čísla. S využitím @sum-suma se spočte celkový srážkový úhrn 

v každém roce. Další řádek pouze vytvoří přehlednou tabulku s názvem 

Rocni_uhrny (Tab. ), kde lze pozorovat jednotlivé roky a k nim přiřazené 

srážkové úhrny. 

 Posledním krokem je využití příkazu mean, jehož výstupem je průměrná hodnota 

z řady ročních srážkových úhrnů, která vstupuje do roční bilance. Dlouhodobý 

roční srážkový úhrn z použitého záznamu měření je  mm. To je o více než  

mm méně, než je průměrná hodnota v ČR.  

Tab. : Roční srážkové úhrny ze záznamu dešťoměru v obci Brandýs nad Labem 

Rok 
Srážkový 
úhrn [mm] 

 
1999 483  

2000 488  

2001 682  

2002 775  

2003 396  

2004 464  

2005 517  

2006 546  

2007 555  

2008 541  

 

. . DLOUHODOBÉ PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ SRÁŽKOVÉ ÚHRNY 

 Pro výpočet měsíční bilance je nutné nejprve zjistit dlouhodobé průměrné 

měsíční srážkové úhrny. Funkce v tomto případě postupuje takto: 

 První část je stejná jako u analýzy pro roční bilanci. Je nutné řadu upravit a poté 

provést rozdělení na základě roku, čehož se využije při průměrování měsíčních 

úhrnů skrze počet let. 

 Příkaz findgroups je použitelný i pro rozdělení podle měsíců. Záměnou Year za 

Month příkaz přiřadí specifická čísla každému řádku na základě měsíce, v jakém 

se nachází.  
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 Příkaz splitapply s využitím @sum opět na základě měsíčního rozdělení spočte 

součet úhrnů pro každý měsíc. Výstupem je tedy  hodnot, které reprezentují 

sumu všech úhrnů v měsíci, bez ohledu na to, v jakém roce se nachází. 

 Na závěr funkce využije roční rozdělení a vypíše počet let. Tímto počtem vydělí 

sumu úhrnů v jednotlivých měsících. Výstupem jsou požadované průměrné úhrny 

za určitý počet let pro jednotlivé měsíce (Tab. ).  

Tab. : Dlouhodobé průměrné měsíční úhrny Brandýs nad Labem 

Měsíc 
Srážkový 
úhrn [mm] 

 
Leden 37.2  

Únor 27.7  

Březen 42.9  

Duben 41.7  

Květen 62.5  

Červen 57.9  

Červenec 61.7  

Srpen 54.0  

Září 41.9  

Říjen 33.6  

Listopad 42.0  

Prosinec 41.3  

 

. . SRÁŽKOVÁ ŘADA DENNÍCH ÚHRNŮ 

 Vstupem pro výpočet denní bilance je historická srážková řada denních úhrnů, 

která by měla být minimálně pětiletá.[ ] Funkce zpracování vstupních dat probíhá takto: 

 Počáteční výpočet úhrnů probíhá stejně jako v předcházejících případech, avšak 

není nutné řadu nikterak rozdělovat. 

 Příkazem retime je možné řadu přepočítat na libovolný časový krok s tím, že 

dopočet příslušných hodnot lze zadat nespočtem metod. Využitím daily a sum 

příkaz přepočítá srážkovou řadu na denní krok a příslušné úhrny budou součtem 

všech úhrnů v daném dni. Výsledkem je zde desetiletá řada denních úhrnů. 
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. . DATA PRO SIMULACI V SWMM 

 Pro potřeby simulace v SWMM není potřeba srážkovou řadu nikterak upravovat. 

Jako vstup tedy byl použit původní záznam měření srážkoměru s minutovým krokem.  

. VÝPOČET PŘÍTOKU DO AN 

 Princip výpočtu přítoku do AN je ve všech metodách stejný. Liší se pouze 

v časovém kroku výstupu, který odpovídá tomu, jaká srážková řada vstupuje do rovnice 

(viz kapitoly . ., . ., . .). Nejprve je nutné spočítat redukovanou plochu:  

 

𝑨𝒓𝒆 𝒅 = 𝜼 ∗ ∑𝑨𝒊 ∗ 𝝍𝒊 
(Rovnice ) 

 

kde 

Ared = redukovaná odvodňovaná plocha [m ] 

η = součinitel ztráty ve filtru [-], ve výpočtech byla použita hodnota .  

Ai = dílčí odvodňovaná plocha [m ] 

Ψi = dílčí součinitel odtoku [-], přehled hodnot v Tab.  

 

Rovnice pro výpočet přítoku do AN potom vypadá takto: 

 

𝑽𝒑𝒓𝒊𝒕 =
𝒉

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝑨𝒓𝒆𝒅 

(Rovnice ) 

  

kde 

Vprit = přítok do akumulační nádrže [m ] 

h = roční, měsíční nebo denní srážkový úhrn [mm] 

 

 V případě výpočtu přítoku do AN je postup výpočtu pomocí scriptu v programu 

Matlab následující: 

 Nejprve je nutné si definovat odvodňovanou plochu a určit si součinitel ztráty na 

filtru. Je možné si volitelně nastavit plochu, ze které se sbírá srážková voda. 

Stejným způsobem jde změnit i součinitel odtoku.  
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 Následující loop pak spočítá přítok pro každý časový krok vstupní srážkové řady. 

V případě ročního kroku by výstupem byla pouze jedna hodnota ročního nátoku 

do AN. Z tohoto důvodu je funkce roční bilance pozměněna a loop napočítává 

přítok v závislosti na hodnotě součinitele odtoku. Minimální a maximální 

hodnotu, stejně jako krok, je opět možné nastavit.  

Tab. : Přehled hodnot součinitele odtoku pro různé typy střech a druhy povrchů [ ] 

Typ odvodňované plochy Druh povrchu 
Souč. 

odtoku 
Ψ 

 
šikmé střechy Kovové plechy, sklo další nenasákavé materiály 0.95  

  Střešní tašky, asfaltové pásy s posypem 0.90  

Ploché střechy (sklon do 5 
%) Kovové plechy, sklo, další nenasákavé materiály 0.95 

 

  Střešní tašky, asfaltové pásy s posypem 0.90  

  Štěrkové střechy 0.65  

Vegetační střechy Mocnost substrátu 40-60 mm 0.55  

  Mocnost substrátu 60-100 mm 0.50  

  Mocnost substrátu 100-150 mm 0.45  

  Mocnost substrátu 150-250 mm 0.40  

  Mocnost substrátu 250-500 mm 0.30  

  Mocnost substrátu>500 mm 0.10  

 

. VÝPOČET BILANČNÍCH ROVNIC 

 Krátký popis bilančních rovnic lze nalézt v kapitole . . Součástí této kapitoly je 

výpis použitých vztahů a postup řešení, jakožto jeho implementace do programovacího 

jazyka využívaného programem MATLAB. 

. . ROČNÍ BILANCE 

. . . VÝPOČET POTŘEBY VODY 

 Jak už bylo řečeno, roční bilance se hodí pro návrh AN pouze v tom případě, že 

potřeba užitkové vody bude rovnoměrná a stálá. Z toho důvodu je použitým příkladem 

využití vody splachování WC. Pro úplnost script obsahuje i možnost vyplnění ideální 

srážky a vypíše její roční sumu.  
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 Výpočet roční potřeby užitkové vody je velice jednoduchý. Stanoví se počet osob 

využívajících užitkovou vodu a určí se denní potřeba dle způsobu využití. Námětem pro 

návrh denní potřeby může být Tab. , kterou uveřejňuje na svých stránkách ČKAIT, a 

která počítá s průměrnou celkovou denní potřebou vody v domácnosti  l/os/d.[ ] 

Celková roční potřeba se potom spočte jako: 

 

𝑽𝒑𝒐𝒕𝒓,𝒓 =  𝑽𝒑𝒐𝒕𝒓,𝒅 ∗ 𝒑𝒐𝒄𝒆𝒕 𝒐𝒔𝒐𝒃 ∗ 𝒑𝒐𝒄𝒆𝒕 𝒅𝒏𝒊  

(Rovnice ) 
 

 V přiloženém scriptu je možné upravit počet osob a denní potřebu v l/os/den. Je 

však předepsán pouze na jeden druh využití a pro případné použití na více druhů musí 

být vložena úprava. Podle zmíněného vzorce pak funkce vypíše celkovou roční potřebu. 

Tab. : Typické potřeby užitkové vody pro různé účely v domácnosti [ ] 

Činnost 
Podíl 

[l/os/d] 

 
Koupání, sprchování 46  

Praní prádla 15  

Splachování WC 34  

Mytí nádobí 8  

Úklid, mytí aut, závlaha zahrad 8  

Jídlo a pití 5  

Další malé podíly 11  

 

. . . VÝPOČET OBJEMU AN 

 Před finálním výpočtem je nutné definovat předpokládanou délku suchého období 

 nebo  dní. Na tuto délku se poté navrhuje objem AN jako menší z hodnoty 

využitelného množství srážkové vody a potřeby užitkové vody:[ ]  

 

𝑽𝒂 = 𝒎𝒊𝒏
𝑽𝒑𝒓𝒊𝒕,𝒓

𝑽𝒑𝒐𝒕𝒓,𝒓
∗ 𝜱 

(Rovnice ) 
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kde 

Va = Velikost akumulačního objemu [m ]   

Vprit,r = Využitelné množství srážkové vody za rok [m ] 

Vpotr,r = Celková roční potřeba užitkové vody [m ] 

Pro R =  dní -> Φ = 
𝟐𝟏

𝟐𝟑𝟔
 = ,  

Pro R =  dní -> Φ = 
𝟐𝟖

𝟑𝟔𝟓
 = ,  

  

 Kód je napsán tak, aby výstupem bylo grafické znázornění závislosti objemu AN 

na zvoleném součiniteli odtoku. Pro porovnání je vyobrazeno řešení pro obě varianty 

předpokládaného suchého období.  

. . MĚSÍČNÍ A DENNÍ BILANCE 

. . . VÝPOČET POTŘEBY VODY  

 Potřeba vody pro domácnost s měsíčním a denním krokem se vypočítá stejným 

způsobem, jako v případě roční bilance. Jediným rozdílem je počet dní, kterým se denní 

potřeba násobí. 

 

 Už bylo řečeno, že potřeba vody pro závlahu se počítá jako doplněk do ideální 

srážky. Její velikost se odvíjí od druhu vegetace a fáze vegetačního období. Přehled 

návrhových hodnot ideální srážky je znázorněn v Tab. . Pro získání skutečné potřeby 

vody pro zálivku je nutné odečíst od ideální srážky skutečný spadlý úhrn. Jak lze vidět 

v Tab. , ideální srážka se udává ve formátu měsíčních úhrnů. Pro denní bilanci je tedy 

nutné návrhovou srážku rovnoměrně rozdělit mezi dny v daném měsíci.  

 

 Celková potřeba užitkové vody se následně spočte jako součet všech dílčích 

potřeb vody pro účely, pro které je daný systém navrhován.  

Tab. : Doporučené hodnoty ideální srážky [mm] sloužící pro výpočet potřeby na závlahu [ ] 

Vegetace Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 

Intenzivní trávník 70 83 100 110 100 70   
Ovocné stromy 69 88 97 105 81 62 53 

Zelenina 53 80 95 101 103 85 34 
  

 Ve funkci slouží pro výpočet doplňkové závlahy jednoduchý loop obsahující 

vloženou podmínku if a else. Ta je pro výpočet důležitá z toho důvodu, aby v případě 
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překročení ideální srážky skutečným úhrnem nevypisovala smyčka záporné hodnoty, ale 

vypsala v těchto místech hodnotu . Pro potřeby denní bilance je v kódu vloženo několik 

řádku, které rozpočítají ideální srážku rovnoměrně do jednotlivých dní. K tomu slouží 

kombinace příkazů days a dayshift. S pomocí druhého zmíněného příkazu vytvoří funkce 

pomyslné značky v časové řadě (nastaveno vždy na začátek a konec měsíce) a poté první 

příkaz vypíše počet dní mezi dvěma značkami. Tímto způsobem je možné rovnoměrně 

rozdělit ideální srážku v závislosti na její velikosti a počtu dní v daném měsíci.  

. . . VÝPOČET OBJEMU AN 

 Bilanční výpočet se provádí pro různé akumulační objemy a výsledná velikost 

AN se pak navrhne na základě efektivity využití objemu nádrže Er. Er vyjadřuje poměr 

mezi celkovým odebraným objemem srážkové vody za rok a akumulačním objemem 

nádrže.[ ] 

 

 Nejdříve je nutné pro daný časový úsek zjistit odběry srážkové vody. Měsíční 

odběr se stanoví jako:[ ] 

 

𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒎 = 𝒎𝒊𝒏
𝑽𝒑𝒐𝒕𝒓,𝒎

𝑽𝑨,(𝒎 𝟏) + 𝑽𝒑𝒓𝒊𝒕,𝒎
 

(Rovnice ) 
 

pro denní krok je to potom:[ ] 

 

𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒅 = 𝒎𝒊𝒏
𝑽𝒑𝒐𝒕𝒓,𝒅

𝑽𝑨,(𝒅 𝟏) + 𝑽𝒑𝒓𝒊𝒕,𝒅
 

(Rovnice ) 
 

kde 

Vodber,m/d = měsíční nebo denní odběr srážkových vod z akumulační nádrže [m ] 

Vpotr,m/d = měsíční nebo denní potřeba provozní vody [m ] 

VA, (m/d- ) = objem vody v akumulační nádrži na konci předchozího měsíce či dne [m ] 

Vprit,m/d = měsíční nebo denní přítok vody do AN [m ] 
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 V momentě, kdy je známý přítok do AN a zároveň množství odebrané vody za 

časový úsek, je možné spočítat objem užitkové vody v AN na konci každého měsíce 

podle vzorce: [ ] 

 

𝑽𝑨,𝒎 = 𝒎𝒊𝒏
𝑽𝑨,(𝒎 𝟏) + 𝑽𝒑𝒓𝒊𝒕,𝒎 − 𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒎

𝑽𝑨
 

(Rovnice ) 
 

nebo na konci každého dne jako: [ ] 

 

𝑽𝑨,𝒅 = 𝒎𝒊𝒏
𝑽𝑨,(𝒅 𝟏) + 𝑽𝒑𝒓𝒊𝒕,𝒅 − 𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒅

𝑽𝑨
 

(Rovnice ) 
 

kde 

Vodber,m/d = měsíční nebo denní odběr srážkových vod z akumulační nádrže [m ] 

Vprit,m/d = měsíční nebo denní přítok vody do AN [m ] 

VA, (m/d- ) = objem vody v akumulační nádrži na konci předchozího měsíce či dne [m ] 

VA,m/d = objem vody v akumulační nádrži na konci daného měsíce [m ] 

 

 Výstupem výpočtu zůstatkových objemů pro jednotlivé měsíce/dny je průběh 

plnění a prázdnění nádrže. Z grafického výstupu lze odhadnout, zda je navržený objem 

dostatečný a hospodárný či nikoliv. Definitivní volbu akumulačního objemu je však 

vhodné navrhnout až na základě vyhodnocení vhodných ukazatelů. Jedním takovým 

ukazatelem je efektivita využití objemu nádrže Er, který je popsán na začátku kapitoly. 

Ten nám říká, jaký odebraný objem užitkové vody za rok připadá na m  nádrže. 

V podstatě se dá říct, že definuje poměr úspory pitné vody a investice do systému 

akumulace. Jedná se tedy do jisté míry o ukazatel ekonomický. V případě měsíční 

bilance výpočet Er vypadá takto: [ ] 

 

𝑬𝒓 =  
∑ 𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒎

𝑽𝑨
 

(Rovnice ) 
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kde 

Er = efektivita využití objemu nádrže [m /m ] 

ƩVodber,m = součet měsíčních odběrů užitkové vody za jeden rok [m ] 

VA = objem akumulační nádrže [m ] 

 

 Pro denní krok, který vychází z historické dešťové řady za několik let, je nutné 

ještě sumu odběrů vydělit příslušným počtem let. Výstupem pak bude průměrná 

efektivita využití objemu nádrže za rok. Výsledný vzorec vypadá následovně: [ ] 

 

𝑬𝒓 =  
∑ 𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒅

𝑽𝑨 ∗ 𝒑𝒐𝒄𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒕
 

(Rovnice ) 
 

kde 

Er = efektivita využití objemu nádrže [m /m ] 

ƩVodber,d = součet denních odběrů užitkové vody za x let [m ] 

VA = objem akumulační nádrže [m ] 

 

 Dalším využitelným ukazatelem efektivity návrhu je stupeň pokrytí potřeby 

užitkové vody Cr, který udává, z kolika procent byla zabezpečena potřeba užitkové vody 

dodávkou vody z akumulační nádrže. Vypočte se podle vzorce: [ ] 

 

𝑪𝒓 =  
∑ 𝑽𝒐𝒅𝒃𝒆𝒓,𝒎/𝒅

∑ 𝑽𝒑𝒐𝒕𝒓,𝒎/𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎 

(Rovnice ) 
 

kde 

Cr = stupeň pokrytí potřeby užitkové vody [%] 

ƩVodber,m/d = součet měsíčních nebo denních odběrů užitkové vody [m ] 

ƩVpotr,m/d = součet měsíčních nebo denních potřeb užitkové vody [m ] 

  

 Výpočet zmíněných ukazatelů a odpovídajícího objemu akumulační nádrže 

pomocí funkce v programu Matlab je velice jednoduchý. Kód je napsán tak, aby 

výstupem byly hodnoty ukazatelů při použití vody na zálivku, pro splachování i pro 

kombinaci obou potřeb užitkové vody. Jako první je použit dvojitý loop. První smyčka 
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spočítá podle zmíněných vzorců odběr vody za určitý časový úsek a následně zůstatek 

vody v AN na konci tohoto úseku. Poté se posune o jeden časový krok a počítá znovu. 

Tímto způsobem propočítá celou řadu pro jeden akumulační objem. Následuje druhá 

smyčka, která zvýší akumulační objem dle zvoleného kroku a vrátí výpočet opět na 

začátek první smyčky. Ta opět spočítá plnění a prázdnění nádrže pro další akumulační 

objem. Akumulační objemy, pro které probíhá výpočet, jsou zvoleny v rozsahu 

Ared* ,  až Ared* , . Hodnota, o kterou je v každém kroku navýšen akumulační 

objem, je nastavena na ,  pro co největší vyhlazení grafických výstupů. 

 

 Za využití vzorců popsaných výše jsou poté pro každý akumulační objem 

spočteny hodnoty Er a Cr. Konečným výstupem scriptu je grafické znázornění závislosti 

Er a Cr na velikosti akumulačního objemu. V Metodice výpočtu objemu akumulačních 

nádrží pro srážkové vody, který byl zpracován pro potřeby OP ŽP, je doporučená hodnota 

Er =  m /m . Z toho důvodu vložen příkaz, který jako výstup vypíše do tabulky objemy 

AN, jejichž efektivita využití leží v rozmezí , - ,  m /m .    

. VÝPOČET POMOCÍ SIMULACE V SWMM 

 Program SWMM je freeware vyvinutý společností EPA – United States 

Environmental Protection Agency. V oblasti srážkoodtokových vztahů nabízí širokou 

škálu užitečných funkcí. Simulaci je možné provést pro rozlehlé odvodňované území. 

Po rozdělení na jednotlivá povodí je možné přiřadit i různé srážkové řady, náležící 

příslušné oblasti. Další užitečnou funkcí je opatření odvodňovacího systému prvky HDV, 

jejichž vlastnosti lze libovolně nastavit. Nejprve je nutné si v programu schematicky 

zadat celý systém včetně opatření HDV. Následně příslušným povodím přiřadit 

odpovídající dešťové řady a nastavit výchozí parametry celého systému. Pokud je 

připojena i časová řada s údaji o teplotě, program dokáže do simulace zakomponovat i 

vliv evapotranspirace. Nakonec je možné za pomoci citlivostní analýzy provést kalibraci 

parametrů modelu. Kalibrací parametrů stávající sítě, na základě hodnot z měřených 

profilů, je možné získat informace o jednotlivých prvcích systému (procento retenčních 

ploch, procento nepropustných ploch, průběh plnění a prázdnění nádrže atd.) V případě 

plánované výstavby odvodňovací sítě lze velice dobře získat představu o 

srážkoodtokových vztazích v daném území a případně upravit prvotní návrh opatření.  
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  Pro potřeby praktické části této práce byl program SWMM využit pro upřesnění 

nátoku do AN pomocí jednoduchého schématu (Obr. ). Postup, jakým lze vytvořit 

schéma simulace použité pro porovnání, je popsán v následujících bodech: 

 Prvním krokem je definování subcatchment-povodí, které reprezentuje střechu 

odvodňované nemovitosti. V nastavení subcatchment je celá řada parametrů, 

které je možné upravit. Tab.  obsahuje seznam parametrů, pomocí kterých je 

možné definovat vlastnosti odvodňované plochy.  

 Dále se připojí informace o srážkách. V sekci time series se klikne na symbol +, 

což vyvolá okno pro vytvoření časové řady. Tu je možné vypsat ručně, nebo ji 

připojit jako externí soubor. Pro výpočty zde posloužila opět desetiletá srážková 

řada z obce Brandýs nad Labem. Nyní je třeba zadat nahranou časovou řadu jako 

záznam dešťoměru. To je možné v sekci hydrology-rain gage. Po kliknutí na 

symbol + se pomocí kurzoru umístí záznam dešťoměru. V jeho nastavení se poté 

upraví data source na time series a v kolonce series name se přiřadí název 

požadované časové řady. Poloha umístění je pouze schematická, a je nezbytné 

ještě v nastavení subcatchment přiřadit v kolonce rain gage odpovídající název 

záznamu.  

 Poslední část reprezentuje nátok do AN. Nejprve se přidá šachta v sekci 

hydraulics-nodes-junctions a v nastavení šachty se upraví invert elevation-

nadmořská výška nátoku do šachty a max depth-maximální hloubka vody 

v šachtě. Aby všechna odváděná voda tekla do šachty je nutné v nastavení 

subcatchment přiřadit ke kolonce outlet název šachty. Ze šachty je voda odváděna 

do AN potrubím, které lze zadat v sekci hydraulics-links-conduits. V nastavení 

potrubí je nutné zadat základní parametry jako max depth-průměr potrubí, length-

délka potrubí a roughness-drsnost potrubí. Pro výpočty bylo zadáno potrubí DN 

 délky  m a s Manningovým drsnostním součinitelem . . Posledním 

prvkem je výtok z potrubí, který je možné zadat v sekci hydraulics-nodes-

outfalls. V nastavení je potřeba opět upravit invert elevation. Na závěr je ještě 

potřeba v nastavení potrubí přiřadit k inlet node název šachty a k outlet node 

název výtoku. Sklon potrubí je potom dán jeho délkou a rozdílem nadmořských 

výšek v nastavení junction a outfall. 
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Obr. : Jednoduché schéma v SWMM, které reprezentuje svod srážkové vody ze střechy 

Tab. : Seznam použitých parametrů subcatchment v programu SWMM 

Area [ha] Plocha  
Width [m] Délka (zde delší strana střechy) 
Slope [%] Sklon 
Imperv [%] Procento nepropustných ploch 

N-Imperv [-] 
Manningův drsnostní součinitel nepropustných 
ploch 

Dstore-Imperv 
[mm] Hloubka retence na nepropustných plochách 
Dstore-Perv [mm] Hloubka retence na propustných plochách 

Zero-Imperv [%] 
Procento nepropustných ploch bez retenční 
kapacity 

 

 S takto nastaveným schématem pak už jen zbývá určit si datum začátku a konce 

simulace a její časový krok. Pro další výpočet slouží tabulkový výstup total inflow 

z bodu outfall, který reprezentuje nátok do AN. Po vyexportování výsledků simulace, 

která byla nastavena pro celou desetiletou řadu s minutovým krokem, přichází na řadu 

bilanční rovnice. Zde bylo využito již vypracované funkce v Matlab, která byla lehce 

upravena (vstupní řada přítok do AN, desetiminutový krok, zohlednění ztráty filtrací). 

Výsledkem je tedy opět grafické znázornění závislosti Er a Cr na akumulačním objemu 

nádrže, které je dále porovnáno s ručním výpočtem nátoku.  

. DEFINICE SCÉNÁŘŮ 

 Pro porovnání návrhových metod je nejprve nutné definovat několik scénářů 

výpočtu. Každý ze zvolených scénářů reprezentuje určitý vztah mezi potřebou užitkové 

vody a přítokem vody do akumulační nádrže. Prvním krokem je určení proměnných, 

které po celou dobu výpočtu zůstávají neměnné. Samozřejmostí je použití stejného 
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záznamu měření srážkoměru pro výpočet přítoku do AN ve všech scénářích. Dalším 

fixním prvkem výpočtu je odvodňovaná plocha o celkové ploše  m . Ta reprezentuje 

šikmou střechu z pálených střešních krytin, která má sklon °.[ ] Součinitel odtoku je 

zvolen na základě informací v Tab. . Pro tento typ střechy se rovná hodnotě , . 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstupem roční bilance je pouze jedna hodnota-návrhový 

objem AN, je zde výpočet proveden pro více hodnot součinitele odtoku. Dále jsou fixně 

uvažovány měsíční hodnoty ideální srážky pro intenzivní trávník (Tab. ).  

 

 Z důvodu volby jednoho typu střechy se nemění ani nastavení subcatchment 

v simulaci v SWMM. Jednotlivé parametry jsou nastaveny tak, aby co nejvíce 

odpovídaly srážkoodtokovým vlastnostem odvodňované plochy. Přehled zadaných 

hodnot jednotlivých parametrů v Tab. . 

Tab. : Hodnoty zadaných parametrů subcatchment v simulaci v SWMM 

Area [ha] 0.085 
Width [m] 35 
Slope [%] 21.26 
Imperv [%] 100 
N-Imperv [-] 0.015 
Dstore-Imperv [mm] 0 
Dstore-Perv [mm] 0 

Zero-Imperv [%] 100 
 

. . SCÉNÁŘ  – VPOTŘEBA ≪ VPŘÍTOK 

 První scénář představuje situaci, kdy množství odváděné srážkové vody ze 

střechy násobně převyšuje potřebu užitkové vody. Takové situace lze docílit, když se 

potřeba vody bude uvažovat pouze pro splachování, a nikoliv pro zálivku. Přehled 

hodnot použitých pro výpočet v Tab. . Zvolená velikost denní potřeby užitkové vody 

pro splachování záchodu odpovídá potřebě ve školní budově a vychází z dokumentu 

ČKAIT: Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP . ). Předpokladem pro 

využití této návrhové hodnoty denní potřeby je využití úsporného splachovacího 

zařízení.[ ] 
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Tab. : Proměnné použité pro výpočet – Scénář  

Počet osob 50 os. 

Potřeba užitkové vody 6 l/os/den 

Zavlažovaná plocha 0 m2 
 

. . SCÉNÁŘ  - VPOTŘEBA ≤ VPŘÍTOK 

 Druhý scénář má odpovídat situaci, kdy potřeba provozní vody je pořád menší 

než přítok do AN, ale jejich hodnota je bližší než v předchozím scénáři. Denní potřeba 

užitkové vody pro splachování a počet osob jsou ponechány na stejné hodnotě, avšak 

nyní se uvažuje i s potřebou vody pro zálivku. S využitím provozní vody na zalévání 

zahrady se do výpočtu zároveň vnese i nepravidelnost odběru. Seznam hodnot použitých 

pro druhý scénář lze vidět v Tab. . 

Tab. : Proměnné použité pro výpočet – Scénář  

Počet osob 50 os. 

Potřeba užitkové vody 6 l/os/den 

Zavlažovaná plocha 600 m2 
 

. . SCÉNÁŘ  – VPOTŘEBA ≥ VPŘÍTOK 

 Třetí scénář je navržen tak, aby potřeba vody lehce převyšovala přítok do AN. Je 

ponechána rozloha zavlažované plochy z předchozího scénáře a stejně tak počet osob, 

které využívají provozní vodu. Upravena je pouze denní potřeba vody pro splachování. 

Použitá velikost denní potřeby odpovídá spotřebě na splachování záchodů 

v administrativní budově v případě využití neúsporného splachovacího zařízení.[ ] 

Přehled použitých hodnot pro výpočet v Tab. . 

Tab. : Proměnné použité pro výpočet – Scénář  

Počet osob 50 os. 
Potřeba užitkové vody 22 l/os/den 

Zavlažovaná plocha 600 m2 
 

. . SCÉNÁŘ  – VPOTŘEBA ≫ VPŘÍTOK 

 Poslední scénář reprezentuje situaci, kdy je potřeba provozní vody násobně větší, 

než přítok srážkové vody do AN. V tomto případě už je třeba všechny proměnné 

předimenzovat. Velikost denní potřeby vody pro splachování zde neodpovídá žádné 
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reálné situaci (maximálně se přibližuje k potřebě v domácnosti při využití neúsporného 

splachovacího zařízení). Stejně tak počet osob je navýšen neúměrně k rozloze 

nemovitosti. Jediným reálným předpokladem se zde může jevit velikost zavlažované 

plochy. Přehled proměnných použitých pro výpočet posledního scénáře v Tab. . 

Tab. : Proměnné použité pro výpočet – Scénář  

Počet osob 100 os. 
Potřeba užitkové vody 50 l/os/den 

Zavlažovaná plocha 1000 m2 
 

. . POROVNÁNÍ SCÉNÁŘŮ 

 Je nadmíru jasné, že jakékoliv zkrácení časového kroku bilanční rovnice povede 

pouze k zpřesnění výsledku a ukazatele spočtené touto metodou pak budou více 

odpovídat skutečnosti. Součinitel odtoku je velice hrubé zjednodušení odtokových ztrát 

v území. Jako správný se tedy jeví i předpoklad, že pomocí simulace v SWMM dojde ke 

znatelnému zpřesnění nátoku do AN. Je tedy na místě hodnoty získané pomocí simulace 

brát jako referenční. Objemy AN a odpovídající ukazatele spočtené pomocí dalších 

metod lze pak velice dobře srovnat s referenční hodnotou a představit si míru chybovosti 

těchto metod. Na základě těchto předpokladů je vypracované výsledné posouzení v této 

práci.  

. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A POSOUZENÍ 

NÁVRHOVÝCH METOD 

 Součástí této kapitoly je představení výsledků výpočtů a posouzení použitých 

návrhových metod. Varianty jsou rozděleny do kapitol podle jednotlivých scénářů 

potřeby provozní vody. V každé kapitole je prezentován grafický výstup z programu 

Matlab, který je doplněný přehlednou tabulkou s výsledky jednotlivých bilančních 

rovnic. V každé variantě je posouzena vhodnost použití jednotlivých návrhových metod 

v praxi. Text je členěn dle předpokládané přesnosti metod od roční bilance po simulaci 

v programu SWMM.  
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. . SCÉNÁŘ    

 Podstata výpočtu roční bilance je taková, že se velikost akumulačního objemu 

odvíjí od menší z hodnot potřeby a přítoku. Dá se tedy předpokládat, že v případě velmi 

nízkých odběrů (až násobně menších) užitkové vody vůči nátoku do AN se bude 

návrhový objem odvíjet pouze od hodnoty potřeby vody.  

 
Obr. : Závislost VA na součiniteli spočtená pomocí roční bilance – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN spočtené metodou roční bilance – Scénář  

  

Ψ [-] 
VA [m3]     
R = 21d 

VA [m3]      
R = 28d 

 

Roční bilance 
0.2 4.8 6.4  

0.6 6.2 8.3  

0.9 6.2 8.3  

 

 Na Obr.  lze vidět grafický výstup výpočtu scénáře  pomocí roční bilance. Je 

zcela patrné, že návrhový objem je závislý na velikosti přítoku pouze v případě volby 

velmi malé hodnoty součinitele odtoku. Od hodnoty , , která dle Tab.  odpovídá 
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vegetační střeše s mocností substrátu -  mm, je navrhovaný objem AN konstantní. 

Tab.  obsahuje výsledné návrhové akumulační objemy pro různé součinitele odtoku 

spočtené metodou roční bilance. Proměnnou pro scénář  prakticky zůstává pouze volba 

délky suchého období. Jak je vidět v tabulce, rozdíl ve velikosti AN může být v tomto 

případě až  m . 

 
Obr. : Stupeň pokrytí potřeby provozní vody Cr – Scénář  

 Nyní přichází na řadu bilanční výpočty s kratším časovým krokem. Na Obr.  je 

vykreslen stupeň pokrytí potřeby provozní vody. Na první pohled je jasné, že tento 

ukazatel v případě tak malé potřeby provozní vody nikterak nepomůže s návrhem 

objemu AN. Od VA =  m  je potřeba provozní vody pokryta ze  %. To platí v případě 

měsíční bilance, denní bilance i po zpřesnění nátoku pomocí simulace a s využitím deseti 

minutového kroku. 
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Obr. : Efektivita využití objemu nádrže Er – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN a odpovídajících ukazatelů Er a Cr – Scénář  

  

Ψ [-] VA [m3] 
Er 

[m3/m3] 
Cr [%] 

 
Roční bilance R = 21d 0.9 6.2 17.5 99.5  

Roční bilance R = 28d 0.9 8.3 13.2 99.7  

Měsíční bilance 0.9 13.6 8.0 100.0  

Denní bilance 0.9 13.6 8.0 100.0  

Simulace SWMM (10 min krok) viz. Tab. 8 13.6 8.0 100.0  

 

 Na řadu tedy přichází ekonomická otázka návrhu. K tomu velice dobře poslouží 

spočtený ukazatel Er (Obr. ). Jak již bylo řečeno, návrh se jeví jako ekonomicky 

výhodný, pokud se Er blíží hodnotě  m /m . Z Tab. , ve které jsou vypsány návrhové 

hodnoty VA, i z grafického výstupu je patrné, že pro tento scénář nehraje absolutně 

žádnou roli, zda je pro výpočet použit měsíční či denní krok. Dokonce k téměř žádné 

změně nedojde ani v případě zpřesnění nátoku pomocí simulace v SWMM. Hodnoty Cr 
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a Er pro návrhové objemy spočtené metodou roční bilance jsou odečteny z výsledků 

referenční metody simulace v SWMM. 

  

 Rozdíl ve výpočtu objemu roční bilancí a pomocí kratších časových kroků není 

zanedbatelný. Er při volbě objemu AN, spočteného pomocí roční bilance (R = d), 

vychází na téměř  m /m , přičemž stupeň pokrytí potřeby zůstává skoro stoprocentní. 

Tato skutečnost jasně naznačuje, že pro splnění původního záměru využití užitkové vody 

bohatě postačí VA =  m . S návrhovou velikostí a vlastnostmi odvodňované plochy má 

však systém potenciál využívat srážkovou vodu pro více účelů. Spíše než návrh menšího 

objemu, je vhodné v tomto případě přehodnotit původní záměr využití provozní vody. 

Tento fakt lze i logicky odvodit od skutečnosti, že v případě roční bilance je návrhový 

objem AN závislý pouze na potřebě. 

. . SCÉNÁŘ  

  Nyní do výpočtu kromě pravidelné potřeby vody pro splachování vstupuje i 

odběr provozní vody pro zálivku. Odběry užitkové vody pro tento účel jsou 

nepravidelné. To může odhalit nevhodnost některých metod z důvodu příliš dlouhého 

časového kroku výpočtu.  
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Obr. : Závislost VA na součiniteli spočtená pomocí roční bilance – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN spočtené metodou roční bilance – Scénář  

  

Ψ [-] 
VA [m3]     
R = 21d 

VA [m3]      
R = 28d 

 

Roční bilance 
0.2 4.8 6.4  

0.6 6.2 8.3  

0.9 6.2 8.3  

 

 Jak lze vidět na Obr. , tato skutečnost nemá vůbec žádný vliv na návrhové 

hodnoty objemu AN spočtené pomocí roční bilance. Ty jsou totožné s hodnotami 

v předchozím scénáři. Je to způsobeno tím, že spočtená hodnota průměrného ročního 

srážkového úhrnu v řešené lokalitě je  mm. Součet měsíčních hodnot ideální srážky 

pro intenzivní trávník však činí pouze  mm. Výsledky roční bilance tedy napovídají, 

že zálivka v dané lokalitě není vůbec potřeba. Návrhové hodnoty jsou tedy shodné 

s předcházejícím scénářem (Tab. ). 
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Obr. : Stupeň pokrytí potřeby provozní vody Cr – Scénář  

 Z výsledků dalších metod je jasné, že se potřeba zalévat  m  trávníku do 

návrhu objemu AN v nemalé míře projeví. Výpočty tedy jasně potvrzují fakt, že roční 

bilance není vhodná metoda pro návrh objemu AN v případě nepravidelnosti odběru. 

Dle grafického výstupu na Obr.  je možné říct, že pro stanovení stupně pokrytí 

provozní vody není vhodné používat metodu měsíční bilance. V takto dlouhém časovém 

kroku se dostatečně neprojeví nepravidelnost nátoku a odběru. Ve výsledku jsou pro 

tento scénář měsíční hodnoty potřeby a odběru užitkové vody shodné. Z toho důvodu 

pro všechny testované objemy vychází Cr =  %. Využitím jemnějšího kroku už se 

hodnoty Cr pohybují v mezích, které daleko více odpovídají realitě. Pomocí simulace a 

časového kroku  min lze navíc procentuální pokrytí potřeby znatelně zpřesnit. 
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Obr. : Efektivita využití objemu nádrže Er – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN a odpovídajících ukazatelů Er a Cr – Scénář  

  

Ψ [-] VA [m3] 
Er 

[m3/m3] 
Cr [%] 

 
Roční bilance R = 21d 0.9 6.2 36.7 54.1  

Roční bilance R = 28d 0.9 8.3 29.6 58.1  

Měsíční bilance 0.9 29.5 8.0 100.0  

Denní bilance 0.9 35.2 8.0 82.2  

Simulace SWMM (10 min krok) viz. Tab. 8 40.7 8.0 77.5  

 

 V případě efektivity využití objemu nádrže (Obr. ) vypadá výsledek rozumně 

při využití všech tří variant návrhu. Čím je krok výpočtu kratší, tím se jako efektivní 

jeví o něco větší objem nádrže. Je možné tedy říct, že tady funguje jakási nepřímá úměra. 

U časového kroku  min je to zároveň podpořeno skutečností, že přítok do AN 

nasimulovaný v programu SWMM vychází o něco větší než přítok spočtený za pomoci 

součinitele odtoku. Do systému tedy obecně přitéká více srážkové vody. 
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 Výsledné návrhové hodnoty (Tab. ) se znatelně liší v závislosti na volbě 

metody. Rozdíl v objemu nádrže mezi měsíčním krokem a simulací v SWMM je až  

m . Je velice zajímavé pozorovat, že při použití měsíční bilance výsledky odpovídají 

návrhu objemu AN  m  a pokrytí potřeby provozní vody se zdá být stoprocentní. Ve 

skutečnosti výpočet pomocí referenční metody (simulace v SWMM a časový krok  

min) ukazuje, že o více jak třetinu větší nádrž nepokryje potřebu užitkové vody ani z  

%. Dá se tedy říct, že pro scénář  je možné provést návrh pomocí všech tří metod. U 

metody měsíční bilance však hrubě neodpovídá stupeň pokrytí potřeby užitkové vody a 

pro představu skutečných hodnot je vhodné zvolit přesnější metodu.  

. . SCÉNÁŘ  

 U třetí varianty už jsou požadavky na množství provozní vody vysoké a od toho 

se odvíjí i výsledné hodnoty. Už bylo jasně řečeno, že použít pro návrh metodu roční 

bilance v případě potřeby vody pro zálivku není vůbec vhodné. Výsledky jsou zde však 

pro názornost prezentovány, aby bylo možné si představit míru nepřesnosti v případě 

použití ročního časového kroku.  
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Obr. : Závislost VA na součiniteli spočtená pomocí roční bilance – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN spočtené metodou roční bilance – Scénář  

  

Ψ [-] 
VA [m3]     
R = 21d 

VA [m3]      
R = 28d 

 

Roční bilance 
0.2 4.8 6.4  

0.6 14.4 19.2  

0.9 21.6 28.8  

 

 Na Obr.  je opět znázorněna závislost VA na součiniteli odtoku. Nyní, když je 

potřeba provozní vody vysoká, je velikost návrhového objemu závislá na přítoku do AN, 

nikoliv na velikosti potřeby. Je nutné nezapomínat na fakt, že roční bilance stále ve 

výpočtu žádným způsobem nezohledňuje potřebu vody na zálivku. V Tab.  lze vidět, 

že návrhové hodnoty objemu AN se s nárůstem potřeby vody pro splachování značně 

zvýšily.  
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Obr. : Stupeň pokrytí potřeby provozní vody Cr – Scénář  

 Skutečnost, že je v této variantě odběr provozní vody závislý pouze na přítoku 

do AN, lze velice dobře demonstrovat na grafu Cr (Obr. ) na metodě měsíční bilance. 

Zde vychází shodné procentuální pokrytí potřeby užitkové vody na necelých  %, 

nehledě na velikost AN. Potřeba není nikterak závislá na velikosti AN a v měsíčním 

kroku se odběr zkrátka rovná přítoku. Je to způsobeno tím, že v takto dlouhém časovém 

úseku se velice těžko zohledňují situace, kdy je spousta vody odvedena bezpečnostním 

přelivem AN z důvodu přívalových dešťů. Déšť vysoké intenzity se jednoduše rozdělí 

do celého měsíce. Přesnější výsledky nabízí denní bilance a simulace v SWMM. Zde už 

je patrná jistá závislost na velikosti AN. Od objemu nádrže  m  se hodnota pokrytí 

potřeby začíná ustalovat. To je dalším důkazem nedostatku přítoku vody do systému pro 

pokrytí požadované potřeby.  
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Obr. : Efektivita využití objemu nádrže Er – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN a odpovídajících ukazatelů Er a Cr – Scénář  

  

Ψ [-] VA [m3] 
Er 

[m3/m3] 
Cr [%] 

 
Roční bilance R = 21d 0.9 21.6 18.6 55.6  

Roční bilance R = 28d 0.9 28.8 14.2 57.3  

Měsíční bilance 0.9 46.8 8.0 70.8  

Denní bilance 0.9 46.3 8.0 58.4  

Simulace SWMM (10 min krok) viz. Tab. 8 52.2 8.0 58.7  

 

 Nedostatek vody v systému také vyrovnává rozdíly mezi výsledky efektivity 

využití objemu nádrže (Obr. ). S rostoucím objemem se křivky měsíční a denní bilance 

stále více podobají. Rozdíl je v Simulaci SWMM, která je jakoby odskočená. To je dáno 

skutečností, která už byla několikrát zmíněna, a to že simulovaný nátok je o něco vyšší 

než nátok spočtený ručním výpočtem. Tím pádem je v systému i více vody, která může 

být využita. Dle výsledných návrhových objemů v Tab.  lze říct, že návrh stanovený 

na základě efektivity využití objemu nádrže se pro měsíční a denní krok v tomto scénáři 
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příliš neliší. Pokud tedy potřeba převyšuje přítok, je možné pro návrh akumulačního 

objemu využít měsíční bilance. Stupeň pokrytí potřeby provozní vody je však pro lepší 

představu vhodné spočítat pomocí kratšího časového kroku. 

. . SCÉNÁŘ  

 V posledním scénáři je sice potřeba mnohonásobně vyšší než u předcházející 

varianty, ale nátok do AN se samozřejmě nemění. Návrh objemu AN metodou roční 

bilance byl už v předcházejícím scénáři řízen čistě jen množstvím odvedené vody ze 

střechy. Výsledky jsou zde tedy totožné s Tab.  a postrádá smysl je znovu prezentovat. 

Opět je na místě připomenout, že roční bilance se hodí opravdu jen na návrh, ve kterém 

jsou uvažovány pouze pravidelné odběry po celý rok. I tady je však lepší navrhovaný 

objem posoudit přesnější bilanční metodou a zjistit, jaká je vlastně jeho efektivita a 

z kolika procent bude pokryta potřeba provozní vody.  

 

 
Obr. : Stupeň pokrytí potřeby provozní vody Cr – Scénář  
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 Z důvodu nedostatku odváděné srážkové vody vychází procentuální pokrytí 

potřeby vody (Obr. ) velice nízké. Opět lze dobře pozorovat, že je hodnota v měsíčním 

kroku nezávislá na velikosti nádrže. U dalších dvou metod je nárůst procentuálního 

pokrytí pouze v jednotkách procent. To je způsobeno vysokým poměrem mezi zvolenou 

potřebou a skutečným nátokem do AN. U simulace jsou hodnoty Cr o pár procent vyšší, 

protože do systému v konečném výsledku přitéká o pár procent více vody.  

 

 
Obr. : Efektivita využití objemu nádrže Er – Scénář  

Tab. : Hodnoty návrhových objemů AN a odpovídajících ukazatelů Er a Cr – Scénář  

  

Ψ [-] VA [m3] 
Er 

[m3/m3] 
Cr [%] 

 
Roční bilance R = 21d 0.9 21.6 19.6 17.8  

Roční bilance R = 28d 0.9 28.8 14.6 18.0  

Měsíční bilance 0.9 46.8 8.0 18.4  

Denní bilance 0.9 46.8 8.0 17.0  

Simulace SWMM (10 min krok) viz. Tab. 8 52.9 8.0 18.1  
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 Velikost potřeby užitkové vody je tak vysoká, že se téměř vůbec neprojevuje 

rozdíl v množství odebrané vody spočteném metodou měsíční a denní bilance. Na 

konci každého měsíce je nádrž úplně prázdná, protože je všechna voda využita. Stejně 

je nádrž prázdná téměř na konci každého dne. Množství nevyužité vody v denním 

kroku je tak nízké, že se výsledný graf efektivity pro měsíční i denní krok téměř 

shoduje (Obr. ). Tomu odpovídají i návrhové objemy (Tab. ), které jsou pro obě 

metody stejné. V případě měsíční bilance jsou dokonce shodné s předcházejícím 

scénářem. Menší rozdíl lze sledovat u simulace v SWMM. Ten je však opět způsoben 

větším nátokem do AN a nesouvisí s délkou časového kroku výpočtu. 

. ZÁVĚR 

 Tato práce se pokusila porovnat použitelnost různých druhů návrhových metod 

objemu akumulační nádrže. V posledních letech je stále více aktuální při návrhu nové 

zástavby zároveň řešit hospodaření s dešťovou vodou na daném pozemku. V případě 

akumulačních nádrží poslouží jako návrhový výpočet bilanční rovnice. Ty se od sebe 

liší především typem vstupní srážkové řady a časovým krokem výpočtu. Tato práce má 

demonstrovat vhodnost použití jednotlivých metod pro skutečný technický návrh. 

K tomu účelu byl navržen fiktivní objekt s odvodňovanou plochou  m  zatížený 

reálnou desetiletou srážkovou řadou s minutovým krokem záznamu.  

 

 Pro možné porovnání byly definovány čtyři scénáře potřeby vody. Ve Scénáři  

je užitková voda využívána pouze pro splachování. V ostatních variantách pak vstupuje 

do výpočtu i potřeba vody pro zálivku trávníku. Scénáře jsou navrženy tak, aby 

reprezentovaly různé vztahy mezi potřebou provozní vody a přítokem vody do AN. Poté 

práce uvádí do kontextu získané poznatky s informacemi z Tab. . 

 

Poznatky o jednotlivých návrhových metodách získané z výpočtů jsou shrnuty 

v následujících bodech: 

 Roční bilance – Je vhodná pouze v případě pravidelných odběrů, avšak přesnost 

výsledků je nízká. Použití je možné pouze v případě systému jedné odvodňované 

plochy a jednoduchosti systému. Příkladem může být návrh objemu AN pro 

rodinný dům s pěti osobami a s potřebou vody pro splachování. I v tomto případě 
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je ale lepší využít alespoň měsíční bilance a získat tak představu o efektivitě a 

hospodárnosti návrhu. 

 Měsíční bilance – Výsledky získané touto metodou už daleko více vypovídají o 

kvalitě návrhu. V měsíčním kroku se však téměř vůbec neprojevuje 

nepravidelnost odběru a zůstatkový objem v nádrži. Výsledná hodnota stupně 

pokrytí potřeby provozní vody je tedy dosti zavádějící. Zároveň i návrh 

akumulačního objemu na základě efektivity využití objemu nádrže je jiný než u 

metody s kratším krokem výpočtu.  Teprve v momentě, kdy je potřeba větší než 

nátok a zůstatkové objemy jsou i v denním kroku téměř nulové, se návrhové 

hodnoty vyrovnají. Metoda se teda zdá být vhodná především v případě vysokých 

nároků na potřebu provozní vody, kde denní bilance neposkytuje přesnější 

výsledky. 

 Denní bilance – Informace o návrhu, které nabízí denní krok, jsou téměř shodné 

s měsíční bilancí. Jediným rozdílem je zohlednění nepravidelnosti odběru a 

přesnější představa o zůstatku v akumulační nádrži na konci každého dne. Díky 

tomu se použití denní bilance jeví jako výhodné především při návrhu systému, 

kde je důležité mít přehled o pohybu vody na denní bázi. To může být například 

napojení bezpečnostního přepadu AN do dalšího prvku HDV (např. vsakovací 

průleh). Pro tento účel je pomocí denní bilance jednoduché zjistit kdy a kolik 

vody bude odváděno dále a kolik vody je možné využít pro návrhové potřeby. 

 Simulace v SWMM – Simulace dobře poslouží především pro přesné stanovení 

vlastností odvodňované plochy a k přesnějšímu výpočtu nátoku do AN. Další 

výpočet plnění a prázdnění AN v SWMM pracuje na stejném principu bilance 

jako použité ruční výpočty. Výsledky by tedy byly dosti podobné. Díky velice 

nízkému časovému kroku výpočty poskytují dobrý přehled o průběhu plnění a 

prázdnění nádrže. Efektivita použití této metody se naplno projeví při návrhu 

propojení AN s dalšími prvky HDV do jednotného systému. Zároveň je využití 

simulace vhodné v případě více odvodňovaných ploch s různými vlastnostmi.    

 

 Je nadmíru jasné, že nejvhodnějším řešením by bylo použití co nejpřesnější 

metody v případě jakéhokoliv scénáře. V praxi je však nutné zohlednit dostupnost 

srážkových dat. Dlouhodobý roční srážkový úhrn a stejně tak dlouhodobé měsíční 

průměrné srážkové úhrny jsou volně dostupné na stránkách ČHMÚ. Hodnoty jsou navíc 
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zveřejněny jak pro jednotlivé kraje, tak i průměrné hodnoty pro celou ČR. Přesnější 

hydrologická data je nutné objednat a jejich nákup není levnou záležitostí. Pokud tedy 

v praxi firma navrhuje akumulační nádrže k rodinným domům, nedává pro ně 

ekonomicky žádný smysl nakupovat srážková data pro území každé stavby. Z toho 

vyplívá, že při reálném technickém návrhu má denní bilance a simulace v SWMM smysl 

pouze tehdy, jedná-li se o stavbu s velkou odvodňovanou plochou a složitým systémem 

HDV. V takovém případě předpokládané výdaje na stavbu jistě mnohonásobně převyšují 

výdaje na rodinný domek a nákup srážkových dat už je zde pouze malou položkou 

v rozpočtu.  
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