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Anotace 

Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních 

nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu 

dle technických norem a dalších zdrojů. Obsahuje i pohled na hospodaření s dešťovou vodou z 

hlediska legislativního. Následuje pojednání o současně aktuální klimatické změně, jejích 

dopadech na závlahové systémy a projevech ve sledovaném létě roku 2018.  

V praktické části je popsána experimentální plocha, na které je prováděno měření spotřeby 

vody pro závlahový systém, včetně veškerého přístrojového vybavení. Následuje popis půdních 

charakteristik, získaný z terénního průzkumu a rozboru vzorků z této plochy a z nich vycházející 

výpočet vláhové potřeby a potřeby doplňkové závlahy. Poté jsou provedeny výpočty velikostí 

akumulačních objemů nádrží dle jednotlivých postupů z části teoretické a sada výpočtů 

posouzení velikosti nádrže pro uplynulé třicetiletí (1989-2018).  

Klíčová slova: závlaha, hospodaření s dešťovou vodou, akumulační nádrž, automatický 

závlahový systém, globální změna klimatu  

 

The theoretical part of the diploma thesis contains a survey of different approaches to 

designing the optimal volume capacity of accumulation tanks for rain water in irrigation 

systems. It summarizes the known calculation procedures according to technical standards and 

other sources. It also includes a legislative point of view on rainwater management. This is 

followed by a treatise of the current climatic change, its impact on irrigation systems, and 

speeches in the summer of 2018. 

The practical part describes the experimental area, including all instrumentation equipment, in 

which the measurement of water consumption for the irrigation system is taken. The following 

is a description of the soil characteristics obtained from field surveys and analyses of samples 

from this area and the resulting calculation of water supply and irrigation needs. This part 

includes calculations of the storage tank volumes according to technical standard procedures 

as well as experimental calculations of the size of the tank for the past thirty years (1989-

2018). 

Key words: irrigation, rain water management, storage tank, automatic irrigation system, 

global climate change    
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1 Teoretická část  

1.1 Motivace  

Problematika využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy se v současné době 

ohrožující vodní zdroje stává nezbytnou. Nemusí se jevit jako složitá, avšak volba optimálního 

objemu akumulační nádrže na dešťovou vodu pro toto využití může být komplikovaná.  

V praxi se v rámci projekce automatických závlahových systémů často setkávám s klienty, kteří 

otázku akumulační nádrže pro závlahový systém řeší. Existuje značné množství postupů, jak 

objem této nádrže spočítat, ale často není jednoduché, na základě čeho bychom si měli 

konkrétní postup zvolit. Proto jsem se v rámci diplomové práce pokusila nalézt optimální 

řešení.  

Hlavním podkladem, který sloužil pro návrh doporučeného akumulačního objemu jímky, bylo 

měření, které bylo realizováno v létě 2018 na experimentálním pozemku v Praze-Kyjích. Na 

tomto pozemku byla celou letní sezónu 2018 sbírána data o spotřebě vody pro automatickou 

závlahu, úhrnech srážek a teplotě vzduchu.  

Vzhledem k trendu šetření vodou, reflektujícímu aktuální globální změnu klimatu, se práce 

věnuje i efektivnímu řízení závlahového systému zohledňujícímu vývoj počasí za pomoci 

ovládací jednotky s inteligentním softwarem Hydrawise.  

V rámci své práce řeším problematiku navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou 

vodu pro využití v automatických závlahových systémech tak, jak je řešena v technických 

normách a v odborných publikacích, ale i s jednoduchými výpočty a kalkulátory, dostupnými na 

internetu. Práce obsahuje i pohled na návrh akumulačních jímek ze strany specializovaných 

prodejců a otázku hospodaření s dešťovou vodou dle české legislativy. Pro stanovení 

optimálního návrhu jsem provedla výpočty akumulačního objemu dešťových jímek i postupem, 

založeným na vlastní simulaci, a výsledky porovnala.   

Touto prací  bych se ale chtěla věnovat nejenom metodám výpočtu akumulačního objemu 

jímek na dešťovou vodu. Přála bych si na tomto místě zdůraznit, že dešťová voda je cenná 

surovina, se kterou je nutné vhodně hospodařit. Neměla by být brána jako znečištěná voda, 

které se musíme co nejrychleji zbavit, ale naopak jako zdroj, který můžeme s úspěchem využít. 

Déšť je přirozenou závlahou rostlin a použití vody ze srážek pro zavlažování je tím nejlepším, co 

můžeme pro rostliny udělat. To samé platí i z ekologického hlediska - domnívám se, že potřeba 

s vodou nakládat efektivně a s rozumem je a bude tématem stále více aktuálním.  
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1.2 Přístupy k navrhování akumulačních nádrží  

Problematika hospodaření s dešťovou vodou je v současné době stále více aktuální. V reakci na 

klimatickou změnu - oteplování planety a změny v rozložení srážek v průběhu roku (kapitola 

1.4 Klimatická změna) i v charakteru jednotlivých srážkových událostí, vznikly v posledních 

letech nové kroky v zákonech a vyhláškách, normách, odborných publikacích i více či méně 

odborných internetových článcích a diskusích.  

Jednou z nejvýznamnějších technických norem, reagujících na změnu klimatu, je TNV 75 9011 - 

Hospodaření se srážkovými vodami. Norma se zabývá především decentrálními způsoby 

odvodnění (tedy hospodaření s vodou přímo v místě vzniku - na jednotlivých pozemcích). 

Popisuje jednotlivé objekty a řeší i problematiku znečištění srážkových vod. (1)  

TNV 75 9011 popisuje konstrukční řešení především vsakovacích objektů. Co se týče 

akumulačních a retenčních nádrží, odkazuje na normy ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže (2) a ČSN 

75 2410 - Malé vodní nádrže. (3) Ani zde bohužel nejsou informace o dimenzování zásobního 

objemu těchto nádrží. Normy se věnují především návrhu objemu retenčního, tedy zachytávání 

povodňové vlny, retardaci odtoku, řízenému vypouštění do recipientu a podobně.  

ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod (4) podrobně popisuje dimenzování 

vsakovacích objektů. Jelikož se před vsakovací objekty často předřazuje nádrž s retenčním 

prostorem, do výpočtů lze tento prostor jednoduše zahrnout. Norma obsahuje i hodnoty 

návrhových dešťů pro různé lokality v České republice, na které se objekty dimenzují. Nabízí 

tedy komplexní a dostačující návod, jak navrhnout účinné vsakovací zařízení, včetně 

potřebných průzkumů a zkoušek (jako je například vsakovací zkouška, čerpací zkouška, 

laboratorní zkoušky propustnosti atp.). Definuje srážkové vody přípustné, či podmíněně 

přípustné ke vsakování a zabývá se i předčištěním srážkových vod. Uvedené vztahy pro dimenzi 

samotného vsakovacího objektu je doporučeno používat u odvodňovaných ploch do 3 ha; 

retenční objem vsakovacích objektů, které by měly odvodňovat plochy větší, než 3 ha, je 

doporučeno stanovovat na základě dlouhodobé nestacionární simulace srážkoodtokového děje 

s využitím závazných, místně platných hydrologických podkladů. (4)  

DIN 1989 - 1:2001 - 10. Rainwater harvesting systems  – Part 1: Planning, installation, 

operation and maintenance (5) je německá norma, která se podrobně zabývá tématem 

dešťových a šedých vod. Norma řeší využívání srážkové vody jako vody užitkové, včetně 

detailů, jako jsou například technická opatření proti zpětnému vzdutí, ale i naopak využití pitné 

vody na zálivku a z toho vyplývající problematický vztah dodavatele a odběratele pitné vody.  

Tato norma obsahuje hojně používané empirické vztahy pro výpočet akumulačního objemu 

dešťové jímky pro zálivku. Normový výpočet je následující: (6)  

Určíme ER dle rovnice (1.2.1):  

             (1.2.1) 

 

kde  
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Přítokový koeficient je závislý na druhu povrchu, ze kterého zachytáváme srážkovou vodu. 

Normové hodnoty koeficientu e (%) jsou v následující tabulce (Tabulka 1.2.1).  

Tabulka 1.2.1 Přítokové koeficienty  

(zdroj: DIN 1989 - 1:2001 - 10. Rainwater harvesting systems)  

 

Dále je potřeba spočítat BWa dle rovnice (1.2.2) 

             (1.2.2) 
 

kde 

                            

                         

                                   

Hodnoty BSa (l/m2) lze odečíst z tabulky níže:  
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Tabulka 1.2.2 Specifická spotřeba vody  

(zdroj: DIN 1989 - 1:2001 - 10. Rainwater harvesting systems)  

 

Nyní zbývá obě vypočtené hodnoty dosadit do rovnice (1.2.3).  

                     (1.2.3) 
 

kde  

                              

                                 

                            

Hodnota 0,06 v rovnici značí dobu zdržení dešťové vody 21 dní.  

ČSN 75 6780 - Využití šedých a dešťových vod (7) je návrh normy vycházející z anglické 

BS 8525 - 1 a zabývá se velmi podrobně problematickou šedých a dešťových vod. Popisuje 

nároky na předčištění, jakost i akumulaci těchto vod. Definuje termín provozní voda.  

Co se týče dimenzování nádrží na dešťovou vodu, norma doporučuje následující postup: (7)  

             (1.2.4) 
 

kde 
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Hodnoty součinitele využití dešťové vody a průměrného ročního úhrnu srážek do rovnice 

(1.2.4) lze orientačně vyčíst z následujících tabulek (Tabulka 1.2.3 a Tabulka 1.2.4).  

Tabulka 1.2.3 Součinitel využití dešťové vody  

(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/10121-vyuziti-sedych-a-destovych-vod-v-budovach)  

 

Tabulka 1.2.4 Dlouhodobý srážkový normál 1961-1990  

(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/10121-vyuziti-sedych-a-destovych-vod-v-budovach)  

 

Hodnota hydraulické účinnosti filtru je buď poskytnuta výrobcem zařízení, nebo přibližně 0,9 - 

0,95.  

Poté stanovíme potřebu provozní vody dle rovnice (1.2.5).  

                                        (1.2.5) 
  

kde  
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Pro případ využití dešťové (provozní) vody pouze na zálivku tedy zjednodušeně  

              (1.2.6) 
  

Potřeba vody pro zalévání nebo kropení qzal lze odečíst například z tabulky níže (Tabulka 1.2.5):  

Tabulka 1.2.5 Potřeba vody pro zalévání, kropení a úklid 

(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/10121-vyuziti-sedych-a-destovych-vod-v-budovach) 

 

Roční potřeba provozní doby se stanoví ze vztahu (1.2.7).  

                  (1.2.7) 
  

kde  
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Pouze pro zalévání opět zjednodušíme  

             (1.2.8) 
  

Využití dešťové vody je optimální, pokud platí nerovnost (1.2.9).  

      (1.2.9) 
  

                                   

                                      

Pokud je roční zisk dešťové vody menší než potřeba provozní vody, doporučuje se upustit od 

některých způsobů využití, např. praní, nebo je možná kombinace jiného zdroje s využitím 

dešťové vody aby byla nerovnost splněna. (7) 

Objem nádrže na dešťovou/provozní vodu se zpravidla stanovuje na potřebu provozní vody na 

14 až 21 dnů. Při stanovení objemu nádrže na dešťovou/provozní vodu se bere v úvahu, že 

zalévání, kropení a úklid se nemusí provádět každý den. Dále se musí vzít v úvahu využití 

budovy v průběhu 14 až 21 dnů (každý den, jen v pracovních dnech apod.). (7)  

Jelikož tato norma nebyla doposud vydána a je na ní stále pracováno, nebudu dle ní provádět 

praktické výpočty.  

EN 16941 - 1 - Systémy pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití 

dešťových vod. Tato evropská norma je ze zmíněných nejnovější - byla v originále vydána v 

lednu 2018 a v ČR vyhlášena v anglickém znění v červenci 2018. Norma se týká projektování, 

dimenzování, instalaci, označování, uvedení do provozu a údržbu zařízení pro využití 

srážkových vod. (8)  

Zaměříme-li se na projektování zařízení pro využití srážkových vod, norma připomíná, že je 

potřeba brát do úvahy následující vlivy:  

 místní rozložení srážek  

 velikost odvodňované plochy  

 materiál povrchu odvodňované plochy  

 dimenzování a materiál potrubí  

 stupeň znečištění odvodňované plochy  

 riziko znečištění zařízení  

Dimenzování zařízení pro využití srážkových vod norma doporučuje následovně:  

Stanovíme nátok srážkové vody YR dle (1.2.10):  

            (1.2.10) 
  

kde  
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Úhrn srážek lze opět zjistit například z tabulky zmíněné výše (Tabulka 1.2.4 Dlouhodobý 

srážkový normál 1961-1990).  

Součinitel využití odvodňované plochy střechy "e" se nachází v následující tabulce (Tabulka 

1.2.6)  

Tabulka 1.2.6 Součinitelé využití odvodňované plochy střechy  

(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/17616-nova-evropska-norma-pro-vyuziti-srazkovych-vod)  

 

Hydraulická účinnost mechanického čištění srážkové vody (mechanického filtru, síta) η, je 

uvedena výrobcem prvku. Pokud výrobce nestanoví jinak, uvažuje se pro systémy bez 

dodatečného čištění η = 0,9. (8)  

Roční potřeba nepitné vody se dle normy stanoví vztahem (1.2.11) 

              (1.2.11) 
  

kde  

                                         

                                         

Z rovnice (1.2.11) je patrné, že norma uvažuje využití srážkové vody po celý rok. V opačném 

případě je potřeba vztah patřičně přizpůsobit.  

Stejně jako ČSN 75 6780, i tato norma doporučuje porovnat nátok srážkové vody a roční 

spotřebu nepitné vody. Pokud je spotřeba vyšší, doporučuje upustit od některého ze 

zamýšlených způsobů využití.  
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Pokračujeme ve výpočtu stanovení objemu akumulační nádrže tak, že stanovíme celkovou 

denní potřebu nepitné vody:   

               (1.2.12) 
  

kde  

                                                

                                        

                                                                           

V případě využívání vody pro zálivku je možné opět orientačně vycházet z tabulky výše 

(Tabulka 1.2.5 Potřeba vody pro zalévání, kropení a úklid).  

Objem akumulační nádrže se určí dle vztahu (1.2.13) 

          (1.2.13) 
  

kde  

                               

                                                

                                  

Počet dnů suchého období se uvažuje 14 až 21. Norma uvádí příklady počtu dnů suchého 

období pro různé evropské státy: 15 dnů pro Nizozemí, 18 dnů pro Velkou Británii a 21 dnů pro 

Německo. (8) 

Norma dále například uvádí příklady řešení zařízení pro využití srážkové vody, které jsou 

znázorněny na následujících obrázcích.  
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obr.  1.2.1 Zařízení pro využití srážkové vody s doplňováním pitné vody pomocí nádržky u čerpací stanice  

(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/17616-nova-evropska-norma-pro-vyuziti-srazkovych-vod)  

legenda: 1 – střešní (např. podokapní) žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – síto nebo odlučovač, 4 – uklidněný 

přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přeliv se zápachovou uzávěrkou (pokud je 

napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura při napojení na kanalizaci, 8 – sací koš s plovákem a zpětnou 

armaturou, 9 – sací potrubí srážkové (nepitné) vody, 10 – automatická tlaková čerpací stanice, 11 – tlakový spínač 

nebo jiné ovládání čerpadla, 12 – nádržka pro doplňování pitné vody s plovákovým ventilem a 

elektromagnetickým ventilem na sacím potrubí (doplňování pitné vody přes volný výtok AB), 13 – přeliv 

s přerušením (volný výtok), 14 – rozvod nepitné vody, 15 – výtokové armatury nepitné vody, 16 – přívod pitné 

vody. 

 

 

obr.  1.2.2 Zařízení pro využití srážkové vody s mezinádrží pro doplňování pitné vody  
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(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/17616-nova-evropska-norma-pro-vyuziti-srazkovych-vod)  

legenda: 1 – střešní (např. podokapní) žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – síto nebo odlučovač, 4 – uklidněný 

přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přeliv se zápachovou uzávěrkou (pokud je 

napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura při napojení na kanalizaci, 8 – sací koš s plovákem a zpětnou 

armaturou, 9 – ponorné čerpadlo, 10 – výtlačné potrubí srážkové (nepitné) vody, 11 – uklidněný přítok pitné vody 

(dvě kolena u dna), 12 – přeliv mezinádrže, 13 – mezinádrž, 14 – přívod pitné vody s elektromagnetickým 

ventilem, 15 – doplňování pitné vody s přerušením volným výtokem AA, 16 – šikmý mechanický filtr, 17 –

 automatická tlaková čerpací stanice, 18 – rozvod nepitné vody, 19 – výtokové armatury nepitné vody. 

 

obr.  1.2.3 Zařízení pro využití srážkové vody s doplňováním pitné vody přímo do akumulační nádrže na srážkovou 
vodu 

(zdroj: https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/17616-nova-evropska-norma-pro-vyuziti-srazkovych-vod)  

legenda: 1 – střešní (např. podokapní) žlab, 2 – potrubí dešťové kanalizace, 3 – síto nebo odlučovač, 4 – uklidněný 

přítok (dvě kolena u dna), 5 – akumulační nádrž na srážkovou vodu, 6 – přeliv se zápachovou uzávěrkou (pokud je 

napojen přímo na kanalizaci), 7 – zpětná armatura při napojení na kanalizaci, 8 – sací koš s plovákem a zpětnou 

armaturou, 9 – ponorné čerpadlo, 10 – výtlačné potrubí srážkové (nepitné) vody, 11 – tlakový spínač, 12 – tlaková 

nádoba, 13 – rozvod nepitné vody, 14 – výtokové armatury nepitné vody, 15 – přívod pitné vody 

s elektromagnetickým ventilem, 16 – doplňování pitné vody s přerušením volným výtokem AA opatřeným 

zápachovou uzávěrkou. 

Kniha Hospodaření s dešťovou vodou v ČR velmi podrobně a názorně popisuje současné 

hospodaření se srážkovými vodami. (9) Publikace hodnotí přístupy k dešťové vodě, hovoří o 

preferencích decentrálního způsobu hospodaření s ní a dalších obecných zásadách. Zmiňuje 

nejdůležitější zákony a technické předpisy týkající se tohoto tématu. Dále popisuje jednotlivá 

zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou, včetně jejich přehledných schémat. Uvádí i 

vzorové příklady realizovaných zahraničních projektů, například ze Švédska, USA, Walesu či 

Německa. Stejně tak se v knize nachází i příklady z ČR.  
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Hlavní myšlenku publikace dle mého názoru vystihne následující odstavec, týkající se 

ustáleného spojení "hospodaření s dešťovou vodou": (9)  

"Termín 'hospodaření' má z hlediska respektu k vodě jako cennému zdroji daleko pozitivnější 

konotace nežli zaběhlé užívání pojmů 'nakládání' nebo 'likvidování'. Hospodařit s dešťovou 

vodou znamená vodu užívat smysluplně a hospodárně s ohledem na měnící se podmínky. To má 

mimo jiné souvislost s řadou vedlejších pozitivních efektů HDV podporujících vsakování, 

evapotranspiraci nebo využívání zadržených srážkových vod k provozu odvodňovaných 

nemovitostí." (9) 

Pokud jde o akumulaci srážkových vod, kniha uvádí, že jsou využitelné zejména jako zdroj vody 

pro zálivku, chlazení komunikací či jejich čištění, v kancelářských budovách jako zdroj užitkové 

vody například pro splachování toalet nebo úklid. Z hlediska navrhování objemu těchto nádrží 

autoři doporučují cca 4 m3 nádrže na 100 m2 plochy střechy. (9) 

Pro dimenzování objemu dešťových jímek existují i různé velmi zjednodušené postupy či 

dokonce automatické kalkulátory, dostupné online. Mezi nejznámější patří pravděpodobně 

kalkulátor velikosti nádrže Nicoll Česká republika, volně dostupný online na adrese 

http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html/kalkulator-

velikosti-nadrze.html. Pro výpočet stačí zadat pouze průměrný roční srážkový úhrn pro 

zájmovou lokalitu (ten lze dokonce jednoduše odečíst z přiložené mapy), plochu střechy a 

počet trvale žijících osob či plochu zavlažované plochy, dle charakteru využití nádrže. Poslední 

dotaz je na úroveň hladiny podzemní vody - ten je zde jednoduše z toho důvodu, že po 

provedení výpočtu ideálního objemu jímky aplikace rovnou navrhne zakoupení konkrétního 

produktu.  

 

obr.  1.2.4 Rozhraní webového kalkulátoru velikosti nádrže Nicoll Česká republika - mapa srážkových úhrnů   

(zdroj: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html/kalkulator-velikosti-nadrze.html)  
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obr.  1.2.5 Rozhraní webového kalkulátoru velikosti nádrže Nicoll Česká republika  

(zdroj: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html/kalkulator-velikosti-nadrze.html)  

 

obr.  1.2.6 Navržený objem nádrže kalkulátorem Nicoll Česká republika 

(zdroj: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/nadrze-na-destovou-vodu.html/kalkulator-velikosti-nadrze.html) 

Na první pohled velmi podobný kalkulátor se nachází i na webových stránkách společnosti 

Insteko (http://www.insteko.cz/kalkulator-velikosti-nadrze/). Nejenom rozhraní, ale i výsledky 

a doporučené produkty se téměř shodovaly. Samotnému kalkulátoru opět předchází mapka se 

srážkovými úhrny.  
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obr.  1.2.7 Rozhraní webového kalkulátoru velikosti nádrže Insteko  

 

obr.  1.2.8 Navržený objem nádrže kalkulátorem Insteko  

(zdroj: http://www.insteko.cz/kalkulator-velikosti-nadrze/)  
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Vlastním kalkulátorem disponují i webové stránky dotačního titulu Dešťovka 

(https://www.dotacedestovka.cz/). Výpočet by měl být pouze orientační a neměl by ovlivňovat 

možnost získání dotace pro daný případ a lokalitu. Avšak k určení maximální možné výše 

dotace je vypočítaný objem nádrže limitní.  

Rozhraní kalkulátoru na https://www.dotacedestovka.cz/ zobrazuje následující obrázek.  

 

obr.  1.2.9  Rozhraní webového kalkulátoru velikosti nádrže Dešťovka  

(zdroj: https://www.dotacedestovka.cz/)  

 

obr.  1.2.10 Navržený objem nádrže kalkulátorem Dešťovka  

(zdroj: https://www.dotacedestovka.cz/)  

Hodnoty vypočítané těmito kalkulátory budou použity v praktické části diplomové práce 

(kapitola 2.6).  

Jako další zdroj pro výpočet objemu akumulační jímky mi sloužil technologický předpis Volba 

zdroje vody firmy Irimon, spol. s r. o. (10). Publikace doporučuje pohled na návrh ze dvou 

úhlů, a to:  
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1. Výpočet objemu dešťové jímky na základě deště a plochy střechy  

2. Výpočet objemu dešťové jímky na základě požadavku závlahy  

Na základě deště a plochy střechy se objem akumulační nádrže určí dle rovnice (1.2.14).  

  
     

 
 

(1.2.14) 
  

kde  

                               

                           

                      

                        

                        

Na základě požadavku závlahy je postup výpočtu následující (1.2.15):  

           (1.2.15) 
  

                              

                          

                           

"Výsledný odhad velikosti retenční nádrže vychází z maximální denní potřeby vody určené pro 

zálivku, a to s ohledem na rezervu nutnou pro případné přívalové či dlouhotrvající srážky, které 

jsou jímány ze střech a různých zpevněných, či svažitých vegetačních ploch." (10) 

Poslední jednoduchý výpočet, který bych na tomto místě ráda zmínila, pochází z portálu 

Počítáme s vodou (https://www.pocitamesvodou.cz/). Dovolím si v následujícím odstavci 

citovat odpověď na otázku "Jak velký zásobník na dešťovou vodu zvolit? A jak se řeší případný 

nedostatek nebo naopak velké množství dešťové vody, když někdy prší méně a někdy zase 

více?": (11)  

"V případě jakéhokoliv zásobníku se pro jeho výběr a hlavně jeho velikost vychází z výpočtu, 

kterým se zásobník tzv. objemově optimalizuje. Objem zásobníku se řídí velikostí střešní plochy 

nebo předpokládanou spotřebou dešťových vod (vždy se volí menší z obou objemů). Objem 

zásobníku se tedy dimenzuje tak, aby zásoba dešťové vody, která zde bude akumulována, 

vystačila na dobu 3 týdnů. V praxi se právě tohle období prokázalo jako maximální doba, 

během níž téměř s jistotou přijde déšť. 

Na základě zkušeností z praxe platí velmi jednoduchý vzorec: doporučený objem zásobníku pro 

jednu osobu na 3 týdny je 1 m3. Proto pokud budeme počítat optimální objem zásobníku pro 

4 člennou rodinu, bude jeho optimální objem 4m3 zásobník. Tento objem se navyšuje o 1 m3 
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objemu na každý 100 m2 intenzivně zalévané zahrady. Pokud tedy chci (tlakově) zalévat 100 m2 

trávníku, potřebuju už 5 m3 velký zásobník. 

Stále však zůstává otázka, zdali mám vždy i dostatečně velkou střechu, aby objem vypočteného 

zásobníku byl zároveň i naplněn — je zřejmé, že střecha zahradního altánku tak velký zásobník 

určitě dostatečně nezásobí. Platí zde proto kontrolní výpočet, který vychází z toho, že na každý 

25 m2 střechy můžeme připojit maximálně 1 m3 objemu zásobníku. Objem správně navrženého 

zásobníku se pak rovná tomu menšímu z obou vypočítaných objemů. Jestli tedy mám střechu 

velkou 125 m2, tak mohu použít maximálně 5 m3 zásobník. Pokud použiji větší, bude tak či tak 

většinou poloprázdný. Pokud velikost střechy má pouze 100 m2, mohu použít maximálně 4 m3 

zásobník. Potřebnou zbylou vodu budu muset doplňovat vodou pitnou. 

Při vytrvalém dešti může dojít i k opačnému problému, kdy zásobník již nedokáže pojmout 

aktuální množství spadlé vody, proto má každá akumulační nádrž bezpečnostní přepad, kde se 

voda vsákne pozvolně do půdy. Vybrat nádrž správné velikosti je tedy důležité jak z hlediska 

jejího maximálního využití, tak z důvodů provozních (například vyrovnané plnění a čerpání). Ze 

zkušeností z poslední doby víme, že v tomto směru také zcela dobře poradí přímo prodejci 

akumulačního zásobníku." (11) 

Závěry z tohoto textu budou taktéž zhodnoceny na praktickém příkladu v kapitole (2.6).  

V rámci zpracovávání diplomové práce jsem se rozhodla zjistit nejenom to, jaké v současné 

době existují přístupy k navrhování objemů akumulačních jímek z hlediska norem z nich 

vycházejících kalkulátorů a odborných publikací, ale i praktické přístupy ze strany firem, 

prodávajících tyto nádrže. Proto jsem několika firmám zaslala email s reálným problémem a 

dotazem, jaký objem jímky by pro můj případ doporučili. Vstupní informace pro návrh objemu, 

které firmy obdržely, byly rozloha a charakter plochy, ze které je plánováno sbírat dešťovou 

vodu, rozměr a charakter zavlažované plochy a že se jedná o závlahu automatickou 

(postřikovače a kapkovací potrubí), alternativní zdroj v případě nedostatku dešťové vody 

(vodovod) a poloha pozemku. Následuje text mého dotazu a obdržené odpovědi. Z osmi 

dotázaných firem reagovalo pět.  

"Dobrý den,  

zaujala mě Vaše nabídka samonosných jímek na dešťovou vodu. Ráda bych se Vás zeptala, jaký 

objem jímky byste doporučili. Jímku budu využívat pouze na zavlažování zahrady o velikosti cca 

460 m2 (400 m2 trávník a 60 m2 keře a trvalky). Vodu mohu sbírat z vodorovné plechové střechy 

rozlohy 100 m2 a v případě nedostatku ji budu doplňovat z vodovodu. Na zahradě mám 

instalovanou automatickou závlahu postřikovači a kapkovacím potrubím aktuálně napojenou 

na vodovodní řad a osazením jímky bych chtěla ušetřit na spotřebované vodě. Zahrada se 

nachází na Praze 9.  

Děkuji a s pozdravem  

Šárka Adensamová"  
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První reakce - firma Gluc PBS s.r.o. (https://www.jimky-plast.cz/):  

"Dobrý den, odpovídám na vaši poptávku jímky, pro vaši velikost střechy můžete mít i největší 

jímku 15m3, je lepší mít velkou zásobu vody, aby vám v období sucha dostačovala."  

Následoval výčet jímek ze sortimentu firmy, jejich rozměry, materiálové charakteristiky atp.  

Druhá reakce byla od firmy EKOCIS, spol. s r.o. (https://ekocis.cz/):  

"Dobrý den 

Myslím že pro vás bude vhodný program NDA s tlakovou vodárnou který je určen pro centrální 
zálivku 

Typ NKL6-EK (NDA)...........................................................................................34600,- 

Cena s kompletní technologií bez DPH 

                                                                 Hezký den"  

V příloze emailu se nacházelo schéma doporučené jímky. Její objem je 6 m3.  

Jako třetí reagovala společnost ITMS plast® (https://www.itms-plast.cz/):  

"Dobrý den paní Adensamová, 
 
děkujeme za projevený zájem o naši společnost ITMS plast® a kvalitní české výrobky. 
Na základě poptávky, kterou jste učinila prostřednictvím e-mailu, si Vám dovolujeme zaslat 
cenovou nabídku. 
 

V případě výskytu spodní vody, jílovité půdy, záplavové oblasti nebo v případě výskytu toku, kde 

není ustálená hladina spodní vody je nutné dvouplášťové konstrukční provedení.  

 

Konstrukční provedení k obetonování doporučujeme u staticky zatěžovaných míst. 

 

Zasíláme Vám cenovou nabídku na samonosnou nádrž na dešťovou vodu JKS-5b, provedení 

kruhové."  

 
Následoval podrobný rozpis ceny zvolené nádrže, jejíž objem je v tomto případě 5 m3. V příloze 

emailu se nacházela mimo jiné tabulka, pomocí které společnost doporučuje zvolit využitelný 

objem nádrže v závislosti na velikosti střechy (obr.  1.2.11).  
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obr.  1.2.11 Volba objemu jímky v závislosti na ploše střechy  

(zdroj: ITMS plast®)  

Následující vytipovaný objem jímky zaslala zástupkyně společnosti Levnéjímky.cz 

(https://www.levnejimky.cz/, DAX Trade s.r.o.). Jednalo se opět o 5 m3, viz dále:  

"Vážená paní Adensamová, 

děkuji za Váš zájem. 

Podle plochy střechy bych Vám doporučila velikost jímky o objemu 5 m3. 

Z naší nabídky Vám mohu nabídnout Jímku na dešťovou vodu Barrel: 

https://www.levnejimky.cz/cz/eshop/nadrze-na-vodu/41-plastova-nadrz-barrel-na-destovou-

vodu.html 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

Petra Schneiderová, DiS."  

Poslední reakci jsem obdržela od firmy ASIO NEW, spol. s r.o. ( https://www.asio.cz/).  

 

"Dobrý den, 

na základě Vaší poptávky předkládám návrh řešení využití dešťové vody v domě. 

AS – REWA KOMBI 4 EO (4,21 m3) - 63 500 Kč   (cena včetně DPH) 

S přátelským pozdravem / Best regards 
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Václav Kučera 

Oddělení inovací" 

Společnost ASIO NEW, spol. s r.o. navrhuje jímku o objemu 4,21 m3.  

Dvě doporučení tedy byla na jímku o objemu 5 m3, po jednom pak na 6 m3; 4,21 m3 a 15 m3. V 

praktické kapitole (2.6), která se bude věnovat výpočtům akumulačního objemu jímky pro 

pozemek stejných parametrů, které jsem zaslala výše uvedeným firmám, tyto hodnoty 

porovnám s výpočty dle norem, dle webových kalkulaček a s vlastními experimentálními 

měřeními.  
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1.3 Hospodaření s dešťovou vodou v legislativě  

Následující kapitola se bude věnovat výčtu nejdůležitější legislativy, týkající se hospodaření s 

dešťovou vodou. Výčet zákonů a vyhlášek byl převzat z knihy Hospodaření s dešťovou vodou v 

ČR. (9) Poté následují základní informace o dotačním titulu Dešťovka.  

1.3.1 Hospodaření s dešťovou vodou v legislativě ČR 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) stanovuje v § 5 

odstavec 3 povinnost hospodaření s dešťovými vodami na pozemku.  

"(3) 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." (12) 

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

volbě recipientu srážkové vody především zasakování, a to v § 20 odstavec 5 c):  

"(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno  

c) 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." (13) 

Pro případ staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci je § 20 upřesněn v § 21 , odstavec 3:  

"(3) 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." (13) 
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Ochranu proti zavádění tzv. bezodtokých území řeší vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích stavby v § 6, kde popisuje napojení staveb na sítě technického vybavení. 

V odstavci 4 zmíněného paragrafu je opět zmíněno upřednostnění zasakování srážkových vod, 

pokud nejsou zadržovány pro další využití.  

"(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." (14) 

Dalším základním právním předpisem týkající se hospodaření s dešťovou vodou je zákon č. 

274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). § 8 odstavec 5 hovoří taktéž o připojení na sítě 

technického vybavení.  

"(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 

zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu 

nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické 

možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o 

dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány 

vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na 

vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. 

Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo 

kanalizace." (15) 

Dále definuje:  

§ 4: "(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací 

se vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle 

zvláštního právního předpisu7) a z národních plánů povodí zpracovaných podle zákona o 

vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny." (15) 

§ 12: "(1) Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní 

prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod z 

odkanalizovávaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od 

odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování 

recipientů způsobované dešťovými přívaly. Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné 

konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. Další požadavky 

na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz 

kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis." (15) 

V § 8 odstavec 14 zákon popisuje platbu stočného.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274#f2222357
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274#f2222360
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"(14) Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen "stočné"), 

pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 nevyplývá, že stočné se platí provozovateli 

kanalizace (§ 20). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. 

Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním 

odpadních vod. Právo na úplatu pevné složky stočného vzniká podle podmínek stanovených ve 

smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková forma stočného. Takové 

sjednání je možné ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné 

působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby, která je vlastníkem 

vodovodů a kanalizací podle § 20 odst. 4." (15) 

Od platby stočného jsou osvobozeny subjekty jmenované v § 20 odstavec 6.  

"(6) Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se 

nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně 

přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro 

přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich 

částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního 

dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k 

trvalému bydlení a na domácnosti." (15) 

1.3.2 Dotační titul Dešťovka  

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního 

prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v 

rámci Národního programu Životní prostředí. Cílem programu je motivovat vlastníky a 

stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s 

dešťovou vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody a vody z podzemních zdrojů. (16) 

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů: (16) 

 zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 

 akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku, 

 využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.  

1. dotační výzva byla vyhlášena 27. dubna 2017 s alokací 100 milionů korun. Za 28 hodin od 

spuštění příjmu žádostí bylo přijato 2 279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena. 2. dotační 

výzva byla vyhlášena 7. srpna 2017. Alokace je 340 milionů korun. Příjem žádostí v současnosti 

probíhá, k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace. (16) Na konci září 2018 byla zveřejněna 

informace, že Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává 

do něj dalších 100 milionů korun. Až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání 

zahrady získají od 1. října 2018 domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně vyhlášených 

suchých oblastí. Nově se program Dešťovka také otevírá i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních 

objektech. (17)  

Na vlastních webových stránkách výzvy (www.dotacedestovka.cz) se nachází online kalkulátor 

velikosti akumulační nádrže, již zmiňovaný v kapitole 1.2. Je zde i seznam často kladených 
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dotazů, z nichž nejpodstatnější, týkající se využívání titulu pro zbudování akumulační nádrže 

pro zálivku, jsou následující: (18) 

"Pro koho je program Dešťovka určen?" 

"Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické 

osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou." 

"Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez 

napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?" 

"Nejjednodušší systémy jsou podporovány u všech stávajících obytných domů na území ČR." 

"Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?" 

"Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při 

náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 

let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v 

suchých obdobích."  

"Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?" 

"Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že 

kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou 

střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro 

akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle 

používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná." 

Je potřeba mít na paměti, že dotační titul Dešťovka má být zejména osvětový. Působí ve velmi 

malém měřítku (jedná se o jednotlivé nemovitosti) a při globálním boji proti změně klimatu je 

samozřejmě nutné budovat větší systémy, například na úrovni obcí a měst. Je ovšem potřeba 

vnést mezi občany informaci o globální změně klimatu a především adaptaci na ni, rozšířit 

povědomí o hospodaření s dešťovou vodou a učinit osvětu týkající se plýtvání pitnou vodou a 

tak podobně.  
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1.4 Klimatická změna  

V dávné minulosti docházelo k mnohem větším teplotním změnám, než nyní, a to především 

během opakujících se dob ledových. Přirozeně docházelo k výkyvům i později, jako například 

při tak zvané malé době ledové zhruba v 17. až 19. století. Ale variabilita klimatu na severní 

polokouli v posledním tisíciletí patrně nikdy nepřesáhla 2 °C. (19) 

Kapitola se bude dále zabývat změnou klimatu odehrávající se od počátku 20. století, pro 

kterou je někdy používán i výraz globální oteplování. (20) 

Jedním z nejdůležitějších mezinárodních orgánů, věnujících se problematice klimatické změny, 

je IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Mezivládní panel pro změnu klimatu). 

Jedná se o seskupení vědců, založené roku 1988 z iniciativy Generálního shromáždění OSN 

ve spolupráci se Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Environmentálním 

programem spojených národů (UNEP) z důvodu potřeby objektivního hodnocení problému 

změny klimatu. (21) 

Ucelený pohled na změnu klimatu podává Pátá hodnotící zpráva IPCC (Fifth Assessment Report 

- AR5) z let 2013 - 2014, jejíž znění následuje. (21)  

"Vliv člověka na klimatický systém je zřejmý a současné antropogenní emise skleníkových plynů 

jsou nejvyšší v historii. Nedávné změny klimatu měly dalekosáhlé dopady na lidské a přírodní 

systémy.  

Oteplování klimatického systému je nepochybné a od padesátých let minulého století nemá 

řada pozorovaných změn obdoby po celá desetiletí až tisíciletí. Atmosféra a oceán se oteplily, 

množství sněhu a ledu kleslo a hladina oceánu stoupla. 

Každé z posledních tří desetiletí bylo v blízkosti zemského povrchu teplejší než kterékoli 

z předchozích desetiletí od roku 1850. Období od roku 1983 do roku 2012 bylo pravděpodobně 

nejteplejší třicetiletí za posledních 1400 let na severní polokouli, kde je takovéto vyhodnocení 

možné provést."  (22) 

V souvislosti s globálním oteplováním se často hovoří o skleníkovém efektu. Ten můžeme 

rozdělit na přirozený a vyvolaný vlivem člověka - antropogenní. "Přirozeně se vyskytující 

skleníkové plyny způsobují nárůst teplot o cca 33 °C. Bez zemské atmosféry by teploty prakticky 

na celém povrchu Země byly pod bodem mrazu. Přirozený skleníkový efekt je tedy podmínkou 

života na Zemi tak, jak ho známe." (20) Od průmyslové revoluce však narůstá množství 

skleníkových plynů vlivem člověka - a to zejména ze spalování fosilních paliv, další průmyslové 

činnosti, dopravy, zemědělství a další. Tento nárůst radiačního působení z lidské činnosti je 

důsledkem zejména zvýšení úrovně oxidu uhličitého v atmosféře. (20) Podle páté hodnotící 

zprávy "atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného jsou za posledních 

800 000 letech bezprecedentní. Jejich účinky společně s jinými antropogenními silami byly 

zjištěny v celém klimatickém systému a je velmi pravděpodobné, že byly dominantní příčinou 

pozorovaného oteplování od poloviny 20. století." (22) 
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obr.  1.4.1 Skleníkový efekt  

(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Globalni_toky_energie_cs.svg/744px-
Globalni_toky_energie_cs.svg.png)  

 

obr.  1.4.2 Křivka průměrných měsíčních koncentrací CO2 v atmosféře  

(zdroj: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Mauna_Loa_CO2_monthly_mean_concentratio
nCS.svg/708px-Mauna_Loa_CO2_monthly_mean_concentrationCS.svg.png)  
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Vývoj nárůstu teplot na povrchu Země znázorňuje obr.  1.4.3 Změna povrchové teploty. (22)  

 

obr.  1.4.3 Změna povrchové teploty 

(zdroj: http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/ar5/Fyzikalni_zaklady/figures_cz/SPM1.png)  

S nárůstem teploty přicházejí další dopady globálního oteplování. Především se jedná o změnu 

množství a výskytu atmosférických srážek. Pro vysoké zeměpisné šířky, jako je Arktida, Kanada, 

Skandinávie či Sibiř se očekává nárůst srážek, slabší nárůst také v některých tropických 

oblastech. Oproti tomu s úbytkem se počítá ve většině subtropických oblastí. (23)  

Teplejší atmosféra také vyvolává častější extrémní výkyvy počasí. Mělo by proto přibývat 

silných tropických hurikánů a tajfunů, vichřic, povodní nebo vln horka či sucha. Nevyhnutelné 

je také tání ledovců, zvyšování hladin oceánů, zánik a migrace druhů. Očekáváme změnu 

rozložení srážek v průběhu roku, zejména vyšší zimní úhrny, ale méně v podobě sněhu. (23)  

Na zemědělství se sice předpokládají zejména negativní dopady globálního oteplování (snížení 

úrody v důsledku extrémních projevů počasí, výskytu sucha nebo naopak záplav, dále úhyn 

hospodářských zvířat, který bývá často zapříčiněn suchem či nadměrnými dešti), avšak změna 

se může projevit i pozitivně. Vegetační období v nejteplejších oblastech začne začátkem března 

a skončí až koncem října. Oproti současnému stavu by období zrání či sklizně mohlo být 

uspíšeno nejméně o 10 – 14 dnů. S nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde také 

ke zrychlení fotosyntézy. (23)  
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1.4.1 Klimatická změna v ČR  

Jako hlavní indikátory klimatické změny v České republice slouží údaje o teplotách a srážkách. 

Nejdelší pozorovací řada u nás pochází ze stanice Praha - Klementinum. Naměřená data z této 

stanice z portálu ČHMÚ jsou na následujících obrázcích (obr.  1.4.4, obr.  1.4.6 a obr.  1.4.8).  

 

obr.  1.4.4 Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (°C) v období 1755-2010 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf)  

Z obr.  1.4.4 Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (°C) v období 1755-2010 je patrné, že 

do konce 18. století průměrná teplota vzduchu rostla. Poté začala klesat, což trvalo zhruba do 

poloviny 19. století, od kdy už je zaznamenáván její nárůst, který se v 80. letech 20. století 

zrychlil. Totéž je názorně vidět i na následujícím obrázku (obr.  1.4.5).  

 

obr.  1.4.5 Průměrné roční teploty v Praze-Klementinu  

(zdroj: Konference Sucho a hospodaření s vodou, září 2018, České Budějovice. Petr Skalák - Czech Globe)  
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obr.  1.4.6 Průměrné roční chody teploty vzduchu (°C) ve třech padesátiletých obdobích  

(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf)  

Obrázek obr.  1.4.6 Průměrné roční chody teploty vzduchu (°C) ve třech padesátiletých 

obdobích  velmi zřetelně ukazuje nárůst teploty v padesátiletích 1861-1910, 1911-1960 a 1961-

2010.  

Zaměříme-li se na změny teplot v jednotlivých měsících, největší oteplování nastává především 

v prvních dvou třetinách roku, zejména v období letních prázdnin, ale také v lednu a dubnu. Na 

podzim je nárůst teplot mírnější.  

 

obr.  1.4.7 Změny měsíčních teplot  

(zdroj: Konference Sucho a hospodaření s vodou, září 2018, České Budějovice. Petr Skalák - Czech Globe)  
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obr.  1.4.8 Průběh ročních úhrnů srážek (mm) v období 1805-2010  

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf)  

Z obr.  1.4.8 Průběh ročních úhrnů srážek (mm) v období 1805-2010  lze od 30. let minulého 

století zaznamenat mírně klesající trend ročních srážkových úhrnů. (24)  

Pro určení budoucího vývoje klimatu existuje množství různých scénářů. Dva z nich, odhadující 

vývoj klimatu v ČR do roku 2100, znázorňuje následující obrázek (obr.  1.4.9).  

 

obr.  1.4.9 Změny průměrné roční teploty vzduchu v ČR  

(zdroj: Konference Sucho a hospodaření s vodou, září 2018, České Budějovice. Petr Skalák - Czech Globe)  
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1.4.2 Pozorování stavu zeleně v letních měsících 2018 

Pokud srovnáme letošní letní měsíce (2018) s třicetiletými normály (1981-2010) z hlediska 

srážkových úhrnů a průměrných měsíčních teplot, dostaneme následující hodnoty:  

 

obr.  1.4.10 Územní teploty v roce 2018 a 1981-2010 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty)  

(Vysvětlivky: T = teplota vzduchu 2018 (°C); N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 (°C); O = odchylka 
od normálu (°C)) 

 

obr.  1.4.11 Územní srážky v roce 2018 a 1981-2010 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky)  

(Vysvětlivky: S = úhrn srážek 2018 (mm); N = dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 (mm); % = úhrn srážek v % 

normálu 1981–2010)  

Letní měsíce červen, červenec, srpen a září 2018 byly ve srovnání s normálem 1981-2010 z 

hlediska teplot v České republice v průměru o 2,15 °C teplejší (v Praze dokonce o 2,35 °C), z 

toho nejvíce o 3,3 (Praha 3,6) °C v srpnu. Co se týče srážek, úhrny za tyto čtyři měsíce 

dosahovaly průměrně 75 % normálu (v Praze 69 %), nejvýraznější odchylka v rámci celé 

republiky byla opět v srpnu  - pouhých 45 % normálu a pro Prahu a Středočeský kraj v červenci 

(34 %).  

Toto léto jsem v rámci provádění měření na experimentální ploše (viz kapitola 2.1 

Experimentální plocha) pořizovala i její pravidelnou fotodokumentaci. Na následujících 

snímcích můžeme vidět vývoj zavlažovaného trávníku po jeho vegetační období 2018.  
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obr.  1.4.12 Stav trávníku experimentální plochy 11. 5. 2018 

  

obr.  1.4.13 Stav trávníku experimentální plochy 1. 6. 2018 

  

obr.  1.4.14 Stav trávníku experimentální plochy 6. 6. 2018 
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obr.  1.4.15 Stav trávníku experimentální plochy 12. 6. 2018 

  

obr.  1.4.16 Stav trávníku experimentální plochy 19. 6. 2018 

  

obr.  1.4.17 Stav trávníku experimentální plochy 26. 6. 2018 
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obr.  1.4.18 Stav trávníku experimentální plochy 2. 7. 2018 

  

obr.  1.4.19 Stav trávníku experimentální plochy 8. 7. 2018 

  

obr.  1.4.20 Stav trávníku experimentální plochy 13. 7. 2018 
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obr.  1.4.21 Stav trávníku experimentální plochy 18. 7. 2018 

  

obr.  1.4.22 Stav trávníku experimentální plochy 25. 7. 2018 

  

obr.  1.4.23 Stav trávníku experimentální plochy 1. 8. 2018 
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obr.  1.4.24 Stav trávníku experimentální plochy 5. 8. 2018 

  

obr.  1.4.25 Stav trávníku experimentální plochy 10. 8. 2018 

  

obr.  1.4.26 Stav trávníku experimentální plochy 14. 8. 2018 
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obr.  1.4.27 Stav trávníku experimentální plochy 17. 8. 2018 

  

obr.  1.4.28 Stav trávníku experimentální plochy 23. 8. 2018 

  

obr.  1.4.29 Stav trávníku experimentální plochy 29. 8. 2018 



Diplomová práce 
Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

 

45 
 

  

obr.  1.4.30 Stav trávníku experimentální plochy 1. 9. 2018 

  

obr.  1.4.31 Stav trávníku experimentální plochy 5. 9. 2018 

  

obr.  1.4.32 Stav trávníku experimentální plochy 12. 9. 2018 
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obr.  1.4.33 Stav trávníku experimentální plochy 17. 9. 2018 

  

obr.  1.4.34 Stav trávníku experimentální plochy 18. 10. 2018 

  

obr.  1.4.35 Stav trávníku experimentální plochy 27. 10. 2018 
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obr.  1.4.36 Stav trávníku experimentální plochy 1. 11. 2018 

Jako ilustrativní srovnání jsem pořídila i několik snímků nezavlažovaných trávníkových ploch v 

blízkosti sledované experimentální plochy (Praha 9, polohu pořízení fotografií vůči sledované 

ploše zobrazuje mapa na obr.  1.4.37. Bod číslo 10 znázorňuje polohu experimentální plochy). 

Všechny fotky byly pořízeny v srpnu 2018, tedy měsíci s největším srážkovým deficitem a s 

nejvyšší kladnou odchylkou teploty od třicetiletého normálu.  

 

obr.  1.4.37 Označení míst, kde byly pořízeny snímky  

(https://mapy.cz/)  
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obr.  1.4.38 Označení míst, kde byly pořízeny snímky - detail první skupiny 

(https://mapy.cz/)  

  

obr.  1.4.39 Označení míst, kde byly pořízeny snímky - detail druhé skupiny 

(https://mapy.cz/)  

 

obr.  1.4.40 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.1 

 

obr.  1.4.41 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.2 
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obr.  1.4.42 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.3 

  

obr.  1.4.43 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.4a 

  

obr.  1.4.44 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.4b 
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obr.  1.4.45 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.5 

  

obr.  1.4.46 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.6 

  

obr.  1.4.47 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.7 
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obr.  1.4.48 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.8  

(zdroj: Bc. Jana Kuchařová)  

  

obr.  1.4.49 Nezavlažovaná plocha trávníku v srpnu 2018, stanoviště č.9 

(zdroj: Bc. Jana Kuchařová)  
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Fotografie bohužel dokládají fakt, že závlaha se stává nezbytnou jak pro zemědělské plodiny, 

tak pro okrasné a reprezentativní plochy. Více o dopadech klimatické změny na závlahové 

systémy hovoří následující kapitola (1.4.3). Na stav trávníkových ploch má samozřejmě 

nezanedbatelný dopad i půdní podloží, způsob a četnost hnojení, sekání apod.  

1.4.3 Důsledek klimatické změny pro závlahové systémy  

V minulosti byla závlaha využívána spíše v zemědělství pro zvýšení výnosů, dnes se již jedná 

prakticky o nutnou náhradu srážek. Úhrny srážek v letních měsících klesají a ve vegetačním 

období se s rostoucí teplotou zvyšuje evapotranspirace. Dochází k větším ztrátám vody, ta se 

pak s nižším úhrnem nedostane ke kořenovému systému rostlin.  

S vyšším výskytem extrémních jevů střídají suchá období přívalové deště, které přicházejí v 

období horkých letních dnů. Půda je v té době vyprahlá, na jejím povrchu je krusta, bránící 

infiltraci vody, a proto dochází k povrchovému odtoku a jen minimum takto spadlé srážkové 

vody je využito rostlinou.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, postupem času se nevyhneme nutnému zvyšování závlahového 

množství a tím i závlahových dávek, což způsobí nejenom větší spotřebu závlahové vody, ale i 

vyšší nároky na vodní zdroje. Proto je stále více důležité hospodařit s vodou v závlahových 

systémech efektivně jak z hlediska jejího odběru, akumulace a rozvedení po soustavě, tak při 

určování přesných závlahových dávek, aplikací závlahy v noci a podobně. (25) 

U odběrných objektů dbáme na snížení ztrát vody výparem či nedostatečným těsněním 

akumulačních nádrží, využitím úsporných způsobů úpravy vody a rozvodem pokud možno 

zatrubněným, nikoli v otevřených kanálech. Přímo na zavlažované ploše pečlivě volíme 

optimální závlahový detail s ohledem na pěstovanou plodinu, vodu rozvádíme rovnoměrně. 

Měli bychom vyloučit ztráty povrchovým odtokem (například při závlaze postřikem, kdy je 

intenzita závlahy vyšší, než intenzita vsakování vody do půdy). Při závlaze postřikem také 

vznikají nejvyšší ztráty vody výparem, zejména při postřiku na velké vzdálenosti. V takových 

případech uvažujeme o použití více postřikovačů s kratším poloměrem dostřiku, u pásových 

zavlažovačů je vhodné vyměnit jeden velký postřikovač za zavlažovací konzolu s postřikovači 

menšími. Je-li to možné, vodu přivádíme přímo ke kořenům rostlin pomocí podpovrchové 

závlahy, či alespoň přímo k rostlině kapkovači, mikropostřikovači a podobně. (25) 

Značná úspora vody přichází s přesným stanovením závlahových dávek, vycházejícím z 

hydropedologického průzkumu. Je třeba mít na paměti, že tato hodnota je proměnná veličina, 

odvíjející se od vývojové fáze rostliny. Úpravy by také měly vycházet z momentální vlhkosti 

půdy, nebo alespoň momentálního a očekávaného stavu počasí. Ztráty výparem lze také 

výrazně omezit závlahou v nočních hodinách, kdy je voda také lépe přijímána rostlinou a 

vyhneme se tak případnému teplotnímu šoku. (25)  
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2 Praktická část  

2.1 Experimentální plocha 

2.1.1 Obecně  

Zkoumaná experimentální plocha se nachází v Praze-Kyjích. Jedná se o pozemek v 

urbanizovaném povodí, sestávající z plochy trávníku a výsadeb.  

 

obr.  2.1.1 Poloha experimentální plochy v rámci Prahy  

(zdroj: https://mapy.cz/)  

Pozemek experimentální plochy sestává z trávníku o výměře 400 m2 a 60 m2 výsadeb. Celý je v 

cca 5% sklonu směrem k silnici, je tedy orientován směrem na jiho-jihovýchod a plocha 

trávníku je holá, bez stromů, kromě západního asi metr širokého okraje ničím nezastíněná a 

přímo vystavená slunečnímu svitu.  

Nachází se zde malé skladovací prostory, z nichž část je vyhrazena pro umístění technologie 

instalovaného zavlažovacího systému. Ta obsahuje tyto hlavní součásti: ovládací prvky 

čerpadla, tlakovou nádobu, filtraci, hlavní elektromagnetický ventil, hlavní manuální uzávěr 

vody, odbočku pro tlakový rozvod a zazimování a ovládací jednotku závlahového systému. 

Podrobněji jsou prvky popsány v následujících kapitolách.  
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obr.  2.1.2 Letecký snímek pozemku 

(zdroj: https://mapy.cz/)  

 

obr.  2.1.3 Experimentální plocha 
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obr.  2.1.4 Výkres rozvržení zavlažovaných ploch na experimentálním pozemku 

  



Diplomová práce 
Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

 

56 
 

2.1.2 Zdroje vody  

V současné době je hlavním zdrojem závlahové vody pro experimentální plochu kopaná 

studna. Jelikož její vydatnost není pro závlahový systém dostatečná, v případě nedostatku 

studniční vody je využívána voda z vodovodního řadu. Pro závlahu je tedy částečně využívána 

pitná voda a z hlediska ekologického i ekonomického by bylo vhodné zvážit využití dešťové 

jímky, což bude předmětem této diplomové práce. Dešťová voda by pak představovala 

primární zdroj závlahové vody, v případě jejího nedostatku by byla jímka dopouštěna vodou ze 

studny a až jako druhý záložní zdroj by sloužil vodovod.  

2.1.2.1 Kopaná studna  

Kopaná studna je tvořena betonovými skružemi o vnitřním průměru 1000 mm. Výška jedné 

skruže je 500 mm a celkově je použito 22 těchto skruží, celková hloubka studny je tedy 11 m. 

Hladina podzemní vody se po převážnou část roku pohybuje okolo 5 m pod terénem. Z toho 

vyplývá, že brzy z jara, kdy ze studny od skončení zavlažování v říjnu není odebírána voda, 

hladina ve studni nastoupá na tuto úroveň. Před sezónou je k dispozici vodní sloupec o výšce 

6 m, což znamená cca 4,7 m3 vody.  

Studna je vyhloubena v jílovitém podloží a přes to, že objem vody i výška vodního sloupce se 

jeví jako dostatečné, její vydatnost bohužel pro závlahu nevyhovuje. Vodní hladina se při 

intenzivním využívání studny v létě pohybuje okolo 1 metru ode dna. Čerpací zkouška ani 

hydrogeologické průzkumy na pozemku nebyly provedeny, uvedená data vyplývají pouze ze 

zkušeností z provozu závlahového systému na experimentální ploše. Umístění kopané studny 

v rámci experimentální plochy je naznačeno na výkrese Rozvržení zavlažovaných ploch (obr.  

2.1.4).  

2.1.2.2 Vodovodní řad  

Při nedostatku studniční vody je pro závlahu využívána pitná voda z vodovodního řadu. 

Přípojka z vodovodního řadu je polyethylenová o vnějším průměru 32 mm. Na přívodu je 

osazen podružný vodoměr, díky němuž je závlahová voda osvobozena od platby stočného, 

platí se pouze vodné. Hydrodynamický tlak na přípojce je na úrovni 0,2 MPa, což je pro přímé 

napojení závlahového systému nedostatečné. Navíc přímé napojení závlahového systému na 

vodovod by neumožňovalo kombinaci s užitkovou vodou ze studny, jelikož jakékoli „přepínání“ 

mezi vodovodem a dalšími zdroji vody je v rozporu s legislativou (ohrožení jakosti vody ve 

vodovodním řadu zpětným vzdutím). (26) Přípustné je pouze propojení skrz volný výtok nad 

otevřenou vodní hladinu například přes akumulační jímku.  

Následující tabulky a z nich vycházející grafy znázorňují poměr využití vody studniční ku vodě z 

vodovodního řadu v letních sezónách 2015-2018. Tabulky obsahují čtení z podružného 

vodoměru na vodovodní přípojce a z vodoměru v hlavní sestavě AZS. Z grafů jsou na první 

pohled vidět velmi výrazné výkyvy v dostupnosti studniční vody v jednotlivých letech. V roce 

2015 a 2018 výrazně převyšovala spotřeba vody z vodovodu, v roce 2016 byly spotřeby téměř 

vyrovnané a v roce 2017 naopak převažovala voda studniční.   
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Tabulka 2.1.1 Bilance zdrojů vody na experimentální ploše 2015 

 

 

obr.  2.1.5 Graf využití zdrojů vody na experimentální ploše 2015 

2015

AZS Dopouštění

29.5.2015 0 0 0 0 0 0

8.6.2015 13 8 8 5 8 5

17.6.2015 22 13 5 4 13 9

24.6.2015 27 15 2 3 15 12

13.7.2015 34 22 7 0 22 12

21.7.2015 53 31 9 10 31 22

28.7.2015 60 37 6 1 37 23

3.8.2015 70 43 6 4 43 27

4.8.2015 72 45 2 0 45 27

5.8.2015 76 48 3 1 48 28

6.8.2015 79 50 2 1 50 29

11.8.2015 95 61 11 5 61 34

14.8.2015 104 66 5 4 66 38

18.8.2015 112 70 4 4 70 42

24.8.2015 123 75 5 6 75 48

26.8.2015 129 78 3 3 78 51

27.8.2015 131 80 2 0 80 51

3.9.2015 147 91 11 5 91 56

9.9.2015 159 98 7 5 98 61

14.9.2015 167 103 5 3 103 64

16.9.2015 169 104 1 1 104 65

18.9.2015 170 105 1 0 105 65

24.9.2015 174 107 2 2 107 67

12.10.2015 178 109 2 2 109 69

* všechny hodnoty jsou v (m 3 ) Suma 178

Datum
Odečet z vodoměrů

Vodovod
Studniční 

voda

Vodovod 

kumulativní

Studniční voda 

kumulativní
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Tabulka 2.1.2 Bilance zdrojů vody na experimentální ploše 2016 

 

obr.  2.1.6 Graf využití zdrojů vody na experimentální ploše 2016 

2016

AZS Dopouštění

2.5.2016 180 159 0 0 0 0

13.5.2016 189 160 1 8 1 8

26.5.2016 206 168 8 9 9 17

1.6.2016 214 172 4 4 13 21

9.6.2016 224 176 4 6 17 27

21.6.2016 241 184 8 9 25 36

11.7.2016 277 203 19 17 44 53

21.7.2016 292 210 7 8 51 61

25.7.2016 297 213 3 2 54 63

28.7.2016 300 214 1 2 55 65

4.8.2016 313 220 6 7 61 72

11.8.2016 325 226 6 6 67 78

18.8.2016 339 233 7 7 74 85

30.8.2016 359 242 9 11 83 96

1.9.2016 364 245 3 2 86 98

30.9.2016 404 265 20 20 106 118

* všechny hodnoty jsou v (m 3 ) Suma 224

Datum
Odečet z vodoměrů

Vodovod
Studniční 

voda

Vodovod 

kumulativní

Studniční voda 

kumulativní
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Tabulka 2.1.3 Bilance zdrojů vody na experimentální ploše 2017 

 

obr.  2.1.77 Graf využití zdrojů vody na experimentální ploše 2017 

2017

AZS Dopouštění

29.4.2017 409 265 0 0 0 0

8.6.2017 487 289 24 54 24 54

19.6.2017 512 300 11 14 35 68

3.7.2017 538 311 11 15 46 83

31.7.2017 579 328 17 24 63 107

3.11.2017 637 353 25 33 88 140

* všechny hodnoty jsou v (m 3 ) Suma 228

Studniční voda 

kumulativní
Datum

Odečet z vodoměrů
Vodovod

Studniční 

voda

Vodovod 

kumulativní
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Tabulka 2.1.4 Bilance zdrojů vody na experimentální ploše 2018 

 

obr.  2.1.8 Graf využití zdrojů vody na experimentální ploše 2018 

  

2018

AZS Dopouštění

7.5.2018 0 353 0 0 0 0

11.5.2018 6 355 2 4 2 4

15.5.2018 14 362 7 1 9 5

30.5.2018 28 376 14 0 23 5

11.6.2018 40 387 11 1 34 6

13.7.2018 74 417 30 4 64 10

23.7.2018 90 430 13 3 77 13

31.7.2018 111 452 22 -1 99 12

2.8.2018 116 458 6 -1 105 11

29.8.2018 163 506 48 -1 153 10

24.9.2018 189 531 25 1 178 11

8.10.2018 201 543 12 0 190 11

31.10.2018 230 563 20 9 210 20

* všechny hodnoty jsou v (m 3 ) Suma 230

Datum
Odečet z vodoměrů

Vodovod
Studniční 

voda

Studniční voda 

kumulativní

Vodovod 

kumulativní
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2.1.3 Čerpadlo  

K čerpání závlahové vody je od května 2018 používáno čerpadlo JOVAL ECOLOGIC 4E 75 M. 

Jedná se o ponorné čerpadlo, jehož podrobnější parametry jsou zobrazeny v následující 

tabulce (Tabulka 2.1.5) a na charakteristických křivkách čerpadla (obr.  2.1.9).  

Tabulka 2.1.5 Technické charakteristiky čerpadla Joval ECOLOGIC 4E 75 M  

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/85/300/1121/4139)  

Pmax 0,50 MPa 
Qmax 7,2 m3/hod 
Jmenovité napětí (U) 230 V 
Jmenovitý výkon motoru (P) 0,75 kW 
Max. jmenovitý proud (I) 5,7 A 
Vnější průměr 131 mm 
Připojovací závit (vnitřní) 5/4 " 
Hloubka ponoru max. 20 m 
Obsah písku max. 50 g/m3 
Teplota čerpaného média 0-35 °C 
Krytí IP 68  
Maximální počet sepnutí 20/hod  
Plovák Ano  
Externí spínací skříňka Ano  
Rozběhový kondenzátor (externí) Ano  
Krytí spínací skříňky (IP) 55  
Tepelná ochrana Ano  
Typ motoru FRANKLIN ELEKTRIC  
Materiál - plášť čerpadla  nerez  
Materiál - oběžná kola NORYL  
Ucpávka  dvojitá keramická  
Rozměry - délka 530 mm 
Hmotnost (m) 15 kg 
Výrobce JOVAL  
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obr.  2.1.9 Charakteristiky čerpadla Joval ECOLOGIC 4E 75 M  

(zdroj: http://joval.pt/wp-content/uploads/2015/11/bombas-5-ecologic.pdf)  
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obr.  2.1.10 Foto čerpadla Joval ECOLOGIC 4E 75 M z jarního spouštění závlahy, květen 2018 

 

Čerpadlo je řízeno tlakovým a průtokovým spínačem GRUNDFOS PM-2, který automaticky 

spíná čerpadlo při poklesu tlaku v systému pod nastavenou mez (tedy při spuštění závlahy). 

Vypnutí čerpadla po skončení závlahy je taktéž automatické, ve chvíli, kdy průtok klesne k nule 

(tlak naopak vzroste). (27) 

 

obr.  2.1.11 Tlakový a průtokový spínač GRUNDFOS PM-2  

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/77/109/1654/4493)  
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Součástí čerpadla je tlaková nádoba s pryžovým vakem o objemu 8 l, která chrání systém před 

vznikem tlakových rázů (tak zvaného vodního kladiva). Taktéž slouží jako zásobárna tlakové 

vody pro pokrytí případných drobných netěsností v systému a chrání čerpadlo před 

opakovaným častým spínáním a vypínáním.  

2.1.4 Hlavní sestava  

Prvky hlavní sestavy jsou zobrazeny na fotografii níže (obr.  2.1.12 Hlavní sestava závlahového 

systému). Čísla jednotlivých komponentů odkazují k popisům pod obrázkem. Pro přehlednost 

budou popsány pouze hlavní komponenty, s vynecháním tvarovek jako jsou kolena, T-kusy a 

podobně.  

 

obr.  2.1.12 Hlavní sestava závlahového systému 

Legenda:  

1. Přívod závlahové vody (kombinace studniční vody a vody z řadu)  

2. Tlakový a průtokový spínač  

3. Hlavní uzávěr vody  

4. Tlaková nádoba 8 l 

5. Plastový diskový filtr - brání nečistotám vniknout dále do systému. Na čistotu 

závlahové vody jsou velmi náchylné jak elektromagnetické ventily, tak zejména trysky 

postřikovačů i kapkovací potrubí. Filtrace je vždy nedílnou součástí každého 

závlahového systému.  
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6. Manometry - jeden manometr je osazen před vložku diskového filtru a druhý za ní. 

Takto lze bez vyjmutí vložky filtru zjistit její zanesení nečistotami. Při zanášení filtru se 

tlaková ztráta a tedy rozdíl měření na manometrech zvyšuje, a proto je při dosažení 

příliš velké tlakové ztráty potřeba jej jednou za čas vyčistit. Zároveň díky manometru 

můžeme jednoduše odečíst tlak v systému.  

7. Odbočka pro tlakový rozvod, sloužící ke zmíněnému testování produktů a zároveň 

umožňující připojení kompresoru pro potřeby zazimování. Na zimu je vždy potřeba 

systém vypustit a vyfoukat stlačeným vzduchem, aby se zabránilo zamrzání vody v 

potrubí a armaturách (rozvody závlahového systému jsou uloženy v zámrzné hloubce, 

cca 30 cm pod povrchem). Voda zamrzající v led by svými objemovými změnami mohla 

způsobit drobné trhlinky a popraskání potrubí a snižovala by tak životnost systému.  

8. Impulsní vodoměr  

9. Hlavní elektromagnetický ventil - velmi doporučovaná část závlahového systému. Řada 

uživatelů i firem, zabývajících se návrhem a realizací AZS, jej považuje za nadbytečný. 

Avšak tento ventil zajišťuje, že závlahový systém je sice po celou dobu zavodněný, ale 

pokud neprobíhá závlaha, není pod tlakem. Armatury tedy nejsou konstantně 

namáhané a to zvyšuje jejich životnost. Také v případě poruchy potrubí za ventilem při 

jeho použití redukujeme úniky vody, šetříme čerpadlo a podobně. Na veřejných 

plochách také tvoří jakousi ochranu proti vandalům, kteří nedokážou spustit závlahu 

manuálně pouze s použitím sekčního ventilu.  

10. Přívod vody do závlahového systému  

11. Přívod vody pro dopouštění z vodovodního řadu  

12. Mosazný sítový filtr - slouží jako ochrana membrán elektromagnetických ventilů za ním 

- zabraňuje vniknutí drobných částeček, které se ve vodovodním řadu mohou 

vyskytnout zejména po odstávce - tyto shluky částic by mohly narušit membránu 

elektromagnetického ventilu, či zabránit jejímu dokonalému uzavření, a tím způsobit 

nekontrolovatelné dopouštění.  

13. Elektromagnetické ventily pro dopouštění  

 

2.1.5 Postřikovače  

Plánek níže obsahuje rozmístění postřikovačů a jejich výsečí.  
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obr.  2.1.13 Výkres rozmístění postřikovačů na experimentální ploše 



Diplomová práce 
Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

 

67 
 

Pozemek je vykryt postřikovači poněkud atypicky, jelikož zde byl kladen důraz nejenom na 

rovnoměrnost závlahy, ale také na použití všech hlavních typů postřiku. To se odvíjí od faktu, 

že zahrada je zejména plochou ukázkovou a experimentální.   

Nalezneme zde tedy postřikovače rotační ("I-20") i postřikovače rozprašovací (tělo "PRO-

SPRAY") - a to jak s rozprašovací tryskou (řady "A"), tak s rotační tryskou ("MP ROTATOR"). 

Jednotlivé typy postřikovačů nejsou spojeny na společných sekcích - mají totiž rozdílné 

srážkové výšky a vznikala by tak nerovnoměrná závlaha s přemokřenými a naopak suchými 

místy.  

Postřikovače jsou k sekčním rozvodům připojeny pomocí pružného připojovacího potrubí. To 

umožňuje jednodušší výškové nastavení postřikovače, tak, aby dokonale lícoval s terénem. V 

případě sednutí terénu okolo postřikovače není problém daný postřikovač usadit zpět do 

roviny terénu. Pružné připojení také poskytuje jakousi vůli a zabraňuje mechanickému 

poškození postřikovače (například při přišlápnutí, přejetí sekačkou či zahradním traktůrkem).  

2.1.5.1 Rotační postřikovače Hunter I-20  

Rotační postřikovače I-20 principielně vytvářejí "vodní clonu" - jeden proud vody, který rotuje 

kolem svislé osy. Rotace je způsobena hydraulicky průtokem vody přes převodový 

mechanismus. Pro tyto postřikovače v současnosti existuje 22 různých trysek, s nimiž lze 

vytvořit poloměry dostřiku 5,2 – 14,3 m. Ideální pracovní tlak na postřikovači se pohybuje mezi 

0,35 - 0,40 MPa. (28)  

 

obr.  2.1.14 Rotační postřikovač I-20 

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/5/43/885/3930)  
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obr.  2.1.15 Rotační postřikovač I-20 v provozu 

Rotační postřikovače na sledovaném pozemku se nachází v jeho střední části. Tvoří čtvercový 

spon a konkrétně jsou zde použity 4 rotační postřikovače I-20 s tryskou #3.0. Postřikovače jsou 

osazeny takzvaně "head to head" - to znamená, že dva vedlejší postřikovače jsou od sebe 

vzdáleny přesně na poloměr dostřiku (obr.  2.1.17 ). Tím je dosaženo vyrovnané srážkové výšky 

po celé ploše, jelikož postřikovač vždy dává nejvíce vody v jeho bezprostřední blízkosti a s 

narůstající vzdáleností se množství vody zmenšuje (obr.  2.1.16, obr.  2.1.17).  

 

obr.  2.1.16 Distribuční křivka postřikovače 

(zdroj: archiv IRIMON) 
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obr.  2.1.17 Osazení postřikovačů na poloměr dostřiku ("Head to head")  

(zdroj: archiv IRIMON)  

2.1.5.2 Postřikovače s rozprašovací tryskou A  

Rozprašovací postřikovače vytvářejí "vějíř vody", který lze v případě použití nastavitelné trysky 

libovolně "rozevírat". Tento typ postřiku je jeden z nejvíce se blížících přirozenému dešti a je 

proto pro trávník velmi vhodný. Nevýhodou by mohla být vyšší spotřeba vody a tím v tomto 

ohledu vyšší nároky na vodní zdroj, popřípadě potřeba rozčlenění na více sekcí. Efektivní 

využitelnost je na menších, členitějších plochách. Použitím rozsáhlé škály trysek lze dosáhnout 

poloměrů dostřiku 0,6 - 5,2 m. Existují i trysky obdélníkové, používané pro úzké dlouhé pásy 

trávníku, které vytváří pevně daný obdélník rozměrů 1,5 x 4,5 m, případně 1,5 x 9 m. Ideální 

pracovní tlak na postřikovači se pohybuje kolem 0,20 - 0,25 MPa. (28)  

Trysky řady A se instalují na tělo výsuvného postřikovače Hunter PRO-SPRAY (obr.  2.1.18 Tělo 

postřikovače PRO-SPRAY).   

 

obr.  2.1.18 Tělo postřikovače PRO-SPRAY  

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/66/442/1563/7033)  
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obr.  2.1.19 Rozprašovací tryska (10A)  

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/66/446/2936/6341)  

 

 

obr.  2.1.20 Postřikovače PRO-SPRAY s rozprašovací tryskou 

Na experimentální ploše jsou dvě sekce postřikovačů s rozprašovací tryskou. Ve spodní části 

pozemku je sekce dvanácti postřikovačů s tryskami 10A, 12A a 15A. Ještě níže, před branou v 

pásu trávníku přiléhajícím k chodníku, je sekce obsahující 4 postřikovače s tryskou 17A.  

2.1.5.3 Postřikovače s rotační tryskou MP ROTATOR  

Rotační tryska MP ROTATOR lze též instalovat na tělo postřikovače PRO-SPRAY (obr.  2.1.18 

Tělo postřikovače PRO-SPRAY). Vytváří několik tenkých vodních paprsků, které rotují kolem osy 

postřikovače. Nespornou výhodou oproti rozprašovacím tryskám je výrazně nižší spotřeba 

vody, srovnatelná s postřikovači rotačními. To umožňuje v případě potřeby kombinovat rotační 

postřikovače a rotační trysky na stejné sekci. Trysky MP ROTATOR jaké disponují vynikající 

rovnoměrností distribuce vody. (28)  
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Poloměry dostřiku trysek MP ROTATOR se pohybují mezi 3 - 11 m. Opět existují i trysky 

obdélníkové, které vytváří obdélník rozměrů 1,5 x 4,5 m, případně 1,5 x 9 m. Ideální pracovní 

tlak na postřikovači se pohybuje kolem 0,25 - 0,30 MPa. (28) 

 

 

obr.  2.1.21 Rotační tryska MP ROTATOR (MP 2000, výseč 360°)  

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/64/468/2956/6423)  

 

obr.  2.1.22 Postřikovač PRO-SPRAY s rotační tryskou MP ROTATOR 

Sekce trysek MP ROTATOR je nejvýše položená na experimentální ploše. Ve čtvercovém sponu 

zde nalezneme 9 postřikovačů s rotační tryskou MP 2000.   

 

2.1.6 Kapková závlaha  

Na experimentální ploše se nachází kapková závlaha v podobě jedné sekce kapkovacího 

potrubí pro veškeré zavlažované výsadby (viz obr.  2.1.4).  
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obr.  2.1.23 Kapkovací potrubí 

Konkrétně je na pozemku použito nadzemní kapkovací potrubí TANDEM GDF. Spon kapkovačů 

(jejich vzájemná vzdálenost) je 30 cm a vnější průměr potrubí 16 mm. Kapkovače jsou opatřeny 

tzv. labyrintem, který vytváří tlakovou ztrátu na výtoku z kapkovače a zajišťuje, že voda k 

rostlinám pomalu vykapává - neproudí. Potrubí TANDEM GDF obsahuje kapkovače bez 

kompenzace tlaku s pracovním tlakem 0,10 - 0,30 MPa.  

 

obr.  2.1.24 Detail kapkovače 

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/62/10/162/450) 

 

2.1.7 Trubní vedení  

Trubní vedení závlahového systému na experimentální ploše sestává z hlavního rozvodu, 

vedoucího od hlavní sestavy ke dvěma ventilovým šachticím a z jednotlivých sekčních rozvodů, 

napojených na rozdělovače v těchto šachticích. Trubní rozvody se dimenzují dle zákonů 

hydrauliky o tlakovém proudění (rovnice kontinuity, Bernoulliho a Darcy-Weisbachova). Na 

zahradách rodinných domů je nejvíce používané polyethylenové potrubí o vnějším průměru 32 

mm, popřípadě 40 mm. Potrubí se nejčastěji spojuje šroubovanými mechanickými tvarovkami 

(CONNECTO).  
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obr.  2.1.25 Výkres trubního vedení na experimentální ploše 

Napojení každé sekce na hlavní rozvod je provedeno elektromagnetickým ventilem, 

umístěným do ventilové šachtice. Šachtice většinou obsahuje více elektromagnetických ventilů 
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a návrh realizujeme s co největším ohledem na minimalizaci výkopových prací. Šachtice 

umisťujeme ideálně do výsadeb, tak, aby působily co nejméně rušivě. Za tímto účelem na trhu 

existují různá víka na šachtice (například zelená do vegetace, hnědá do mulčovací kůry, nebo 

speciální s imitací trávy). Dále je výběr šachtice nutno přizpůsobit využití zavlažované plochy - 

buď standardní, nebo zátěžové šachtice do exponovaných ploch jako jsou parky, sportovní či 

jinak zatěžované plochy.   

Šachtice musí být zároveň dobře přístupné pro případný servis. Z tohoto důvodu je 

neumisťujeme pod terénní zlomy, protože zde hrozí jejich zaplavení. Za účelem údržby jsou 

také všechny komponenty rozebíratelné.  

Na experimentální ploše jsou umístěny dvě šachtice (viz obr.  2.1.25 Výkres trubního vedení na 

experimentální ploše). V horní části pozemku je šachtice obsahující 3 ventily - pro sekci 

kapkové závlahy, MP ROTATORů a rotačních postřikovačů I-20. V dolní části pak šachtice se 2 

ventily pro sekce rozprašovacích postřikovačů.  

Jako připojovací potrubí k postřikovačům je použito flexibilní potrubí sytému QUICK JOINT – QJ 

20 (vnější průměr 20 mm). Zpravidla se pro jeho připojení používají navrtávací sedla, popřípadě 

T-kusy či redukované přímé přechody. Na jednu odbočku lze zapojit i více postřikovačů - jejich 

počet a maximální délka přípojky jsou opět limitovány zákony hydrauliky - nesmí vzniknout 

příliš velká tlaková ztráta, aby byl zachován optimální tlak na všech postřikovačích.  

 

obr.  2.1.26 Schéma připojení postřikovačů  

(zdroj: archiv IRIMON)  
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2.1.8 Elektroinstalace  

Veškeré rozvody AZS jsou od ovládací jednotky vedeny po ploše pod nízkým napětím 24 V AC. 

Proto je třeba napětí 230 V z elektrické sítě dovést pouze k ovládací jednotce (a případně k 

čerpadlu) a v rámci rozvodů po zavlažované ploše (k elektromagnetickým ventilům a k čidlům) 

je použito pouze napětí bezpečné. To poskytuje tu výhodu, že elektroinstalační kabeláž je 

možné ukládat do společného výkopu s trubním vedením a tak výrazně minimalizovat 

výkopové práce.  

K ovládání jednotlivých elektromagnetických ventilů jsou standardně používány zemní kabely, 

nejčastěji CYKY či ICW. Průřez kabelu je závislý na vzdálenosti, na  zahradách rodinných domů 

se používá nejčastěji 0,8 a 1,5 mm2.  

 

obr.  2.1.27 Kabel CYKY (4vodičový) 

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/61/810/1310/814)  

Na sledované ploše jsou použity kabely CYKY průřezu 1,5 mm2 - a to konkrétně kabel 4vodičový 

k šachtici obsahující 3 elektromagnetické ventily a kabel 3žilový ke dvěma ventilům. Vede se 

vždy jeden vodič ke každému z ventilů a poté ještě jeden společný pro každou šachtici (nulový 

vodič).  

Vodiče jsou spojovány vodotěsnými konektory, které obsahují gel chránící spoj před 

působením vlhkosti. Další dvoužilové kabely jsou použity pro připojení hlavního 

elektromagnetického ventilu, čidla srážek a impulsního vodoměru.  

 

obr.  2.1.28 Vodotěsný konektor DBR-Y-6  

(zdroj: https://velkoobchod.irimon.cz/katalog/61/118/1897/4877) 



Diplomová práce 
Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

 

76 
 

 

obr.  2.1.29 Výkres elektroinstalace na experimentální ploše 
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Jako elektromagnetické ventily jsou použity ventily PGV-JAR TOP. Schéma níže zachycuje 

uložení ventilů (obr.  2.1.30 Schéma uložení 3 elektromagnetických ventilů pomocí 

rozdělovače).  

 

obr.  2.1.30 Schéma uložení 3 elektromagnetických ventilů pomocí rozdělovače  

(zdroj: IRIMON, spol. s r. o.)  

 

obr.  2.1.31 Šachtice s elektromagnetickými ventily  

(zdroj: archiv IRIMON)  

Pozemek patří firmě IRIMON, spol. s r. o.. IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení Hunter 

Industries Inc. pro ČR, se zabývá především poskytováním komplexních služeb v oblasti 

profesionálních automatických závlahových systémů (AZS). Firma byla založena roku 1997 a v 
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současnosti nabízí řadu výrobků od předních dodavatelů pro řešení AZS a zahrad (jako je 

například zahradní LED osvětlení nebo stínící clony). (29) 

Na experimentální ploše (obr.  2.1.3) je instalována část sortimentu firmy (kompletní závlahový 

systém, LED osvětlení a umělé živé ploty) a primárně slouží k testování nových produktů, či 

zboží z reklamace. Tak zvaná hlavní sestava závlahového systému obsahuje odbočku, která 

umožňuje připojení testovaného produktu, a technikovi umožní získat lepší přehled o tom, jak 

daná věc funguje, popřípadě natočit produktové video, pořídit fotodokumentaci či objevit 

závadu, zrekonstruovat problém, který zákazník nahlásil k reklamaci a podobně.  

Zahrada na ploše byla realizována v roce 2013 a od té doby ji spravuje jeden ze zaměstnanců, 

Ing. Petr Antoch pracující na pozici Senior projektant. Na jaře 2018 bylo provedeno několik 

změn, z nichž jedna z hlavních bylo rozdělení závlahového systému ve spodní části pozemku z 

původně jedné sekce do dvou, tak, aby byly všechny sekce průtokově více vyrovnané. Bylo také 

osazeno nové čerpadlo do kopané studny a k němu potřebné prvky řízení. V neposlední řadě 

byla vyměněna ovládací jednotka a čidlo srážek a přidáno čidlo půdní vlhkosti.  

 

 

obr.  2.1.32 Testování produktu na experimentální ploše 

(zdroj: archiv IRIMON, 30. 10. 2014)  
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2.2 Řízení závlahy 

2.2.1 Ovládací jednotka  

K řízení závlahy je použita internetová ovládací jednotka Hunter PRO-HC s webovým 

softwarem Hydrawise. Na experimentální ploše je instalována jednotka s maximálním možným 

počtem dvanácti sekcí.  

 

obr.  2.2.1 Ovládací jednotka Hunter PRO-HC  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/1/830/3724/8019)  

Tyto jednotky jsou navázány na síť meteorologických stanic Weather Underground 

(https://www.wunderground.com/), odkud získávají informace o aktuálním stavu počasí a jeho 

předpovědi. Data o aktuálním stavu počasí jsou přejímána z více než 250 000 osobních a 

letištních meteostanic po celém světě. (30) Navíc lze do sítě připojit i meteostanici vlastní, což 

zajistí, že informace o počasí jsou měřeny přímo na zájmové ploše (zavlažovaném pozemku). 

Rozhraní Weather Underground je ukázáno na obr.  2.2.2 Ukázka webových stránek Weather 

Underground. Následující obrázky (obr.  2.2.3 Úvodní stránka meteostanice používané na 

experimentální ploše a obr.  2.2.4 Ukázka měření meteostanice na experimentální ploše) 

představují příklady zobrazení konkrétní stanice v síti a dat z ní, které je možno zobrazit v 

různých časových krocích buďto tabelárně, nebo v grafické podobě. Více o meteorologických 

stanicích a jejich propojení s ovládací jednotkou popisuje kapitola 2.2.2 Meteostanice.  
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obr.  2.2.2 Ukázka webových stránek Weather Underground  

(https://www.wunderground.com/)  

 

obr.  2.2.3 Úvodní stránka meteostanice používané na experimentální ploše  

(https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IHLAVNMS33)  
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obr.  2.2.4 Ukázka měření meteostanice na experimentální ploše  

(https://www.wunderground.com/personal-weather-

station/dashboard?ID=IHLAVNMS33#history/s20180915/e20180915/mdaily)  

Hlavní myšlenkou softwaru Hydrawise je co nejefektivnější řízení závlahy z hlediska 

úspory závlahové vody, ke kterému se využívá předpovědí počasí. Stejně jako u 

běžných jednotek si uživatel vytvoří závlahový cyklus (tak zvaný závlahový kalendář, 

kdy a jak dlouho zavlažovat). Kromě toho lze z předpovědi počasí či současného měření 

z meteostanic definovat i další podmínky, například upravující délku či frekvenci 

závlahy, které vycházejí z:  

1. Dle předpovědi počasí:  

a. Nezavlažovat, pokud je teplota podle předpovědi nižší, než standardní 

hodnota závlahové dávky  

b. Zavlažovat o x % méně, pokud je teplota podle předpovědi nižší, než 

standardní hodnota závlahové dávky  

c. Zavlažovat o x % více, pokud je teplota podle předpovědi vyšší, než 

nastavená teplota (a volitelně i vlhkost vzduchu nižší, než nastavená 

hodnota vlhkosti)  

d. Nezavlažovat, pokud je pravděpodobnost srážek podle předpovědi vyšší, 

než nastavená maximální hodnota  

e. Nezavlažovat, pokud bude rychlost větru podle předpovědi vyšší, než 

nastavená maximální hodnota  

2. Dle aktuálního měření meteostanice:  

a. Nezavlažovat, pokud je naměřený srážkový úhrn za posledních 24 hodin 

vyšší, než nastavená hodnota maximálního úhrnu  
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b. Nezavlažovat, pokud je naměřený srážkový úhrn za nastavený počet dní 

vyšší, než nastavená hodnota maximálního úhrnu  

Obrázek níže (obr.  2.2.5 "Watering triggers" - nastavení automatických korekcí) 

zachycuje nastavení těchto "triggers/korekcí" na experimentální ploše.  

 

 

obr.  2.2.5 "Watering triggers" - nastavení automatických korekcí  

(https://app.hydrawise.com/config/triggers)  

Při správném nastavení "triggers/korekcí" jsou s maximální pravděpodobností eliminovány 

situace, kdy by došlo neefektivně k průběhu závlahového cyklu (těsně před deštěm, při dešti či 

po jeho skončení). Jako další stupeň úspory vody přispívá ještě instalace čidla srážek 

v experimentální lokalitě (kapitola 2.2.4 Čidlo srážek). Využitím "triggers/korekcí" a čidla srážek 
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je vyrovnávána zvýšená evapotranspirace při vyšších denních teplotách větší závlahovou 

dávkou a naopak sníženy závlahové dávky při teplotách nižších.  

S touto úrovní optimalizace samozřejmě přichází potřeba webové či mobilní aplikace, s níž je 

možno provádět sledování a úpravy závlahy prakticky odkudkoli. Ovládací jednotku je proto 

nutné připojit k síti wifi. Po zapojení jednotky z hlediska elektroinstalace a jejího připojení na 

internet už lze veškeré úkony provádět pomocí počítače či mobilních zařízení. Jednotka navíc 

obsahuje barevný dotykový displej, který umožňuje programování i manuální spouštění 

jednotlivých sekcí.  

 

obr.  2.2.6 Rozhraní aplikace Hydrawise ve webovém prohlížeči 

(https://app.hydrawise.com/config/dashboard)  
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obr.  2.2.7 Rozhraní aplikace Hydrawise v mobilní aplikaci 

(Hydrawise Irrigation - Hunter Hydrawise)  

Nastavení závlahového cyklu (sestavování závlahového kalendáře) je díky uvedeným faktům 

jednoduché a intuitivní. Pro přehlednost je možné nahrát do ovládací jednotky také vytvořený 

soubor (například dokument MS Excel se sekčními průtoky, obrázky umístění  jednotlivých 

sekcí apod.). U každé sekce definujeme její název a číslo, ke kterému výstupu je přiřazena na 

svorkovnici ovládací jednotky. Postupně vytváříme grafickou podobu závlahového kalendáře, 

viz obr. 2.2.8. Volíme typ kalendáře, délku zavlažování (jak dlouho bude příslušná sekce 

v provozu pro každý startovací čas). Již bylo zmíněno, že pro podmínky půd s horší infiltrací 

možno dodat denní závlahovou dávku v dílčích dávkách, např. v různých startovacích časech 

ráno a večer). Finálně přiřazujeme automatické korekce pro každou sekci (viz výše). Nastavení 

času se týká pouze spuštění první sekce ve skupině, další sekce už se automaticky spínají po 

skončení závlahy sekce předchozí. Tímto je možné zabránit případné kolizi současně 

probíhajících více závlahových sekcí, což by mohlo zatížit příliš vysokými nároky vodní zdroj, 

čerpadlo apod..  
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obr.  2.2.8 Závlahový kalendář  

(https://app.hydrawise.com/config/reports)  

K maximálnímu šetření závlahovou vodou i optimalizaci průběhu zálivky přispívají i tzv. 

"Alerts/Výstrahy". Oznamují, že došlo k nestandardní situaci a zobrazí se ve webové aplikaci, v 

sekci "Events/Události“. V případě použití aplikace Hydrawise v mobilním zařízení se notifikace 

zobrazí na displeji. Hlášení je možno i formou sms zprávy. Oznámení jsou rozděleny do třech 

kategorií – Informativní oznámení, Varování a Chyby.  

Oznámením je například spotřeba vody na sekci či změna některého z nastavení uživatelem či 

správcem. Tato oznámení se objeví pouze v sekci "Events/Události". Do kategorie Varování se 

řadí například informace o restartu jednotky z důvodu krátkodobého výpadku napájení. 

Kategorie Chyby (chybová hlášení) je pro uživatele velmi významná. Stanovení, co a v jaké míře 

bude považováno za chybu, nastavujeme v záložce "Alerts/Výstrahy". Rozeznáváme následující 

druhy chyb:  

1. Spotřeba vody sekcí je vyšší/nižší než při posledním spuštění (Může značit například 

únik vody či fakt, že ve zdroji v průběhu závlahy došla voda)  

2. Cívkou prochází velký či žádný proud (Může jít o porušené kabelové vedení, 

poškozenou cívku elektromagnetického ventilu, zkrat...)  

3. Vodoměrem je hlášena spotřeba vody, aniž by byla spuštěna některá sekce (Únik vody, 

který může být způsoben porušením elektromagnetických ventilů, trubního vedení či 

tvarovek apod.) 

4. Malá (až nulová) spotřeba vody, když je závlaha v provozu (Pravděpodobně nedostatek 

vody ve studni, poškození čerpadla atp.)  

Pro možnost kontrolovat spotřebu vody je nutné dovybavit ovládací jednotku vodoměrem s 

impulsním výstupem (podrobněji o impulsním vodoměru v kapitole 2.2.3).  
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obr.  2.2.9 Ukázka výpisu chyb a varování ("Events/Události")  

(https://app.hydrawise.com/config/events)  
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obr.  2.2.10 Nastavení "Alerts/Výstrah"  

(https://app.hydrawise.com/config/alerts)  

Kromě výpisu výstrah (obr.  2.2.9 Ukázka výpisu chyb a varování) a závlahového kalendáře (obr.  

2.2.8) (ve kterém se zobrazí, zda byl cyklus spuštěn manuálně či automaticky a zda byl ovlivněn 

nějakým "triggerem/korekcí" či senzorem), obsahuje aplikace i další informace, jako grafy 

průtoků, spotřeb vody na sekcích ve volitelném časovém období, proud procházející cívkami, 

graf úspory vody či údaje o srážkách a teplotách naměřených meteostanicí.  
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obr.  2.2.11 Graf spotřeby vody v sekcích  

(https://app.hydrawise.com/config/reports)  

Software Hydrawise je stále aktualizován a rozšiřován. Jsou přidávány nové funkce a v 

současné době již je spuštěna verze v Českém jazyce. Zde opět přichází výhoda ukládání dat 

online - jakékoli aktualizace se nahrají do aplikace i do ovládacích jednotek bez nutnosti 

jakéhokoli zásahu uživatele.  

 

2.2.2 Meteostanice  

Meteostanice  měří základní meteorologická data a odesílá je na web Weather Underground 

(https://www.wunderground.com/). Data jsou zde zobrazena v přehledných tabulkách či 

grafech a využívána ovládacími jednotkami se softwarem Hydrawise pro řízení závlahy.  

Na experimentální ploše jsou data měřena internetovou stanicí WH2600. Venkovní senzory 

meteostanice měří  rychlost a směr větru, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, množství srážek a 

sluneční svit.  
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obr.  2.2.12 Meteorologická stanice WH2600  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/55/683/3614/7809)  

V systému Hydrawise se meteorologické stanice přiřazují v záložce "Ovládací jednotka - 

Meteostanice" (Weatherstations). Je možné zdarma využít veřejné letištní meteostanice, či za 

příplatek soukromé osobní stanice v okolí či stanici vlastní. Pro jednoduchost stačí zadat adresu 

zavlažované plochy (přes vložený nástroj Google Maps) a zobrazí se nejbližší stanice, které lze 

použít. Jsou rozlišeny barevně podle druhu a po kliknutí na stanici se zobrazí její aktuálně 

měřená data, popřípadě informace, že stanice momentálně data neposkytuje.  

 

obr.  2.2.13 Volba meteorologické stanice pro řízení závlahy  

(https://app.hydrawise.com/config/location)  

Aktuální měření meteostanice je taktéž zobrazováno na úvodní straně aplikace Hydrawise 

("Ovládací panel/Dashboard"). Konkrétně je zde uvedena současná teplota, nejvyšší denní 

teplota, dešťové srážky za poslední den a za týden.  
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obr.  2.2.14 Měření meteorologické stanice na úvodní straně aplikace Hydrawise  

(https://app.hydrawise.com/config/dashboard)  

 

2.2.3 Vodoměr s impulsním výstupem  

Pro využití plného potenciálu ovládací jednotky s inteligentním softwarem Hydrawise je 

prakticky nezbytné doplnit ji o vodoměr s impulsním výstupem. Na testované experimentální 

ploše je k tomuto účelu použit vodoměr Hunter HC-100-FLOW 1".  

 

obr.  2.2.15 Vodoměr s impulsním výstupem Hunter HC-100-FLOW  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/55/236/3603/7793)  

 

Na vrchní části vodoměru lze přímo odečíst naměřené hodnoty. Na číselníku je spotřeba v m3, 

dále na měřicích kolečkách 100 l, 10 l, 1 l a 0,1 l.  
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obr.  2.2.16 Vodoměr s impulsním výstupem Hunter HC-100-FLOW - pohled svrchu  

(https://maloobchod.irimon.cz/katalog/55/236/3603/7793)  

Vodoměr odešle ovládací jednotce jeden impuls za každých proteklých 10 litrů vody. Jednotka 

je schopna tento signál dekódovat a zaznamenávat tak průtok vody v čase i její celkovou 

spotřebu.  

Jelikož existuje více typů vodoměrů, je potřeba v aplikaci Hydrawise správně definovat, který z 

nich je používán (jednotka sama to není schopna rozpoznat). V kartě "Senzory/Sensors" jsou 

typy již předdefinované, nebo je možné zadat vlastní typ čidla.  

 

obr.  2.2.17 Nastavení senzorů  

(https://app.hydrawise.com/config/sensors)  

Za pomoci informací z vodoměru je systém schopen sbírat data a vynášet je do tabulek a grafů, 

jak bylo zmíněno výše (kap. 2.2.1 Ovládací jednotka). Také v případě dosažení některého z 

definovaných nestandardních stavů odešle upozornění (například podezření na únik vody či 
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naopak její nedostatek). Níže je uveden příklad praktického využití impulsního vodoměru pro 

detekci úniku vody přímo na experimentální ploše na jaře 2018.  

Objem vody, potřebný na jeden závlahový cyklus kapkové závlahy pro keřové výsadby na 

experimentální ploše, je přibližně 345 l. Pro zjednodušení uvažujeme, že v jednom týdnu 

proběhne tento cyklus vždy čtyřikrát, tedy celkově 1 380 l/týden. Během údržbových prací došlo 

k nečekanému porušení kapkovacího potrubí zemním bodcem a spotřeba na cyklus se náhle 

vzrostla na 560 l, což by činilo průměrně 2 240 l/týden. Při předpokladu závlahy 5 měsíců v roce 

by celková spotřeba vody na tuto poškozenou sekci činila až 44,8 m3, na rozdíl od očekávaných 

22,1 m3. Při současné ceně vodného (bez připočítání stočného za předpokladu využití 

podružného vodoměru) pro Prahu 48,30 Kč/m3, (31) zaplatíme za rok namísto 1 067 Kč bez 

odhalení závady 2 164 Kč. Kapkovací potrubí je běžně překryto mulčovací kůrou a tudíž bez 

upozornění na únik vody bychom závadu neobjevili a o její existenci by nás zřejmě informovalo 

až vyúčtování za vodu.  

 

obr.  2.2.18 Porušení kapkovacího potrubí zemním bodcem  

(zdroj: Ing. Petr Antoch)  
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obr. 2.2.19 Upozornění na vysoký průtok sekcí (v důsledku porušení kapkovacího potrubí) 

 

2.2.4 Čidlo srážek  

Čidlo srážek je posledním stupněm, který již prakticky eliminuje možnost, že by došlo k závlaze 

mimo vláhový nedostatek (při nebo bezprostředně po dešti).  Jelikož předpovědi počasí dle sítě 

Weather Underground (https://www.wunderground.com/) jsou modelovány v rastru 5 x 5 km, 

(30) může dojít k lokálním nepřesnostem. Funkce čidla srážek, jako pojistka, přeruší závlahu ve 

chvíli, kdy by pravděpodobnost deště dle předpovědi byla nižší, ale k lokální srážkové události v 

zájmové oblasti by došlo. Čidlo srážek je v závlahovém systému v provozu nonstop, je fyzicky 

připojeno k ovládací jednotce, a to i v době, kdy by například z nějakého důvodu došlo k 

výpadku internetového připojení. V tomto případě ovládací jednotka není schopna přijímat 

data o počasí, avšak prostřednictvím čidla může být závlaha stále regulována.  

Na sledované experimentální ploše je k tomuto účelu používáno čidlo Hunter Rain Clik (obr.  

2.2.20). Uvnitř čidla jsou disky z nasákavého porézního materiálu, které se sytí v případě srážek 

vodou, čím vzrůstá jejich objem, který po nasáknutí sepne mikrospínač blokující závlahu. Po 

skončení srážkové události opět vysychají. Čidlo obsahuje dva aktivační systémy:  
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 Quick Response - V případě srážky dojde k aktivaci tohoto systému ve velmi krátkém 

čase (do pěti minut). Pokud se jedná jen o krátký déšť, deaktivuje se tento systém do 4 

hodin (dle klimatických podmínek). Tento systém je ve funkci zejména při slabých 

přeháňkách. (32)  

 Hlavní senzor - V případě déletrvajícího deště je tento senzor aktivován po úhrnu cca 

3 mm srážek. Deaktivace této části trvá obvykle při slunečném počasí cca 1 - 3 dny. Ve 

vlhkém počasí se doba vysušení/deaktivace prodlužuje a může dosáhnout i 7 dnů a 

více. Rychlost deaktivace hlavní části je regulovatelná pomocí nastavitelných větracích 

otvorů. (32)  

 

obr.  2.2.20 Rain Clik - čidlo srážek  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/55/28/181/159)  

Čidlo srážek se instaluje pomocí konzoly například na plot či okap tak, aby a bylo volně 

dostupné pro padající déšť, a přitom nebylo v dosahu postřikovačů.  
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2.3 Měření půdní vlhkosti  

Experimentální zavlažovaná plocha je popsána v kapitole 2.1. Na této ploše je osazeno čidlo na 

měření půdní vlhkosti Fliwer společnosti Rain S. p. A., které pracuje na principu dielektrickém. 

Další důležité charakteristiky jako je dosah čidla, případně další vlivy na měření výrobce 

neuvádí a zatím se mi nepodařilo tyto informace získat. Obecně je však možno uvést, že dosah 

měření bude řádově v cm, další vlivy na měření (teplota, chemické složení apod.) nejsou 

významné. Pro měření čidlem půdní vlhkosti je významné, aby se měřilo stále na stejném místě 

(konsolidované půdní podmínky), s čidly se nemanipulovalo a případné pedologické vzorky se 

odebíraly až za dosahem působení čidla.  

Z výše uvedených důvodů nebylo možno pro automatické řízení závlahy pomocí půdní vlhkosti 

na experimentální ploše čidlo Fliwer využít, neboť se do současné doby nepodařilo od výrobce 

zjistit přesné parametry (přesný princip měření a dosah čidel). Z toho plyne, že pro tuto 

diplomovou práci je čidlo Fliwer doplňkovou záležitostí, nepoužívá se v současné době pro 

řízení závlahy, která je řízena primárně ovládací jednotkou Hydrawise. Výsledky měření tímto 

vlhkostním čidlem jsou tedy pouze informativní. Co se týče principu přenosu dat, čidlo Fliwer je 

doplněno o zařízení, které je schopno přijímat data od čidla a odesílá je na internet ("link").   

  

obr.  2.3.1 Čidlo půdní vlhkosti Fliwer a "link" pro připojení k internetu 

Čidlo Fliwer je na experimentální ploše umístěno v horní části, viz obr.  2.3.2. Přestože Fliwer 

nebyl využíván pro automatické řízení závlahy, data z jeho měření (průběh okamžité vlhkosti 

půdy a měření teploty vzduchu v úrovni trávníku) byla během testovaného období 

zaznamenávána a jsou patrna na grafech níže (průběh půdní vlhkosti viz obr.  2.3.3 - obr.  2.3.8, 

průběh teploty vzduchu u terénu obr.  2.3.9 - obr.  2.3.14). Vzhledem k extrémním letním 

teplotám roku 2018 (zejména během 3 týdnů, 29. 7. - 13. 8.) jsme však byli nuceni empiricky 

zvýšit závlahové dávky nad měřené hodnoty teoretické polní vodní kapacity, kterou systém 

Fliwer zobrazuje. Trávník zalévaný s ohledem na grafy vývoje půdní vlhkosti Fliwer (podle 

teoretických zásad maximálně do hodnoty polní vodní kapacity) žloutnul a sesychal, neboť 

teploty v intravilánu trvale překračovaly 35 °C. Teprve po poklesu teplot k běžným letním 

hodnotám (nad cca 25  °C) bylo využíváno nastavení ovládací jednotky v původním režimu, tj. 
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doporučené hodnoty závlahového množství 20 mm týdně + případně 30% automatické 

navýšení závlahové dávky změnou teploty v systému nastavení Hydrawise (viz kap. 2.2).  

 

obr.  2.3.2 Poloha čidla půdní vlhkosti 
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obr.  2.3.3 Průběh objemové vlhkosti půdy - květen 

 

obr.  2.3.4 Průběh objemové vlhkosti půdy - červen 

 

obr.  2.3.5 Průběh objemové vlhkosti půdy - červenec 
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obr.  2.3.6 Průběh objemové vlhkosti půdy - srpen 

 

obr.  2.3.7 Průběh objemové vlhkosti půdy - září 

 

obr.  2.3.8 Průběh objemové vlhkosti půdy - říjen 
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obr.  2.3.9 Průběh teploty vzduchu u země - květen 

 

obr.  2.3.10 Průběh teploty vzduchu u země - červen 

 

obr.  2.3.11 Průběh teploty vzduchu u země - červenec 
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obr.  2.3.12 Průběh teploty vzduchu u země - srpen 

 

obr.  2.3.13 Průběh teploty vzduchu u země - září 

 

obr.  2.3.14 Průběh teploty vzduchu u země - říjen 

Čidlo bylo v provozu od 7. 5. do 19. 10., přičemž na začátku zmíněného období probíhala jeho 

kalibrace. Při měření došlo ke dvěma krátkým výpadkům ze strany poskytovatele serveru, kam 

čidlo odesílalo data, a to  13. - 15. 8. a 18. - 20. 8..   
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2.4 Stanovení půdních charakteristik  

Vzhledem ke komplikovaným půdním poměrům pozemku, patrných z výkopových prací 

v minulých letech, bylo dne 8. 11. 2018 přistoupeno k odběru pedologických vzorků. Cílem bylo 

stanovení půdního druhu na experimentální ploše (stanovení čáry zrnitosti) a dále stanovení 

základních fyzikálních vlastností půdy a hydrolimitů. V době provádění průzkumů bylo počasí 

bez deště, teplota vzduchu cca 14°C. Řešená plocha je popsána v kapitole 2.1, je zhruba 

obdélníkového půdorysu o výměře 460 m2 a je mírně svažitá (cca 5%).  

V rámci terénního průzkumu byly odebrány celkem 4 neporušené vzorky zeminy (Kopeckého 

válečky) a jeden vzorek porušený. Odběr byl volen poblíž instalovaného čidla pro měření půdní 

vlhkosti (kap. 2.3), ale přitom mimo dosah čidla (cca 1 m od čidla, viz obr.  2.4.1, obr.  2.4.4).  

 

obr.  2.4.1 Poloha první sondy 

Půdní profil se v tomto místě skládal z drnového horizontu, na který navazovala vrstva zeminy 

obsahující zvýšený podíl ostrohranného skeletu a jílové frakce, ve které šlo vzorky odebírat 

velmi obtížně (obr.  2.4.2, obr.  2.4.3). Evidentně se zde jednalo o navážku. V podmínkách 

intravilánu (jílovitých podloží, nebo navážek překrytých humusovou vrstvou) většinou není ani 

technicky možné vzorky odebrat, z tohoto důvodu byla provedena druhá sonda v dolní části 

pozemku, viz obr.  2.4.5, kde byl lépe znám půdní profil.  
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obr.  2.4.2 Sonda č. 1 

 

obr.  2.4.3 Neporušený vzorek (Kopeckého váleček) ze sondy č. 1 
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obr.  2.4.4 Umístění sond 
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obr.  2.4.5 Poloha druhé sondy 

Zde byl odebrán porušený vzorek na analýzu zrnitosti, tři neporušené půdní vzorky v hloubce 

4-8 cm (pod travním drnem) a jeden vzorek v hloubce 8-12 cm.  

 

obr.  2.4.6 Sonda č. 2 
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obr.  2.4.7 Neporušený vzorek (Kopeckého váleček) ze sondy č. 2 

Vzorky byly analyzovány v pedologické laboratoři Katedry hydromeliorací a krajinného 

inženýrství. Laboratorní měření pro vyhodnocení fyzikálních vlastností půdy zaštiťovali paní 

Hana Donátová a Ing. Tomáš Princ. Písčité podíly zemin byly stanoveny metodou prosévání na 

sítech a jemnozrnné podíly hustoměrnou Casagrande metodou. Z naměřených hodnot jsem 

sestrojila čáru zrnitosti a odečetla hmotnostní podíl zrn I. zrnitostní kategorie, tedy zrn o 

průměru menším než 0,01 mm.  

Na základě zrnitostního rozboru jsem půdu zařadila podle obsahu I. kategorie (procentuelní 

obsah zrn menších než 0,01 mm) do půdních druhů dle Nováka jako půdu písčitohlinitou (22 % 

zrn menších než 0,01 mm). (33) 

Dle obtížnosti obdělávání byla půda zařazena mezi půdy lehké (obsahující méně než 25 % 

I. kategorie). Tyto půdy jsou velmi snadno obdělávatelné, vysoce provzdušněné a vysýchavé. 

Mají nízkou vodní kapacitu, dobrý teplotní režim, vysokou mikrobiální činnost a rychlou 

oxidaci. Jsou chudé na humus, živiny jsou vyplavovány - proto je potřeba trávník ve vegetačním 

období hnojit. (33) 
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obr.  2.4.8 Čára zrnitosti 

Dále jsem provedla zatřídění zemin podle USDA trojúhelníku (dle procentuelního obsahu frakcí 

písku, prachu a jílu). Následuje grafické znázornění trojúhelníků. Vzor trojúhelníkového 

diagramu byl převzat z (33).  

 

obr.  2.4.9 Trojúhelníkový diagram zrnitosti půd 
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Dle trojúhelníkového diagramu zrnitosti půd (NRSC USDA) byl půdní vzorek zatříděn do 

kategorie hlína, při hranici s písčitou hlínou, opět pro pěstování trávníku vhodné. (33)  

Kopeckého válečky (neporušené vzorky) byly v laboratoři zváženy a ponechány v misce na 

sycení do plné vodní kapacity. Poté se nasycené vzorky opět zvážily a při umístění na filtračním 

papíru byla po 2 hodinách stanovena maximální kapilární vodní kapacita podle Nováka, která 

odpovídá polní vodní kapacitě vzorku. Posléze byly vzorky umístěny do přetlakového aparátu 

za účelem stanovení vlhkosti odpovídající bodu vadnutí (obr.  2.4.10). Po vyjmutí z 

přetlakového přístroje byly vzorky zváženy a poté vysušeny při 105 °C. Získané hodnoty 

hmotností jsou zapsány v tabulce níže (Tabulka 2.4.1).  

 

obr.  2.4.10 Půdní vzorky v přetlakovém aparátu 

 

Tabulka 2.4.1 Měřené hodnoty hmotností  

Č. 
vzorku 

Odebraná, 
s víčky (g) 

Odebraná, 
bez víček, se 
síťkou a 
gumičkou  
(g) 

Nasycená, 
po sycení 
(g) 

Po 2 h na 
filtračních 
papírech 
(g) 

Po vyjmutí z 
přetlakového 
přístroje se 
síťkou a 
gumičkou (1,5 
MPa) (g)  

Vysušené 
vzorky s 
váženkou 
(g)  

24 348,06 323,49 331,34 325,60 317,18 307,25 

18 325,09 312,50 318,81 313,88 318,89 318,54 

10 342,66 327,6 334,36 329,68 302,49 285,67 

141 328,57 307,95 316,04 310,90 300,54 290,45 
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Tabulka 2.4.2 Parametry Kopeckého válečků, váženek, sítěk a gumiček 

Č. vzorku Objem 
válečku 
(cm3)  

Váženka (g) Síťka + 
gumička (g) 

Váleček (g) 

24 98,5 10,17 0,98 111,14 

18 98,5 24,51 1,17 111,77 

10 98,5 10,06 1,25 111,79 

141 95,6 16,1 1,01 113,4 
 

Tabulka 2.4.3 Vypočtené hodnoty fyzikálních půdních charakteristik 

Č. vzorku Objemová 
hmotnost 
(g/cm3) 

Pórovitost  
(-) 

24 1,89 0,28 

18 1,85 0,30 

10 1,66 0,37 

141 1,68 0,36 

 

Tabulka 2.4.4 Vypočtené hodnoty hydrolimitů 

Č. vzorku Objemová vlhkost 
odpovídající plné 
vodní kapacitě 
(cm3/cm3) 

Objemová vlhkost 
odpovídající polní 
vodní kapacitě 
(cm3/cm3) 

Objemová vlhkost 
odpovídající bodu 
vadnutí (cm3/cm3) 

24 0,34 0,28 0,19 

18 0,24 0,19 0,24 

10 0,58 0,54 0,26 

141 0,43 0,37 0,26 

 

Laboratorní zkoumání vzorků ukázalo, že hodnota objemové hmotnosti vzorků číslo 24 a 18 je 

vysoká. Příčinou je fakt, že navezená zemina, která se nachází na experimentálním pozemku, 

obsahuje vysoký podíl ostrohranného skeletu a to obsahovaly i tyto dva odebrané Kopeckého 

válečky (obr.  2.4.11). Vzorky 24 a 18 proto nejsou vhodné pro další výpočet půdních 

charakteristik.  
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obr.  2.4.11 Vzorek s ostrohranným skeletem vyjmutý z Kopeckého válečku 

Přes to, že objemová vlhkost odpovídající plné vodní kapacitě by měla být teoreticky rovná 

pórovitosti, ve všech případech tomu tak není. Tuto skutečnost pravděpodobně způsobily 

objemové změny při bobtnání zeminy.   
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2.5 Bilance vody  

Údaje o teplotách a srážkách byly převzaty z historických dat ČHMÚ pro Prahu a Středočeský 

kraj. (34) (35) Jedná se o třicetiletý normál z let 1981-2010 a údaje z roku 2015, který jsem 

vybrala pro jeho extrémní teploty i deficit srážek.  

Tabulka 2.5.1 Měsíční teploty v Praze a Středočeském kraji (2015; 1981-2010)  

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty)  

Vysvětlivky: T = teplota vzduchu 2015 [°C], N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 [°C], O = odchylka 

od normálu [°C] 

 

Tabulka 2.5.2 Měsíční srážky v Praze a Středočeském kraji (2015; 1981-2010)  

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky)  

Vysvětlivky: S = úhrn srážek 2015 [mm], N = dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 [mm], % = úhrn srážek v % 
normálu 1981–2010 

 

Vláhovou potřebu jsem počítala metodou opravených ideálních srážek (IS). Metodika ideálních 

srážek byla pro vybrané plodiny stanovena experimentálně statistickým vyhodnocením srážek 

v letech, kdy bylo dosaženo mimořádně příznivých výnosů. Tyto hodnoty vztáhl F. Klatt 

ke konkrétním měsíčním teplotám a G. Hemerka přizpůsobil pro půdní druhy a poměry 

na našem území.  (36)  

Pro konkrétní lokalitu je potřeba hodnotu ideální srážky opravit, a to tak, že za každou 

odchylku od průměrné měsíční teploty v dané oblasti o +1 °C přidám k IS 5 mm a naopak za 

každý -1 °C ideální srážku podle Hemerky o 5 mm snížím. Získané hodnoty porovnám se 

skutečnými srážkovými úhrny. Vzniklý deficit vynásobím ztrátovým součinitelem k1, který pro 

postřik nabývá hodnot 1,15 - 1,25. (37)  

Vyjádření výpočtu závlahového množství pomocí rovnice (2.5.1): (36) 

              (2.5.1) 
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kde 

                      

                                 

                               

                           

 

Tabulka 2.5.3 Ideální srážky podle Hemerky 

(zdroj: Doc. Ing. Karel Kochánek, DrSc. Komplexní projekt HM2 . Praha  : Vydavatelství ČVUT , 1996 . ISBN 80-01-
01465-7)  

 

V kapitole 2.4 byla půda zařazena dle zrnitostního rozboru mezi půdy lehké. Vláhovou potřebu 

trávníku jsem spočítala jak pro průměrný rok (daný normálem v letech 1961-1990), tak pro rok 

2015. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách Tabulka 2.5.4 Výpočet vláhové potřeby dle IS pro 

průměrný rok a Tabulka 2.5.5 Výpočet vláhové potřeby dle IS pro rok 2015.  

Tabulka 2.5.4 Výpočet vláhové potřeby dle IS pro průměrný rok 

 

 

Měsíc IV V VI VII VIII IX X

Tepl. normál (°C) 9 14 17 19 18 14 12

Středně těžká půda 55 70 85 95 85 55 445

Lehká půda 65 80 100 110 100 65 520

Těžká půda 50 60 70 80 70 50 380

Trávník

Plodina Celkem

A) Průměrný rok 

měsíc duben květen červen červenec srpen září

teplotní normál (°C) 9 14 17 19 18 14

IS trávník (mm) 65 80 100 110 100 65

teplota Praha (ČHMÚ) (°C) 8.6 13.7 16.5 18.5 18.0 13.5

rozdíl teplot (°C) -0.4 -0.3 -0.5 -0.5 0.0 -0.5

oprava IS (mm) -2 -1.5 -2.5 -2.5 0 -2.5

opravená IS (mm)  63 78.5 97.5 107.5 100 62.5

srážky normál (ČHMÚ) (mm) 34 63 70 82 75 47

deficit (mm) 29 15.5 27.5 25.5 25 15.5

Mz (mm) 34.8 18.6 33 30.6 30 18.6

ΣMz (mm) 165.6
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Tabulka 2.5.5 Výpočet vláhové potřeby dle IS pro rok 2015 

 

Výpočet pro průměrný rok ukázal deficit srážkové vody v celém vegetačním období. Rok 2015 

již vykazuje velmi výrazné deficity, za měsíc červenec je to až 109,8 mm.  

Maximální měsíční deficit srážek v průměrném roce tedy uvažujeme jako 27,5 mm. Tuto 

hodnotu vynásobíme ztrátovým koeficientem  k1, pro postřik v tomto případě uvažovaný 

hodnotou 1,2. (37) Tak se dostaneme na hodnotu Mz = 33 mm měsíčně, což odpovídá zhruba 8 

mm týdně.  

Avšak maximální deficit v roce 2015 již činil 91,5 mm měsíčně, tj. cca 23 mm týdně. Pokud tuto 

hodnotu také vynásobíme ztrátovým koeficientem  k1 = 1,2 (37), dostaneme hodnotu Mz = 

109,8 mm měsíčně, což analogicky odpovídá zhruba 27 mm týdně.  

V kapitole 1.4 Klimatická změna byl vysvětlen pravděpodobný vývoj klimatu, zvyšování teplot a 

změny rozložení srážkových úhrnů v roce. Proto je při posouzení potřeby závlahy nutné 

neopomenout právě tento trend, jelikož situace podobné roku 2015 se v budoucnu budou 

opakovat stále častěji, což jsme mohli pozorovat v letech 2017 i 2018.  

Na experimentální ploše se vychází ze závlahového množství empirického, konkrétně 20 mm 

týdně. Tato hodnota odpovídá normě ČSN 75 0434, příloha N, a shoduje se s dlouholetou praxí 

s provozováním závlahových systémů a též se zkušenostmi s konkrétní experimentální 

lokalitou. Bere v úvahu její pedologické podmínky (kapitola 2.4), srážkové úhrny i teploty. Je 

výchozím nastaveným závlahovým množstvím v ovládací jednotce se softwarem Hydrawise 

(kapitola 2.2), která řídí závlahu na experimentální ploše, a je schopná upravovat závlahovou 

dávku na základě aktuálních teplot a srážkových úhrnů. Závlahové množství je rozděleno na 4 

závlahové dávky týdně, to znamená, že standardně je aplikováno 5 mm vody 4x týdně.  

Na experimentální ploše se kromě plochy trávníku (400 m2) nachází ještě výsadby (60 m2). Tyto 

výsadby jsou zavlažovány kapkovacím potrubím, umístěným na povrchu (kapitola 2.1). Pro 

vytvoření mikroklimatu a zmírnění ztrát závlahové vody jsou záhony s výsadbami pokryty 

mulčovací kůrou.  

B) Extrém 2015

měsíc duben květen červen červenec srpen září

teplotní normál (°C) 9 14 17 19 18 14

IS trávník (mm) 65 80 100 110 100 65

teplota Praha 2015 (ČHMÚ) (°C) 8.5 13.3 16.6 20.9 22.2 13.7

rozdíl teplot (°C) -0.5 -0.7 -0.4 1.9 4.2 -0.3

oprava IS (mm) -2.5 -3.5 -2 9.5 21 -1.5

opravená IS (mm)  62.5 76.5 98 119.5 121 63.5

srážky 2015 (ČHMÚ) (mm) 26 41 60 28 70 20

deficit (mm) 36.5 35.5 38 91.5 51 43.5

Mz (mm) 43.8 42.6 45.6 109.8 61.2 52.2

ΣMz (mm) 355.2
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Vzhledem k tomu, že rostliny koření ve větších hloubkách, jsou již vzrostlé a chráněné 

mulčovací kůrou, nejsou tolik náchylné na přesnost dávkování závlahové vody a nejsou zde též 

předmětem podrobného výpočtu závlahového množství.  

Výsadby jsou zavlažovány stejnou velikostí závlahového množství, jako trávník, tj. 20 mm 

týdně. Spadají taktéž do regulace závlahového množství ovládací jednotkou se softwarem 

HYdrawise.  
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2.6 Návrh velikosti jímky dle známých postupů  

Následující kapitola se bude zabývat praktickým výpočtem velikosti akumulačního objemu 

dešťové jímky pro automatický závlahový systém. Jednotlivé postupy výpočtů, které budou 

prováděny, byly popsány v teoretické kapitole 1.2. V téže kapitole byly definovány i členy 

jednotlivých rovnic.  

Výchozí předpoklady společné pro všechny varianty návrhu jsou uvedené v bodech níže. 

Předpoklady, které se budou u různých variant měnit, jsou uvedené v jednotlivých 

podkapitolách.  

 Období, ve kterém je provozována závlaha a tedy zachytávána a spotřebovávána 

dešťová voda, je od začátku května (1.5.) do konce října (31.10.). To odpovídá 

184 dnům v roce.  

 Hodnotu průměrného srážkového úhrnu proto také vypočítám pro toto období. Jedná 

se o průměrný úhrn letních srážek z let 1989-2018 z údajů o srážkových úhrnech 

meteorologické stanice Praha-Libuš a činí 368 mm. Zdrojem jsou data z ČHMÚ (34). 

Srážkové úhrny v měsících květen až říjen pro jednotlivé roky, ze kterých byl počítán 

průměr, zobrazuje tabulka dále v této kapitole (Tabulka 2.6.2).  

 Veškeré výpočty provedu kromě třicetiletého průměru ještě pro hodnoty z roku 2018. 

Důvod volby právě tohoto roku jsou jeho extrémní teploty a deficit srážek (obr.  2.6.1). 

V kapitole 1.4 bylo vysvětleno, že podobné jevy v budoucnu můžou nastávat stále 

častěji. Data z tohoto roku vycházejí z prováděného měření na experimentální ploše po 

celé trvání léta 2018. V následující tabulce (Tabulka 2.6.1) jsou ukázány změřené 

hodnoty srážkových úhrnů a maximálních denních teplot v létě 2018 na experimentální 

ploše.  

 

obr.  2.6.1 Průměrné týdenní teploty a srážkové úhrny v létě roku 2018  
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Tabulka 2.6.1 Měřené maximální denní teploty a srážkové úhrny v létě roku 2018 
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 V případě nedostatku srážkové vody bude jímka doplňována z kopané studny. Pokud 

by došlo k vyčerpání i tohoto zdroje, bude dopouštěna z vodovodu.  

 Závlaha bude prováděna 4x týdně, celkové závlahové množství bude v základu 20 mm 

týdně, to znamená 5 mm v každé závlahové dávce. Závlaha je navíc řízena ovládací 

jednotkou s inteligentním softwarem Hydrawise, která dokáže dle předpovědi i 

aktuálního stavu počasí upravovat závlahovou dávku, v našem případě o +- 30 % v 

závislosti na teplotě, jak bylo popsáno v kapitole 2.2. Stejně tak jednotka může zakázat 

aplikaci závlahové dávka v závislosti na srážkových úhrnech.  

Tabulka 2.6.2 Úhrny letních srážek 1989-2018 

 

Dlouhodobý průměrný úhrn srážek ve vegetačním období trávníku tedy činí 368 mm. 

Hodnoty byly vyneseny do následujícího grafu (obr.  2.6.2) 

2018 280 2003 207

2017 393 2002 653

2016 379 2001 406

2015 271 2000 315

2014 531 1999 252

2013 597 1998 370

2012 395 1997 310

2011 422 1996 445

2010 507 1995 384

2009 336 1994 326

2008 361 1993 448

2007 376 1992 304

2006 323 1991 252

2005 328 1990 219

2004 277 1989 369

Průměr 368

Úhrn srážek 

květen-říjen (mm)
Rok Rok

Úhrn srážek 

květen-říjen (mm)
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obr.  2.6.2 Úhrny letních srážek 1989-2018 

 

obr.  2.6.3 Informace o stanici Praha-Libuš (ČHMÚ) 

(zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data)  
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Výpočty vhodného akumulačního objemu dešťové nádrže budou prováděny pro následující 

modelové situace:  

1. Varianta 1 - Reálná experimentální plocha za současného stavu  

 Plocha pro zálivku i plocha střechy, ze které je sbírána srážková voda, jsou 

popsány v kapitole 2.1.  

 Tyto parametry se zároveň blíží průměrným rozměrům současných rodinných 

domů (Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho pozemku).  

2. Varianta 2 - Reálná experimentální plocha s uvažováním větší sběrné plochy  

 Parametry zavlažované plochy jsou stejné, jako v bodě 1., pouze budu 

uvažovat, že dešťová voda bude zachytávána nejenom z menší střechy (rozlohy 

100 m2), ale navíc i z ploché střechy velké firemní budovy o výměře 1 800 m2. 

Tento scénář by byl v praxi pravděpodobně také možný zrealizovat. 

Dohromady tak tedy získáme 1 900 m2 nepropustných ploch pro zachytávání 

dešťové vody.  

3. Varianta 3 - Zavlažovaná plocha o rozloze 2 250 m2, dešťová plocha bude sbírána ze 

střechy půdorysného rozměru 250 m2.  

 Tyto parametry odpovídají průměrným rozměrům rodinných domů z 90.  let 

(Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho pozemku).  

4. Varianta 4 - Zavlažovaná plocha o rozloze 950 m2, dešťová voda bude sbírána ze 

střechy půdorysného rozměru 150 m2.  

 Tyto parametry odpovídají půdorysným rozměrům rodinných domů z období 

kolem roku 2000 (Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho 

pozemku).  

Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho pozemku  

(zdroj: https://bydleni.idnes.cz/stavba-rodinneho-domu-0uq-/stavba.aspx?c=A120904_120720_stavba_web)  

 
 

Pro každou z variant 1-4 budou vypočteny objemy dešťových nádrží dle vzorců uvedených v 

kapitole 1.2. Tím získáme čtyři tabulky, každá se šesti navrženými objemy, jejichž diskuze bude 

provedena v kapitole 2.8. Vzhledem k dlouhodobým změnám klimatických charakteristik 

(srážkové úhrny, teploty), byly výpočty provedeny se dvěma různými hodnotami srážkových 

úhrnů, a to pro dlouhodobý průměr 1989 - 2018 a pro úhrn srážek v roce 2018, kdy si většina 

obyvatel razantněji uvědomila nedostatek srážkové vody a zvýšila se poptávka po dešťových 

nádržích.  

 



Diplomová práce 
Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

 

119 
 

2.6.1 Návrh velikosti jímky - varianta 1   

První výpočty akumulačního objemu budu provádět pro sledovanou reálnou experimentální 

plochu (460 m2). Všechny údaje o zavlažované ploše (460 m2) i o zpevněné ploše (100 m2), ze 

které bude sbírána srážková voda, jsou převzaty z reálného současného stavu.  

Výchozí parametry pro návrh jímky budou vycházet z kapitoly 2.1 (Experimentální plocha), jsou 

tedy následující:  

 Zavlažovaná plocha se nachází v urbanizovaném území v Praze-Kyjích, je mírně svažitá 

a sestává se z 400 m2 trávníku a 60 m2 výsadeb, její celková výměra tedy činí 460 m2.  

 Potřeba závlahové vody byla vypočtena v kapitole 2.5 na základě půdních 

charakteristik, popsaných v kapitole 2.4. Jak již bylo vysvětleno ve zmiňované kapitole 

2.5, pro výpočty budu ovšem uvažovat skutečnou potřebu závlahové vody, která 

vychází z technické normy a zkušeností s provozováním závlahového systému na této 

ploše. Jedná se o 20 mm vody týdně, která je dodávána ve čtyřech závlahových 

dávkách, tj. 5 mm čtyřikrát za týden. Na plochu 460 m2 to činí celkem 9,2 m3 za týden, 

respektive 2,3 m3 čtyřikrát týdně. Na experimentální ploše je instalována ovládací 

jednotka s inteligentním softwarem Hydrawise, která dokáže dle předpovědi i 

aktuálního stavu počasí upravovat hodnotu závlahové dávky, jak bylo popsáno v 

kapitole 2.2. Roční spotřeba závlahové vody pro výpočty byla stanovena průměrem 

spotřeb v letech 1989-2018, kdy v roce 2018 byla spotřeba reálně měřena a pro 

předchozí roky bylo chování softwaru simulováno dle známých hodnot srážkových 

úhrnů a teplot (převzatých z ČHMÚ, meteorologická stanice Praha-Libuš). Jednotlivé 

spotřeby a jejich průměr se nachází v tabulce níže (Tabulka 2.6.4). Podrobněji bude 

zmíněné simulování chování závlahy vysvětleno v následující kapitole 2.7 a prakticky 

ukázáno v Příloze 1 této práce.  

 Srážková voda bude zachytávána ze střechy rozlohy 100 m2. Střecha je plochá, 

plechová.  
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Tabulka 2.6.4 Simulovaná spotřeba vody pro závlahu - varianta 1 a 2  

  

Dlouhodobá průměrná hodnota objemu závlahové vody v letech 1989 - 2018, získaná 

simulací řízení závlahy ovládací jednotkou se softwarem Hydrawise, činí 181 256 l/rok. 

Hodnoty z tabulky výše (Tabulka 2.6.4) byly vyneseny do grafu (obr.  2.6.4).  

 

obr.  2.6.4 Simulovaná spotřeba vody pro závlahu - varianta 1 a 2 

 

 

2018 226 810 2003 200 790

2017 190 095 2002 142 600

2016 174 455 2001 161 000

2015 206 770 2000 178 480

2014 165 485 1999 194 005

2013 158 355 1998 178 365

2012 173 650 1997 176 410

2011 174 800 1996 166 980

2010 171 810 1995 171 465

2009 180 090 1994 193 545

2008 185 380 1993 158 700

2007 166 635 1992 203 435

2006 198 030 1991 194 580

2005 178 365 1990 201 365

2004 179 170 1989 186 070

Průměr 181 256

Rok
Spotřeba vody pro 

zálivku (l)
Rok

Spotřeba vody pro 

zálivku (l)
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První výpočet objemu akumulační nádrže bude proveden dle normy DIN 1989 - 1:2001 - 10. 

Rainwater harvesting systems  – Part 1: Planning, installation, operation and maintenance 

(5), která obsahuje hojně používané empirické vztahy pro výpočet akumulačního objemu 

dešťové jímky pro závlahu.   

Roční srážkový přítok dle rovnice (1.2.1), strana 9:  

                                           

Roční spotřeba vody dle rovnice (1.2.2), strana 10:  

                  

Akumulační objem (rovnice (1.2.3), str. 11):  

                                                                

Koeficient 0,114 značí maximální dobu bezdeštného období 21 dní.  

EN 16941 - 1 - Systémy pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití 

dešťových vod doporučuje dimenzování zařízení pro využití srážkových vod obdobným 

způsobem:   

Nátok srážkové vody dle (1.2.10), str. 14:  

                                          

Roční potřeba nepitné vody (rovnice (1.2.11) na straně 15):  

                   

Tato norma doporučuje porovnat nátok srážkové vody a roční spotřebu nepitné vody. Pokud je 

spotřeba vyšší, doporučuje upustit od některého ze zamýšlených způsobů využití.  

      

               

Nerovnost neplatí. Je počítáno s tím, že akumulační jímka bude v případě nedostatku dešťové 

vody doplňována vodou ze studny, sekundárně pak z vodovodního řadu.  

Celková denní potřeba nepitné vody:   

                           

Pro stanovení akumulačního objemu opět uvažujeme počet dnů suchého období 21.  
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Dle knihy Hospodaření s dešťovou vodou v ČR by měl objem akumulační nádrže být cca 4 m3 

nádrže na 100 m2 plochy střechy. Pro náš případ s rozlohou střechy právě 100 m2 bychom tedy 

navrhli objem nádrže 4 m3.  

Jak bylo řečeno v kapitole 1.2 Přístupy k navrhování akumulačních nádrží, další navržené 

objemy budou vycházet ze tří webových kalkulaček.  

Dle Nicoll Česká republika vychází ze zadaných parametrů nádrž o objemu 2,12 m3. Kalkulátor 

neumožňuje zadat spotřebu vody pro zálivku, pouze výměru zavlažované plochy a spotřebu 

sám dopočítává.  

Kalkulátor nacházející se na webových stránkách společnosti Insteko bohužel neumožňuje 

zadat průměrný srážkový úhrn menší, než 400 mm. Autoři kalkulátoru pravděpodobně uvažují 

použití akumulační jímky celoročně, nejen v letním období. Proto nebylo možné zadat mnou 

vypočtených průměrných 368 mm, zadala jsem tedy zmíněných 400 mm. Navržený objem činil 

na základě dostupného množství dešťové vody 2,4 m3 a na základě plánované spotřeby 

4,14 m3.  

Kalkulátor na webových stránkách dotačního titulu Dešťovka navrhuje minimální objem jímky 

2,3 m3. Upozorňuje však na nedostatek srážkové vody. Tento kalkulátor neumožňuje ručně 

zadat srážkový úhrn či potřebu vody pro zálivku, pouze lokalitu a rozlohu zavlažované plochy.  

Jako další zdroj pro výpočet objemu akumulační jímky mi sloužil technologický předpis Volba 

zdroje vody firmy Irimon, spol. s r. o.. Publikace doporučuje pohled na návrh ze dvou úhlů:  

Na základě deště a plochy střechy (rovnice (1.2.14), str. 23):   

  
     

 
 

           

  
                

Na základě požadavku závlahy dle rovnice (1.2.15) na straně 23:  

                                           

Poslední jednoduchý výpočet, který jsem citovala ve zmiňované kapitole 1.2, pochází z portálu 

Počítáme s vodou. Výpočet vychází z akumulace vody po dobu 3 týdnů (tedy opět 21 dní). 

Navrhuje 1 m3 objemu jímky na každých 100 m2 trávníku a zároveň na 25 m2 střechy 

maximálně 1 m3 jímky. Z hlediska plochy trávníku sledované plochy by byl objem jímky 

460/100*1=4,6 m3. Z hlediska plochy střechy ovšem maximálně 100/25*1=4 m3. Proto dle 

tohoto postupu navrhuji akumulační objem jímky 4 m3.  

Následující tabulka shrnuje získané výsledky pro řešenou variantu č. 1. Přidány jsou i objemy 

jímek navržené oslovenými specializovanými firmami, jak bylo taktéž vysvětleno v kapitole 1.2.  

Tabulka 2.6.5 Návrh velikosti jímky dle známých postupů - varianta 1 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 3,2 2,4 
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EN 16941 20,7 25,9 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 4 4 

Nicoll Česká republika 2,1 1,6 

Insteko 2,4 - 4,1 - 

Dešťovka 2,3 2,3 

Počítáme s vodou 4 4 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o. 2,9 - 3,4 2,2 - 3,4 

 

Tabulka 2.6.6 Návrh velikosti jímky dle specializovaných firem 

Návrh dle Navržený objem (m
3
)  

Gluc PBS s.r.o. 15 

EKOCIS, spol. s r.o. 6 

ITMS plast® 4,5 - 5 

Levnéjímky.cz 5 

ASIO NEW, spol. s r.o. 4,2 

 

Je vidět, že rozptyl navržených objemů akumulační jímky je značný. Nejvyšší navržený objem 

pro průměrný rok je až 20,7 m3, zatímco nejnižší 2,1 m3. Pokud bychom udělali průměr ze 

všech možných řešení (se zanedbáním doporučení odborných firem), dostali bychom 6,1 m3. 

Medián ze získaného souboru hodnot je 3,3 m3. Co se návrhů od specializovaných společností 

týče, zde byla nejvyšší hodnota navrženého objemu 15 m3, zatímco nejnižší 4,2 m3. Průměr z 

hodnot činil 6,6 m3 a medián 5 m3. Pro extrémně suchý rok 2018 jsou rozdíly ve vypočtených 

objemech ještě výrazně markantnější. Dle některých postupů, například kalkulátoru dotace 

Dešťovky, se návrh dešťové jímky pro danou lokalitu při takovéto výměře pozemku a plochy 

střechy jevil jako neefektivní. Předmětem této práce jsou ale primárně automatické závlahové 

systémy na zahradách rodinných domů, pro něž jsou takovéto rozměry obvyklé.  

2.6.2 Návrh velikosti jímky - varianta 2   

Pro druhou variantu výpočtu na reálné zavlažované ploše budou výpočty vycházet z totožných 

vstupních parametrů, jako v předchozí kapitole (2.6.1). Změna bude u sběrné plochy pro 

srážkovou vodu - voda bude zachytávána nejenom ze menší střechy rozlohy 100 m2, ale navíc i 

z ploché střechy velké firemní budovy o výměře 1 800 m2. Dohromady tak tedy získáme 

1 900 m2 nepropustných ploch pro zachytávání dešťové vody. Postupy výpočtu jsou totožné. 

Výsledky jsou opět uvedeny v tabulce níže (Tabulka 2.6.7).  

V tabulce výsledků se již nevyskytují doporučení specializovaných firem. Důvod je ten, že firmy 

byly dotazovány pouze na situaci odpovídající reálnému stavu.  
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obr.  2.6.5 Uvažovaná sběrná plocha  

Tabulka 2.6.7 Návrh velikosti jímky dle známých postupů - varianta 2 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 20,7 25,9 

EN 16941 60,6 46,1 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 76 76 

Nicoll Česká republika 3,3 3,3 

Insteko 4,1 - 45,6 - 

Dešťovka 4,6 4,6 

Počítáme s vodou 4,6 4,6 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o.  55,9 - 3,4 42,6 - 3,4 

 

Výsledky se v tomto případě liší ještě markantněji, než u varianty předchozí (varianta 1). Jejich 

rozdílnost je zapříčiněna zejména faktem, že některé z postupů vybízejí k návrhu jímky spíše 

dle potřeby vody a jiné naopak dle dostupného množství. Proto nyní dostáváme nejmenší 

objem jímky 3,3 m3 a největší 76 m3. Návrhy se tedy liší více než 23x. Je potřeba provést 

důkladnou úvahu nad tím, zda by tak velké objemy jímek byly vůbec využity a byly by 

ekonomicky efektivní. Ověření využitelnosti velkých objemů jímky bude provedeno v kapitole 

2.7.  

 

2.6.3 Návrh velikosti jímky - varianta 3 

Třetí sada výpočtů bude uvažovat, že zavlažovaná plocha je zahrada průměrného rodinného 

domu z 90. let. Zavlažovaná plocha bude mít rozlohu 2 250 m2 a dešťová plocha bude sbírána 

ze střechy půdorysného rozměru 250 m2. Ostatní parametry výpočtu, které zůstávají beze 

změny, budou zachovány. Pro možnost lepšího vzájemného porovnání výpočtů budou použity i 

stejné koeficienty účinnosti hydraulických filtrů a typu střechy.  
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Pro tuto variantu byla z důvodu větší zavlažované plochy přepočtena spotřeba závlahové vody. 

Byla stanovena analogickou simulací, jako v předchozím případě, a nachází se v následující 

tabulce (Tabulka 2.6.8) a grafu (obr.  2.6.6).   

Hodnoty srážkových údajů jsou oproti variantě 1 beze změny, nadále platí situace uvedená v 

příslušné tabulce (Tabulka 2.6.2 Úhrny letních srážek 1989-2018).  

Tabulka 2.6.8 Simulovaná spotřeba vody pro závlahu - varianta 3 

 

 

obr.  2.6.6 Simulovaná spotřeba vody pro závlahu - varianta 3  

2018 1 114 875 2003 982 125

2017 929 813 2002 697 500

2016 853 313 2001 787 500

2015 1 011 375 2000 873 000

2014 809 438 1999 948 938

2013 774 563 1998 872 438

2012 849 375 1997 862 875

2011 855 000 1996 816 750

2010 840 375 1995 838 688

2009 880 875 1994 946 688

2008 906 750 1993 776 250

2007 815 063 1992 995 063

2006 968 625 1991 951 750

2005 872 438 1990 984 938

2004 876 375 1989 910 125

Průměr 886 763

Rok
Spotřeba vody pro 

zálivku (l)
Rok

Spotřeba vody pro 

zálivku (l)
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Následuje tabulka s výslednými akumulačními objemy pro obě varianty srážkových úhrnů 

(1989 - 2018 a 2018):  

Tabulka 2.6.9 Návrh velikosti jímky dle známých postupů - varianta 3 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 8,0 6,1 

EN 16941 97,7 127,1 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 10 10 

Nicoll Česká republika 5,3 4,0 

Insteko 6-20,3 - 

Dešťovka 5,7 5,7 

Počítáme s vodou 10 10 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o. 7,3-16,7 5,6-16,7 

 

Zavlažovaná plocha je větší, než v předchozím případě, minimální velikosti akumulačních jímek 

proto vycházejí vyšší. Avšak zvětšila se i plocha střechy, což s sebou přineslo i nárůst 

maximálních hodnot. Nejvyšší dosažená hodnota akumulačního objemu pro průměrný rok je 

97,7 m3, oproti tomu minimum 6,3 m3. Hodnoty pro směrodatně suchý rok jsou ještě výrazně 

rozkolísanější - minimum 3,9 m3 a maximum dokonce 114,2 m3.  

 

2.6.4 Návrh velikosti jímky - varianta 4  

Poslední varianta číslo 4 bude odpovídat průměrnému rodinnému domu kolem přelomu 

tisíciletí. Zavlažovaná plocha bude mít rozlohu 950 m2 a střecha 150 m2. Ostatní parametry 

výpočtu zůstávají zachovány beze změny. Stejně tak opět platí, že pro možnost lepšího 

vzájemného porovnání výpočtů budou zachovány stejné i koeficienty účinnosti hydraulických 

filtrů a typu střechy.  

Z důvodu rozdílné velikosti pozemku, a tedy plochy, která bude zavlažována, byla i tentokrát, 

analogicky jako v minulém případě přepočítána spotřeba závlahové vody. Hodnoty zobrazuje 

následující tabulka (Tabulka 2.6.10) a graf (obr.  2.6.7).   

Hodnoty srážkových údajů jsou i nadále neměnné, převzaté z ČHMÚ (Tabulka 2.6.2 Úhrny 

letních srážek 1989-2018).  
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Tabulka 2.6.10 Simulovaná spotřeba vody pro závlahu - varianta 4 

 

 

obr.  2.6.7 Simulovaná spotřeba vody pro závlahu - varianta 4 

Vypočtené akumulační objemy jsou opět rozepsané v následující tabulce (Tabulka 2.6.11):  

Tabulka 2.6.11 Návrh velikosti jímky dle známých postupů - varianta 4 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 4,8 3,6 

EN 16941 41,7 53,7 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 6 6 

2018 470 725 2003 414 675

2017 392 588 2002 294 500

2016 360 288 2001 332 500

2015 427 025 2000 368 600

2014 341 763 1999 400 663

2013 327 038 1998 368 363

2012 358 625 1997 364 325

2011 361 000 1996 344 850

2010 354 825 1995 354 113

2009 371 925 1994 399 713

2008 382 850 1993 327 750

2007 344 138 1992 420 138

2006 408 975 1991 401 850

2005 368 363 1990 415 863

2004 370 025 1989 384 275

Průměr 374 411

Rok
Spotřeba vody pro 

zálivku (l)
Rok

Spotřeba vody pro 

zálivku (l)
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Nicoll Česká republika 3,2 2,4 

Insteko 3,6 - 8,6 - 

Dešťovka 3,4 3,4 

Počítáme s vodou 6 6 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o.  4,4 - 7,1 3,4 - 7,1 

 

Poslední modelový příklad (varianta 4) se vstupními parametry nejvíce blíží prvnímu (varianta 

1), proto je i sada výsledků nejpodobnější. Měli jsme k dispozici o 50 m2 plochy střechy více, 

pozemek se ale také zvětšil, a to téměř o 500 m2. Výsledky akumulačních objemů dosáhly 

minima hodnotou 3,2 m3 a maxima 41,7 m3. Při porovnání z předchozí variantou 3 se naopak 

jeví jednotněji porovnání s rokem 2018.  

Obecně jsou získané hodnoty velmi nejednotné. Hlavní důvod osobně spatřuji ve faktu, že 

autoři některých postupů preferují výsledek, vycházející ze spotřeby vody, zatímco jiní z 

množství vody, které jsme schopni zachytit. Problémem je najít rovnováhu mezi těmito dvěma 

stanovisky.  

Nejextrémnější rozdíly ve výsledných hodnotách obdržíme v situaci, kdy máme velkou sběrnou 

plochu, ale malý pozemek. Pak je buďto navržený objem dle spotřeby závlahové vody příliš 

malý, nebo naopak dle velikosti střechy extrémně velký. Samozřejmě by v takovýchto 

případech mělo přijít do úvahy využití dešťové vody pro další účely (například v domě na 

splachování toalet, atd.). Chceme-li ovšem jímku čistě pro závlahovou vodu, je velká 

pravděpodobnost, že návrh by byl velmi neefektivní. V extrémně suchých letech vychází oproti 

průměru objem jímky dle množství srážek nižší, ale dle spotřeby naopak vyšší. Zde se tedy 

rozdíly projevují ještě mnohem výrazněji, zejména, máme-li velkou plochu zavlažovaného 

pozemku.  
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2.7 Návrh velikosti jímky na základě vlastní simulace  

V současné době se využívá značné množství postupů, jak vypočítat objem akumulační jímky. 

Ty nejznámější jsem shrnula v literární rešerši v kapitole 1.2 Přístupy k navrhování 

akumulačních nádrží. V praktické části této práce, konkrétně v kapitole 2.6 Návrh velikosti 

jímky dle známých postupů, jsem pro několik modelových situací provedla dle těchto postupů 

výpočet objemu akumulační jímky. Současně jsem oslovila i několik specializovaných firem s 

dotazem na návrh akumulační jímky na konkrétní pozemek. V dílčích závěrech této kapitoly je 

ovšem vidět, jak značně se od sebe lišily výsledky jednotlivých postupů - ať už dle technických 

norem, webových kalkulaček, různých zjednodušených výpočtů a odhadů či právě zmíněných 

odborných firem.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést výpočty vhodného akumulačního objemu dešťové 

nádrže pro totožné situace ještě jednou, a to postupy vlastními. Nastavené modelové situace 

byly stejné, jako v kapitole 2.6, tedy:  

1. Varianta 1 - Reálná experimentální plocha za současného stavu  

 Plocha pro zálivku i plocha střechy, ze které je sbírána srážková voda, jsou 

popsány v kapitole 2.1.  

 Tyto parametry se zároveň blíží průměrným rozměrům současných rodinných 

domů (Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho pozemku).  

2. Varianta 2 - Reálná experimentální plocha s uvažováním větší sběrné plochy  

 Parametry zavlažované plochy jsou stejné, jako v bodě 1., pouze budu 

uvažovat, že dešťová voda bude zachytávána nejenom z menší střechy (rozlohy 

100 m2), ale navíc i z ploché střechy velké firemní budovy o výměře 1 800 m2. 

Tento scénář by byl v praxi pravděpodobně také možný zrealizovat. 

Dohromady tak tedy získáme 1 900 m2 nepropustných ploch pro zachytávání 

dešťové vody.  

3. Varianta 3 - Zavlažovaná plocha o rozloze 2 250 m2, dešťová plocha bude sbírána ze 

střechy půdorysného rozměru 250 m2.  

 Tyto parametry odpovídají průměrným rozměrům rodinných domů z 90.  let 

(Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho pozemku).  

4. Varianta 4 - Zavlažovaná plocha o rozloze 950 m2, dešťová voda bude sbírána ze 

střechy půdorysného rozměru 150 m2.  

 Tyto parametry odpovídají půdorysným rozměrům rodinných domů z období 

kolem roku 2000 (Tabulka 2.6.3 Průměrná velikost rodinného domu a jeho 

pozemku).  

První dva scénáře jsou tedy fyzicky reálné a mají možný potenciál budoucí realizace. Další dva 

odpovídají typickým situacím, se kterými se můžeme setkat při navrhování dešťových jímek pro 

závlahy zahrad rodinných domů v ČR. Proto jsem tímto způsobem rozšířila počet variant k 

porovnávání.  

Pro čtyři různé konfigurace velikosti sběrné plochy (střechy) a zavlažované plochy (zahrady) 

byly provedeny simulace srážkoodtokových jevů za posledních třicet let (letních měsíců) pro 
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proměnné velikosti akumulačních objemů dešťových jímek. Simulace probíhala v denním kroku 

a výchozí byly hodnoty denních srážkových úhrnů a teplot z meteostanice ČHMÚ Praha-Libuš.  

Vstupní data z roku 2018 pro variantu č. 1 (srážkové úhrny, teploty a spotřeba vody v 

závlahovém systému) byly prakticky měřeny na experimentální ploše. Veškeré informace, 

týkající se experimentální plochy, provozu automatického systému na ní, sběru dat, 

pedologického průzkumu atp. jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách (2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5).  

V rámci kapitoly 2.2 Řízení závlahy bylo vysvětleno, jak probíhá ovládání závlahového systému 

prostřednictvím řídicí jednotky se softwarem Hydrawise. Chováním tohoto softwaru jsem se 

řídila při provádění simulace zaplnění jímky, s přihlédnutím k těmto korekcím, které mohou 

nastat:  

1. Nezavlažovat, pokud je teplota nižší, než 3°C   

2. Zavlažovat o 30 % méně, pokud je teplota nižší, než 15°C   

3. Zavlažovat o 30 % více, pokud je teplota vyšší, než 30°C 

4. Nezavlažovat, pokud je naměřený srážkový úhrn za posledních 24 hodin vyšší, než 3 mm  

5. Nezavlažovat, pokud je naměřený srážkový úhrn za poslední 3 dny vyšší, než 13 mm  

V programu Microsoft Office Excel jsem jednotlivě pro popsané varianty 1-4 pro letní měsíce 

posledních třiceti let (1989-2018) provedla v každém dni simulaci náplní jímky s tím, že 

akumulační objem jímky byl proměnná hodnota. Jako velikost kroku změny hodnoty 

akumulačního objemu jsem zvolila 0,25 m3 (250 l). Pokaždé byl zohledněn srážkový přítok, 

zváženo chování závlahového systému (popsáno výše) a případně bylo z důvodu nedostatku 

srážek aktivováno dopouštění jímky z alternativního zdroje. Toto dopouštění bylo vždy 

realizováno až bezprostředně před samotným závlahovým cyklem, aby byla jímka po většinu 

času prázdná, připravena pro zachytávání přítoku z deště.  

Při pozorování chování simulace pro různé velikosti jímky jsem se zaměřila na následující 3 

objemy: na objem vody v jímce zachycený (a využitý pro zavlažování), objem nevyužitý (z 

důvodu, že v době srážkové události byla jímka již plná a další přitékající voda odtekla přes 

bezpečnostní přeliv) a na objem, který bylo nutné dopustit z alternativního zdroje.  

Stejně jako v předchozí kapitole 2.6 Návrh velikosti jímky dle známých postupů jsem pro 

srovnání prováděla návrh jímky pro poslední třicetiletí (1989 - 2018). Pro srovnání jsem se ještě 

opět zaměřila zvlášť na sledovaný rok 2018.  

Prvním krokem simulace bylo definování podmínky, jaké procento množství srážek by bylo v 

průměru vhodné zachytávat. Toto bylo patrné z grafů procentuálního množství zachycené vody 

(obr.  2.7.1). Bylo hodnoceno, o kolik by se zvětšil podíl vody zachycené ku celkovému 

množství, pokud bychom zvětšili jímku například o 1 m3. Je potřeba zvážit, zda je dané zvětšení 

ještě výhodné. Jak je patrné z grafu níže (obr.  2.7.1), pokud bychom navrhli jímku velikosti 

4 m3, místo jímky velikosti 3 m3, zachytíme o cca 40 % více vody. Avšak pokud bychom 4m3 

jímku nahradili jímkou o objemu 5 m3, zvýšení již bude pouze o 10 %, analogicky při dalším 

zvětšení na 6 m3 již bude přírůstek jenom cca 5%. Z toho jsem usoudila, že z ekologického 
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hlediska by bylo vhodné zachytit v průměru alespoň 80 % veškerých srážek, které dopadnou na 

sběrnou plochu. Tuto hodnotu stanovuji opět z průměrných hodnot posledního třicetiletí 

(1989-2018).  

 

2.7.1 Simulovaný návrh velikosti jímky - varianta 1 

Experimentální plocha za současného stavu - velikost zavlažované plochy 460 m2; velikost 

střechy 100 m2.  

 

obr.  2.7.1 Varianta 1 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (1989 - 2018)  

Z grafu na obr.  2.7.1 je patrné, že v této variantě 1 zachytíme průměrně 80 % srážek při použití 

jímky o objemu větším než 4 m3. Rozhodla jsem se proto ještě podrobněji posoudit velikost 

jímky 3 m3, 4 m3, 5 m3 a 6 m3. Jako první jsem si do sloupcových grafů vynesla po jednotlivých 

letech množství vody zachycené a vody odteklé. K těmto údajům bylo ještě potřeba přidat 

množství vody, které by bylo v daném roce potřeba dopustit z alternativního zdroje. Důvodem 

je, že ve vodných letech (jako například rok 2002) je sice množství odteklé vody výrazné, ale 

celková spotřeba vody byla také mnohem nižší (přirozené srážky sytily půdní profil, teploty 

nebyly vysoké). Z toho plynula i menší potřeba dopouštění jímky.  

Data, ze kterých byl graf vytvořen, zobrazuje Příloha 2 této práce.  
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obr.  2.7.2 Varianta 1 - Náplně jímky o objemu 3 m
3
 

 

obr.  2.7.3 Varianta 1 - Náplně jímky o objemu 4 m
3
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obr.  2.7.4 Varianta 1 - Náplně jímky o objemu 5 m
3
 

 

obr.  2.7.5 Varianta 1 - Náplně jímky o objemu 6 m
3
 

Následující tabulka zobrazuje průměry z těchto hodnot pro sledované velikosti jímek.  

Tabulka 2.7.1 Varianta 1 - Průměrné náplně jímek 

 

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Dopuštěno (m3)

3 10.99 16.87 170.26

4 21.83 6.03 159.42

5 24.82 3.04 156.44

6 26.25 1.61 155.01
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Můžeme vidět, že při zvětšení jímky ze 3 m3 na 4 m3 v průměru dopustíme o téměř 11 m3 vody 

ročně méně. Zvětšením akumulační jímky o pouhý 1 m3 v tomto případě téměř zdvojnásobilo 

množství zachycené vody ročně, místo 40 % bychom tak zachytili 80 % srážkové vody. Při 

zvětšení ze 4 m3 na 5 m3 v průměru dopustíme o cca 3 m3 méně. Mezi jímkami velikosti 5 m3 a 

6 m3 již tento rozdíl činí pouze asi 1,4 m3. Z tohoto důvodu bych pro tuto velikost pozemku a 

střechy (var. 1) doporučila objem jímky 4 - 5 m3.  

Pokud bychom se zaměřili pouze na rok 2018, procento zachycené vody by vypadalo 

následovně:  

 

obr.  2.7.6 Varianta 1 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (2018)  

V roce 2018 by stačila jímka o akumulačním objemu 7,25 m3 na zachycení veškerého objemu 

srážky. Výrazný zlom v graficky vynesené závislosti vidíme zhruba mezi 3,5 - 4 m3. Pro tento 

málovodný rok bychom tedy museli rozhodnout, zda bychom zvolili jímku většího objemu 

(ačkoli ze třicetiletého průměru již víme, že zvětšování objemu jímky nad cca 5 - 6 m3 by mohlo 

být z dlouhodobého hlediska neefektivní), nebo naopak objemu menšího. Návrh by se mohl 

shodovat s návrhem dle třicetiletého průměru při volbě objemu jímky 4 m3.  

Jelikož se v této variantě výpočtu jedná o reálnou situaci, rozhodla jsem se pro ni orientačně 

posoudit návrh jímky ještě z hlediska ekonomického. Budu určovat ekonomickou návratnost 

konkrétní řady akumulačních jímek, a to jímek řady CARAT výrobce Graf. Jedná se o podzemní 

samonosné plastové nádrže, viz obr.  2.7.7. Hlavní výhoda těchto jímek je dlouhá záruka. 

Výrobce garantuje 25 let, díky čemuž jsem mohla provést posouzení ekonomické návratnosti 

na takto dlouhou dobu.  
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obr.  2.7.7 Jímka CARAT  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/30/76/1386/3547)  

Dle známých cen několika jímek (platných k datu 10/2018) jsem si stanovila funkční závislost 

ceny této jímky k jejímu objemu (Tabulka 2.7.2, obr.  2.7.8).  

Tabulka 2.7.2 Ceny jímek CARAT  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/30/76)  

 

 

obr.  2.7.8 Závislost ceny jímky CARAT na jejím objemu  

(zdroj: https://maloobchod.irimon.cz/katalog/30/76)  

Objem jímky (m3) Kč vč. DPH

2.75 21 522

3.75 29 094

4.8 35 523

6.5 48 254

8.5 70 640

10 79 559
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Poté jsem sestavila graf popisující, kolik Kč nám ušetří daná velikost jímky za její životnost. 

Jedná se o cenu jímky poníženou o cenu za množství vody, které by bez využívání srážkové 

vody muselo být odebráno z vodovodního řadu. Vycházela jsem ze současné ceny vodného 

(bez stočného) 48,30 Kč vč. DPH. (31) Cenu ostatních položek, jako jsou zemní práce, doprava 

materiálu, napojení jímky na dešťové svody a na přepad, realizace dopouštění, zbudování 

případného vsakovacího objektu atp. jsem z důvodu významné závislosti na místních 

podmínkách zanedbala. Dá se ovšem předpokládat, že výsledná cena by mohla být i více než 

dvojnásobná.  

Přesto, že tento finanční odhad je výrazně podhodnocený, bylo možné vytvořit si ekonomické 

posouzení výnosu z investice do jímky ku jejímu objemu. Je zřejmé, že zakoupení jímky o 

větším objemu bude znamenat větší investici, ale současně tato jímka bude za svou životnost 

schopna zachytit větší množství dešťové vody a tím snížit množství dopuštěné vody. Pro tento 

konkrétní výpočet jsem uvažovala dopouštění jímky pouze z vodovodního řadu, s cenou 

vodného 48,30 Kč vč. DPH (při použití podružného vodoměru a splnění podmínek pro 

osvobození od platby stočného). (31) Výpočet jsem orientačně provedla nejprve pro rok 2016, 

jelikož se jednalo o rok z hlediska třicetiletého normálu průměrný a tedy reprezentativní.  

 

obr.  2.7.9 Ekonomická návratnost jímek různých objemů v roce 2016 pro experimentální pozemek 

Z grafu obr.  2.7.9 patrné, že investování do akumulační jímky bez získání dotačního titulu není 

z ekonomického hlediska za dobu životnosti 25 let návratné (přesto, že byla uvažována pouze 

cena jímky bez pracovních činností).  

Do výpočtu byla zahrnuta i možnost získání dotace. Vstupní investici (cenu jímky) jsem ponížila 

o výši dotace (více v kapitole 1.3.2 Dotační titul Dešťovka). Pro tento konkrétní případ činí 

dotace maximálně 28 050 Kč. Dotace se skládá z fixní a variabilní složky, kdy 20 000 Kč je složka 

fixní a variabilní složka činí 3 500 Kč/m3 nádrže. Maximální výše dotace je omezena velikostí 
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nádrže, kterou určí webová kalkulačka dotačního titulu Dešťovka (pro náš případ viz obr.  

2.7.10) a zároveň může činit maximálně 50 % celkových výdajů. (16)  

 

obr.  2.7.10 Maximální výše dotace pro řešený případ  

(https://www.dotacedestovka.cz/) 

Nejvyšší návratnosti dosahuje objem jímky, který přísluší nejvyššímu vrcholu grafu. Pro jímku 

bez dotace by to v případě roku 2016 byly cca 4 m3, s dotací pak 5 m3.  

Na obr.  2.7.11 je grafická závislost výnosu z investice a objemu zakoupené jímky pro každý ze 

třiceti simulovaných roků (1989 - 2018), při započítání dotace. Pokud bychom vyčíslili objemy 

jímek, pro než v jednotlivých letech byly výnosy nejvyšší, dostali bychom následující četnost 

výskytu jednotlivých hodnot (Tabulka 2.7.3).  

Tabulka 2.7.3 Ekonomická návratnost jímek v závislosti na jejich velikosti 

 

Ve většině případů se tedy nejvíce efektivní jevila jímka o objemu 4,75 m3. Průměr z hodnot 

činil 4,73 m3. Z toho soudím, že návrh po stránce ekonomické se shoduje i s návrhem 

ekologickým, a to objem akumulační jímky 4 - 5 m3.  

3 0 6.75 0

3.25 0 7 0

3.5 0 7.25 0

3.75 4 7.5 0

4 2 7.75 0

4.25 3 8 0

4.5 1 8.25 0

4.75 8 8.5 0

5 4 8.75 0

5.25 4 9 0

5.5 2 9.25 0

5.75 1 9.5 0

6 1 9.75 0

6.25 0 10 0

6.5 0

Průměr 4.73

Objem jímky 

(m3)

Četnost max. 

návratnosti

Objem jímky 

(m3)

Četnost max. 

návratnosti
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 obr.  2.7.11 Ekonomická návratnost akumulačních jímek v posledním třicetiletí při získání dotace 
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Na závěr se znovu blíže podíváme na data pro rok 2018.  

 

obr.  2.7.12 Ekonomická návratnost jímek různých objemů v roce 2018 pro experimentální pozemek 

I v rámci ekonomického posouzení by objem jímky pro takto suchý rok vyšel výrazně nižší. 

Maximální finanční výnos by se pravděpodobně nacházel mezi objemy 3,5 a 3,75 m3.  

2.7.2 Simulovaný návrh velikosti jímky - varianta 2  

Experimentální plocha s uvažováním větší sběrné plochy  - velikost zavlažované plochy 460 m2; 

velikost střechy 1 900 m2.  

 

obr.  2.7.13 Varianta 2 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (1989 - 2018)  
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Výpočet druhé varianty je poněkud složitější. Střecha, ze které by byla sbírána dešťová voda, je 

výrazně větší, než zavlažovaná plocha. Potenciální přítok srážkových vod by proto mohl být 

vyšší, než plánovaná spotřeba.  

Uvedených 80 % zachycené srážkové vody bychom v průměru dosáhli s minimálním objemem 

nádrže 251 m3. Bilanci náplní nádrže popisuje Tabulka 2.7.4. Ročně bychom získali v průměru 

218 m3 vody navíc, kterou bychom pro závlahu nezužitkovali.  

Tabulka 2.7.4 Varianta 2 - Průměrné náplně jímky o objemu 251 m
3
 

 

V grafu na obr.  2.7.13 si můžeme všimnout, že při zvětšování objemu jímky se podíl zachycené 

vody pro variantu 2 zvyšuje relativně pomalu (v zobrazeném úseku zhruba o 5 % při zvýšení 

objemu o 1 m3). Pokud bychom ovšem na objemy nehleděli procentuelně, ale v m3, přírůstky 

by byly významné (příklad v tabulce Tabulka 2.7.5). Pro srovnání jsem zvolila stejné objemy 

akumulačních jímek, jako v předchozí variantě (2.7.1), tedy 3, 4, 5 a 6 m3.  

Tabulka 2.7.5 Varianta 2 - Průměrné náplně jímky o objemu 3, 4, 5 a 6 m
3
 

 

Dle mého názoru by bylo optimální navrhnout jímku tak velkou, aby z hlediska třicetiletého 

průměru zachycené množství vody odpovídalo plánované spotřebě. Tomu odpovídá jímka 

velikosti 24 m3 (Tabulka 2.7.6).  

Tabulka 2.7.6 Varianta 2 - Průměrné náplně jímky o objemu 24 m
3
 

  

Hodnota dopouštění je průměrem za třicet let, to znamená, že v některých letech by bylo 

potřeba jímku dopustit z alternativního zdroje, zatímco v letech s vyššími srážkovými úhrny 

bychom zachytili vody nadbytek. Konkrétně bychom za třicet let dopustili jímku celkem 209 m3 

vody, to je průměrně 7 m3 za rok.  

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Nevyužito (m3)

251 399.49 129.85 218.20

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Dopuštěno (m3)

3 54.61 474.73 126.69

4 77.67 451.67 103.62

5 96.29 433.05 85.01

6 109.35 419.99 71.94

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Dopuštěno (m3)

24 181.27 348.07 0.03
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obr.  2.7.14 Varianta 2 - Náplně jímky o objemu 24 m
3
 

Pokud bychom nechtěli alternativní zdroj využívat vůbec, či tento zdroj nebyl dostupný, 

potřebovali bychom jímku o akumulačním objemu 61 m3 (Tabulka 2.7.7).  

Tabulka 2.7.7 Varianta 2 - Průměrné náplně jímky o objemu 61 m
3
 

 

 

obr.  2.7.15 Varianta 2 - Náplně jímky o objemu 61 m
3
 

Pro tuto simulaci varianty 2 navrhuji jímku o objemu 24 m3.  

 

 

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Nevyužito (m3)

61 223.84 305.50 42.54
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Při pohledu pouze na rok 2018 by byla závislost následující:  

 

obr.  2.7.16 Varianta 2 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (2018) 

Oproti roku průměrnému je pro rok 2018 nárůst poměru zachycené vody výrazně rychlejší. 

Důvod je v podprůměrné hodnotě srážkového úhrnu v tomto roce - k dispozici bylo méně vody, 

tím pádem jsme schopni se stejnou velikostí jímky zachytit větší procento spadlých srážek. 

Pokud bychom analogicky chtěli zachytit takové množství vody, aby nebylo potřeba využít 

alternativní zdroj pro dopouštění, potřebovali bychom jímku velkosti 34,5 m3 (viz Tabulka 

2.7.8).  

Tabulka 2.7.8 Varianta 2 - Náplně jímky o objemu 34,5 m
3
 v roce 2018  

 

Zde je názorně vidět problematika návrhu jímky pouze na základě dat z jednoho roku, 

popřípadě v situaci, kdy známe pouze průměrnou hodnotu srážkového úhrnu, avšak již 

neznáme rozložení těchto úhrnů v čase. V situaci, kdy jsme objem akumulační jímky navrhovali 

pro průměrný rok z posledního třicetiletí, odpovídal objem jímky velikosti 24 m3 objemu, kdy 

bychom z dlouhodobého hlediska v průměru využívali alternativní zdroj pouze zhruba v 50% 

případů. Pokud bychom tento zdroj nechtěli za posledních třicet let používat vůbec, objem 

jímky by musel být alespoň 61 m3, ale samostatně pro rok 2018 pak pouze 34,5 m3.  

 

 

 

 

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Nevyužito (m3)

34.5 228.26 170.45 0.33
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2.7.3 Simulovaný návrh velikosti jímky - varianta 3  

Průměrný rodinný dům z 90. let  - velikost zavlažované plochy 2 250 m2; velikost střechy 250 

m2.  

 

obr.  2.7.17 Varianta 3 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (1989 - 2018)  

Tento příklad má opět v příznivějším poměru velikost zavlažované plochy s velikostí střechy. 

Vidíme obdobné chování, jako ve variantě 1 , kdy po překročení cca 80% zachycených srážek 

začne být graf závislosti na velikosti jímky pozvolnější. Tato situace nastane u jímky o objemu 

kolem 17 m3, blíže se proto v následujících grafech podíváme na objemy jímek 16 m3, 17 m3, 

18 m3 a 19 m3.  

 

obr.  2.7.18 Varianta 3 - Náplně jímky o objemu 16 m
3
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obr.  2.7.19 Varianta 3 - Náplně jímky o objemu 17 m
3
 

 

obr.  2.7.20 Varianta 3 - Náplně jímky o objemu 18 m
3
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obr.  2.7.21 Varianta 3 - Náplně jímky o objemu 19 m
3
 

Tabulka 2.7.9 Varianta 3 - Průměrné náplně jímek 

 

Zvětšení jímky z 16 m3 na 17 m3 v průměru zapříčiní snížení dopuštěného množství vody o 

6,3 m3 , což činí 10% zvýšení objemu zachycené vody. Při dalším zvětšení, tedy ze 17 m3 na 

18 m3, v průměru dopustíme o cca 3,9 m3 méně. Mezi jímkami velikosti 18 m3 a 19 m3 již tento 

rozdíl činí pouze asi 2,8 m3. Z tohoto důvodu pro tuto variantu navrhuji objem jímky 17 - 18 m3.  

  

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Dopuštěno (m3)

16 47.89 21.76 838.87

17 54.18 15.47 832.58

18 58.04 11.61 828.72

19 60.83 8.82 825.93
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Opět porovnáme s návrhem samostatně pro rok 2018:  

 

obr.  2.7.22 Varianta 3 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (2018) 

Hledaný významný bod na grafu se nachází cca mezi 16 - 17 m3. Opět bychom pro tento suchý 

rok pravděpodobně navrhli jímku o 1 m3 menší, než dle průměru, stejně jako ve variantě č. 1.  

 

2.7.4 Simulovaný návrh velikosti jímky - varianta 4  

Průměrný rodinný dům z r. 2000 - velikost zavlažované plochy 960 m2; velikost střechy 150 m2.  

 

obr.  2.7.23 Varianta 4 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (1989 - 2018)  

Varianta pro modelový příklad dispozičních rozměrů z roku 2000 opět vykazuje zlom kolem 80 

% zachycené srážkové vody. K tomu dochází u objemu jímky cca 7,5 m3. Zaměříme se proto 
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blíže na jímky velikosti 7 m3, 8 m3, 9 m3 a 10 m3 (kdy už bychom zachytávali téměř 94 % srážek 

ze sběrné plochy).  

 

obr.  2.7.24 Varianta 4 - Náplně jímky o objemu 7 m
3
 

 

 

obr.  2.7.25 Varianta 4 - Náplně jímky o objemu 8 m
3
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obr.  2.7.26 Varianta 4 - Náplně jímky o objemu 9 m
3
 

 

 

obr.  2.7.27 Varianta 4 - Náplně jímky o objemu 10 m
3
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Tabulka 2.7.10 Varianta 4 - Průměrné náplně jímek 

 

Objem jímky 8 m3 oproti 7 m3 v této variantě (4) znamená o 5,5 m3 dopuštěné vody ročně 

méně, v procentech vyjádřeno činí rozdíl asi 13 %, tedy ze 70 % zachycené srážkové vody na 

83 %. Další zvětšení objemu jímky z 8 m3 na 9 m3 přinese o dalších 7 % zachycené vody navíc 

(2,8 m3). Mezi jímkami velikosti 9 m3 a 10 m3 již rozdíl činí pouze asi 1,7 m3. Navrhuji proto 

velikost jímky 8 - 9 m3.   

I poslední zkoumanou variantu porovnáme s daty z roku 2018.  

 

obr.  2.7.28 Varianta 4 - Podíl zachycené vody v závislosti na objemu jímky (2018) 

Dle grafu (obr.  2.7.28) by pro rok 2018 byla optimální velikost akumulační jímky 7 - 8 m3. Bez 

znalosti většího souboru dat bychom opět pravděpodobně navrhli o 1 m3 menší jímku, než by 

bylo nejvíce výhodné z dlouhodobějšího hlediska (stejně jako ve variantách č. 1 a 3).  

Celkový přehled výsledků simulovaných návrhů objemu nádrží tedy je:  

Tabulka 2.7.11 Návrh velikosti jímky dle simulace - srovnání výsledků 

Číslo 
varianty 

Plocha střechy 
(m2)  

Zavlažovaná plocha 
(m2)  

Navržený objem 
akumulační nádrže 
(m3) 

Podíl zachycené 
srážkové vody (%)  

1 100 460 4 - 5 80 - 90 

2 1 900 460 24 37 

3 250 2 250 17 - 18 80 - 85 

4 150 950 8 - 9 84 - 90 

Velikost jímky (m3) Zachyceno (m3) Přepad (m3) Dopuštěno (m3)

7 28.72 13.07 345.70

8 34.17 7.62 340.25

9 36.97 4.82 337.44

10 38.68 3.11 335.73
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2.8 Celková diskuse výsledků  

V této kapitole bude uveden finální přehled vypočtených akumulačních objemů dešťových 

jímek, spočítaných v kapitolách 2.6 (jednotlivé známé postupy) a 2.7 (výpočet na základě 

simulace Hydrawise).  

2.8.1 Srovnání výsledků - varianta 1 

Pro variantu 1 se jednotlivé výsledky nachází v tabulkách níže (Tabulka 2.8.1, Tabulka 2.8.2). 

Dle simulace byl navržený objem jímky 4 - 5 m3, oproti čemu byly návrhy dle známých postupů, 

kromě normy EN 16941, nižší. Návrh dle této normy byl naopak až pětinásobně vyšší.  

Při srovnání návrhů specializovaných firem s experimentální simulací se čtyři z pěti výsledků 

jeví velmi podobně. Pátá firma doporučila objem jímky 15 m3, což je bohužel dle simulace 

hodnota zbytečně předimenzovaná a objem jímky nebude adekvátně využit. Musíme ovšem 

zvážit i fakt, že oslovené firmy byli prodejci, kteří mají zájem prodat co největší jímku, a tímto 

faktem mohla být doporučení ovlivněna.   

Tabulka 2.8.1 Návrh velikosti jímky pro variantu 1 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 3,2 2,4 

EN 16941 20,7 25,9 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 4 4 

Nicoll Česká republika 2,1 1,6 

Insteko 2,4 - 4,1 - 

Dešťovka 2,3 2,3 

Počítáme s vodou 4 4 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o. 2,9 - 3,4 2,2 - 3,4 

Vlastní simulace 4 - 5 3,5 - 4 

 

Tabulka 2.8.2 Návrh velikosti jímky pro variantu 1 dle specializovaných firem 

Návrh dle Navržený objem (m
3
) 

Gluc PBS s.r.o. 15 

EKOCIS, spol. s r.o. 6 

ITMS plast® 4,5 - 5 

Levnéjímky.cz 5 

ASIO NEW, spol. s r.o. 4,2 

 

2.8.2 Srovnání výsledků - varianta 2 

Tabulka 2.8.3 zobrazuje srovnání výsledků pro druhou variantu. Dle simulace vyšel objem jímky 

24 m3. Pokud jde o návrhy dle doporučených postupů, ty se pohybují v rozmezí 3,3 - 76 m3. 

Objemu navrženému dle simulace se nejvíce blíží návrh dle DIN 1989 (20,7 m3). Nicoll Česká 
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republika doporučuje v tomto případě nejnižší hodnotu, a to 3,3 m3, Hospodaření s dešťovou 

vodou v ČR naopak nejvyšší - 76 m3.  

Tabulka 2.8.3 Návrh velikosti jímky pro variantu 2 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 20,7 25,9 

EN 16941 60,6 46,1 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 76 76 

Nicoll Česká republika 3,3 3,3 

Insteko 4,1 - 45,6 - 

Dešťovka 4,6 4,6 

Počítáme s vodou 4,6 4,6 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o.  55,9 - 3,4 42,6 - 3,4 

Vlastní simulace 24 34,5 

 

2.8.3 Srovnání výsledků - varianta 3 

Srovnání výsledků pro třetí variantu zobrazuje tabulka níže (Tabulka 2.8.4). Zde se dle simulace 

jevil nejlépe objem jímky 17 - 18 m3. Těmto hodnotám se nejvíce přiblížil návrh dle 

Technologického předpisu Irimon (7,3 - 16,7 m3). Nejmenší hodnotu objemu opět doporučuje 

Nicoll Česká republika (5,3 m3) a nejvyšší EN 16941 (97,7 m3)  

Tabulka 2.8.4 Návrh velikosti jímky pro variantu 3 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 8,0 6,1 

EN 16941 97,7 127,1 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 10 10 

Nicoll Česká republika 5,3 4,0 

Insteko 6 -20,3 - 

Dešťovka 5,7 5,7 

Počítáme s vodou 10 10 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o. 7,3-16,7 5,6-16,7 

Vlastní simulace 17 - 18 16 - 17 

 

2.8.4 Srovnání výsledků - varianta 4 

Výsledky akumulačních objemů pro variantu 4 se nachází v následující tabulce (Tabulka 2.8.5). 
Pro tuto variantu je navržený objem dle simulace 8 - 9 m3. Tomu se přibližují návrhy dle Insteko 
(3,6 - 8,6 m3) a Technologického předpisu Irimon (4,4 - 7,1 m3). Nejnižší hodnotu opět 
doporučuje Nicoll Česká republika (3,2 m3), stejně jako nejvyšší EN 16941 (41,7 m3).  
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Tabulka 2.8.5 Návrh velikosti jímky pro variantu 4 - srovnání výsledků 

Návrh dle Navržený objem pro 
průměr 1989 - 2018 (m

3
) 

Navržený objem pro rok 
2018 (m

3
) 

DIN 1989 4,8 3,6 

EN 16941 41,7 53,7 

Hospodaření s dešťovou vodou v ČR 6 6 

Nicoll Česká republika 3,2 2,4 

Insteko 3,6 - 8,6 - 

Dešťovka 3,4 3,4 

Počítáme s vodou 6 6 

Technologický předpis Irimon, spol. s r. o.  4,4 - 7,1 3,4 - 7,1 

Vlastní simulace 8 - 9 7 - 8 

 

2.8.5 Shrnutí výsledků  

V případě relativně velké plochy, ze které je zachytávána dešťová voda, může dle kalkulátoru 

Insteko vycházet velká hodnota. Kalkulátor sám ovšem doporučuje spíše nižší z hodnot, které 

vypočítá, a které naopak mohou nedostatečné z hlediska potřeby pro zálivku. Pokud je rozloha 

střechy a zavlažované plochy v příznivém poměru, jeví se výsledky jako dobré. Kalkulátor 

bohužel není příliš optimalizován pro případy, kdy jímku využíváme pouze v letním období, a 

nelze do něj zadat příliš malý srážkový úhrn.  

Výpočty dle normy DIN 1989 vycházejí mírně poddimenzované ve všech případech. Stejně jako 

objemy dle jednoduchého výpočtu Počítáme s vodou, který se zdá velmi dobrý v první 

variantě, ale ve variantě druhé by již byl návrh takto malého objemu jímky neefektivní. Ve 

třech případech, kromě varianty č. 2, se shoduje s výsledkem publikace Hospodaření s 

dešťovou vodou v ČR, která naopak pro variantu 2 doporučuje jímku značně 

předimenzovanou.  

Co se týče Technologického předpisu firmy Irimon, ten nabízí dva postupy návrhu. Ve 

variantách 1, 3 a 4 vyšel návrh dle potřeby vody pro zálivku jen lehce poddimenzovaný oproti 

návrhům experimentálním. Návrh dle plochy střechy vyšel příliš malý, kromě druhé varianty, 

kde vyšel naopak extrémně velký.  

Obecně nejvyšší objemy akumulační jímky vycházely dle normy EN 16941. Příčinou je, že 

postup návrhu objemu akumulační jímky doporučovaný touto normou vychází z celkové 

potřeby vody, kterou rozdělíme na několik náplní jímky. Norma předpokládá, že v případě 

nedostatku tak velkého objemu srážkové vody jímku doplníme z alternativního zdroje, avšak 

tomu bychom měli přizpůsobit i výsledný návrh objemu, jelikož na rozdíl od deště bude 

alternativní zdroj k dispozici prakticky kdykoli.  

Naopak malé objemy vycházely zejména dle kalkulátoru Nicoll Česká republika a dotačního 

titulu Dešťovka. To může být problém ve chvíli, kdy si uživatel chce zbudovat větší (a tedy z 

hlediska poměru zachycených srážek vhodnější) akumulační nádrž, avšak kalkulátor Dešťovky 

ho může přimět její objem zmenšit, jelikož nabízí menší objem jímky, na který by byla 

poskytnuta dotace.  
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Faktem je, že problematika navrhování objemů akumulačních jímek je komplexní, a není 

jednoduché ji vystihnout jedním jednoduchým empirickým vzorcem. Budoucnost navrhování 

optimálních velikostí jímek může vycházet z modelů, které shrnou místní historické podmínky 

počasí, velikost a typ zpevněných ploch, velikost a charakter zavlažované plochy, ideální 

závlahové množství, ovládání závlahy atd. Síť meteorologických stanic, poskytujících historická 

data o počasí, je již v dnešní době poměrně hustá a dostupná, stejně jako se stává standardem 

osadit na zavlažovaný pozemek meteostanici vlastní.  

I při konfiguraci, ve které je srážková voda sbírána z v poměru k zavlažovanému pozemku velmi 

rozlehlé střechy, bude pravděpodobně alespoň část závlahové vody potřeba dopouštět z 

alternativního zdroje. Numerickým výpočtem de simulace bylo zjištěno, že pokud bychom se 

tomuto dopouštění z alternativního zdroje chtěli úplně vyvarovat, zvolili bychom jímku 

velikosti 61 m3, přičemž abychom dopouštění výrazně minimalizovali, stačila by jímka objemu 

24 m3.  

Hlavní zásadou při provozování automatického závlahového systému s dešťovou jímkou 

jakožto zdrojem závlahové vody, je dopouštět tuto jímku z alternativního zdroje až 

bezprostředně před zahájením závlahového cyklu. Naším hlavním cílem je mít po většinu času 

akumulační objem jímky k dispozici pro zachytávání dešťové vody. Kdybychom jímku dopustili 

například ze studny či vodovodního řadu delší dobu před zahájením zavlažování a došlo by ke 

srážkové události, objem srážky by odtekl bezpečnostním přelivem jímky do recipientu (ať už 

by šlo o vsakovací zařízení, dešťovou či jednotnou kanalizaci atp.). Zcela zbytečně bychom tedy 

přišli o srážkovou vodu, kterou bychom mohli zadržet v jímce a později využít. Navíc jde o 

šetření vodních zdrojů, zbytečně bychom spotřebovali a zaplatili pitnou vodu, kterou jsme 

mohli nahradit vodou dešťovou a ponechat pro pitné účely.  

Dále samozřejmě nesmíme zapomínat na co největší zmírnění evapotranspirace, tj. zejména 

zavlažováním v pozdních večerních, či brzkých ranních hodinách. Podstatné je také přesné 

dávkování závlahové vody, omezení úniků vody atp., jak je popsáno v kapitole 1.4.3.  

Při vlastních experimentálních výpočtech ideálních objemů akumulačních jímek jsem vycházela 

z nejpříznivější situace, která se v praxi opravdu vyskytuje na zahradách rodinných domů 

běžných uživatelů závlahových systémů. Software Hydrawise je v současné době 

nejpoužívanější systém inteligentního řízení závlahy a proto jsem při optimalizaci závlahového 

množství vycházela z funkcí, které tento systém nabízí. Výchozím faktorem pro předloženou 

práci bylo zachovat podmínky, kterých je schopen běžný uživatel dosáhnout. Výrazně 

efektivnější by například mohla být funkce, kdy by software při vysokých teplotách závlahu 

neprodlužoval, ale přidal by v týž den další startovací čas. Pak by jedna závlahová dávka 

dosahovala v maximu vždy  nejvýše hodnoty nastavené standardní závlahové dávky, nikoli o 

například 30 % více. Prakticky by z toho plynulo, že objem vody pro jeden závlahový cyklus by 

nikdy nevzrostl, v případě potřeby by ten samý den proběhl cyklus ještě jeden, kratší, s menším 

množstvím spotřebované vody. Pokud při návrhu minimálního objemu akumulační nádrže 

vycházíme z objemu pro jeden závlahový cyklus, v tu chvíli by byl minimální objem akumulační 

nádrže menší. Samozřejmě by tento návrh vycházel z potřeby závlahové vody, bylo by ještě 

potřeba provést posouzení z hlediska objemu nátoku dešťových vod. Tuto variantu jsem do 
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výpočtů nezahrnula, neboť Hydrawise v současnosti tuto možnost neobsahuje, jelikož s sebou 

přinášela příliš mnoho provozních komplikací (například nebylo řádně ošetřeno, aby 

nedocházelo k nežádoucímu souběhu více sekcí najednou atp.).  

Podobně bychom minimální objem nádrže mohli snížit, pokud bychom rozhodli, že místo 

zavlažování každý druhý den by se závlaha spouštěla denně, ale vždy by zavlažila pouze 

polovinu zájmové plochy. V tu chvíli by byl objem vody pro závlahový cyklus, probíhající v 

jednom dni, poloviční. U velmi rozsáhlých závlahových systémů (například velkých parků) se k 

tomuto řešení v některých případech přistupuje. Avšak cílíme-li na zahrady rodinných domů, 

nemá velký smysl objem jímky takto výrazně snižovat, chceme-li efektivně zachytávat 

srážkovou vodu. Toto je názorně vidět v grafech procentuelního zachycení srážkové vody v 

kapitole s výpočty dle vlastní simulace (kapitola 2.7, grafy obr.  2.7.1, obr.  2.7.13, obr.  2.7.17, 

obr.  2.7.23).  

Je potřeba mít na paměti, že ač se v mnohých případech v současné době jeví dešťové jímky 

jako ekonomicky nevýhodné, je zde stále stránka ekologická, potřeba šetření pitnou vodou v 

souvislosti se změnou klimatu. Je potřeba mít na paměti, že v reakci na dlouhotrvající suchá 

období je nezbytné s vodou šetřit a nakládat hospodárně. Na to reagují i opatření legislativní, 

jež v mnoha případech hospodaření s dešťovou vodou přímo nařizují (například u novostaveb 

či rekonstrukcí). V suchých měsících často jednotlivé obce vydávají zákaz použití pitné vody pro 

závlahu a není vyloučeno, že v budoucnu vstoupí v platnost takovéto nařízení všeobecně, či 

dojde i ke sledování a zpoplatnění odběrů z vlastní studny atp..  V neposlední řadě je dešťová 

voda svým chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi (teplotou) nejvhodnější pro přijímání 

rostlinami. Zároveň je nutné maximálně redukovat množství srážkové vody vypouštěné do 

kanalizace. Hlavním problémem jednotné kanalizace jsou odlehčovací komory, kdy při 

srážkových událostech s vysokou intenzitou splašková voda naředěná vodou dešťovou přepadá 

přímo do recipientu a znečišťuje jej. I na samotné čistírny odpadních vod přitéká velký průtok 

vody, na který musí být ČOV dimenzovaná.  

Zejména v médiích a mezi laickou veřejností se v posledních letech často pokládá otázka, zda je 

vůbec rozumné při nedostatku vody zavlažovat okrasné rostliny, reprezentativní trávníky a 

podobně. Přikláníme se k faktu, že zelené plochy v urbanizovaném území přispívají k tvorbě 

velmi důležitého mikroklimatu, podílejí se na snížení teploty, snížení prašnosti prostředí i 

zvýšení vlhkosti ovzduší. Vytvářejí příznivé životní prostředí, ve kterém je pro obyvatele 

příjemné přebývat i v době tropických dní. Kromě rozšiřování klasických zelených ploch a 

zelených střech je v intravilánech měst trendem pro zmírnění nepříznivých vlivů tepelných 

ostrovů budovat vertikální zelené stěny atd., které jsou na závlaze závislé.  
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2.9 Závěr  

V rámci diplomové práce bylo řešeno využívání dešťové vody pro závlahové systémy. Byla 

provedena rešerše přístupů k této problematice jak z hlediska technického, tak legislativního. 

Byla popsána globální změna klimatu a její dopady na závlahové systémy.  

Byla popsána experimentální plocha, na níž bylo v období 1. 5. 2018 - 31. 10. 2018 prováděno 

měření spotřeby vody pro závlahu, srážkových úhrnů, teploty vzduchu a vlhkosti půdy. Stejně 

tak bylo popsáno přístrojové vybavení, používané na této ploše. Podrobně byly vysvětleny 

vlastnosti a funkce úsporné ovládací jednotky s webovým softwarem Hydrawise, která zajišťuje  

efektivní zálivku s ohledem na proměnlivost teplot a srážek a pro řízení závlahy je používána i 

na sledované experimentální ploše.  

Na základě sběru dat z experimentální plochy, který probíhal po dobu letních měsíců 2018, 

byly popsány průměrné teploty, úhrny srážek, průběh půdní vlhkosti a vývoj trávníku v tomto 

období.  

Pro stanovení přesnějších závlahových dávek na experimentálním pozemku byl proveden dne 

8. 11. 2018 terénní pedologický průzkum, při kterém byly stanoveny pedologické podmínky 

zavlažované plochy. Byly odebrány čtyři neporušené půdní vzorky (Kopeckého válečky) a jeden 

vzorek porušený. Následně byla v laboratoři stanovena objemová hmotnost, pórovitost a 

významné hydrolimity - plná vodní kapacita, polní vodní kapacita a bod vadnutí. Z výsledků 

zrnitostního rozboru porušeného vzorku byla stanovena čára zrnitosti a stanoven půdní druh 

(půda písčitohlinitá).  

Pro půdu písčitohlinitou a trávník byla metodou ideálních srážek vypočítána vláhová potřeba a 

potřeba závlahy na experimentální ploše. Výpočet byl proveden pro klimatický normál (1981 - 

2010), i pro klimaticky extrémní rok 2015. Poté byla vysvětlena volba hodnoty závlahového 

množství pro experimentální plochu.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracování naměřených dat a stanovení doporučeného 

objemu akumulační jímky pro závlahový systém na experimentální ploše. První sada výpočtů 

potřebných objemů srážkové vody vycházela ze známých postupů a empirických vzorců. 

Konkrétně byl proveden výpočet dle norem DIN 1989 a EN 16941, knihy Hospodaření s 

dešťovou vodou v ČR, webových kalkulaček Nicoll Česká republika, Insteko a dotace Dešťovka, 

postupu na stránkách Počítáme s vodou, Technologického předpisu Irimon, spol. s r. o. a dle 

zkušeností zástupců specializovaných firem.  

Vzhledem ke komplexnosti problematiky a řadě faktorů, které návrh ovlivňují, byl objem jímky 

stanoven kromě reálné experimentální plochy i pro tři další srovnávací varianty s různými 

parametry (velikost zavlažované plochy a velikost zpevněných ploch pro zachytávání 

srážkových vod).  Veškeré výpočty objemů akumulačních jímek byly provedeny nejen pro 

situaci ve sledovaném roce 2018, ale taktéž pro průměrnou hodnotu z posledních třiceti let 

(1989 - 2018) podle jmenovaných postupů. Rok 2018 patřil ke klimaticky extrémním svými 

vysokými teplotami a nízkými srážkovými úhrny, což mělo za následek, že potřeba závlahy byla 

nadprůměrná.  
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Přestože úsporný ovládací systém Hydrawise s úpravou závlahových dávek podle teplot a 

předpovědí srážek byl představen teprve v roce 2011, byly provedeny i návrhy akumulačních 

objemů jímek na základě simulace scénáře. Ten byl vytvořen pro chování závlahového systému 

řízeného ovládací jednotkou se softwarem Hydrawise pro roky 1989 - 2018 s ohledem na 

skutečné historické teploty a denní úhrny srážek. Pro těchto třicet let byly prováděny simulace 

naplnění jímek v kroku jednoho dne a bylo pozorováno, jak je objem zachycené vody závislý na 

zvoleném objemu akumulační jímky. Dále bylo ještě vytvořeno posouzení ekonomické 

návratnosti v závislosti na volbě velikosti akumulačního objemu jímky. Veškeré hodnoty byly 

poté porovnány s předchozí sadou výpočtů dle známých postupů v závěrečné diskuzi.   

Velikost akumulačních objemů jímek byla dle simulace navržena 4 - 5 m3 (varianta 1), 24 m3 

(varianta 2), 17 - 18 m3 (varianta 3) a 8 - 9 m3 (varianta 4) při dodržování zásad hospodaření s 

dešťovou vodou a zachováváním zdravého mikroklimatu tak, jak uvádí kapitola 2.8.5 Shrnutí 

výsledků. Vzhledem ke komplexnosti problematiky navrhování objemů akumulačních jímek 

není jednoduché ji vystihnout jedním empirickým vzorcem. Budoucnost navrhování 

optimálních velikostí jímek bych doporučovala řešit modelem, který shrne místní historické 

podmínky počasí, velikost a typ zpevněných ploch, velikost a charakter zavlažované plochy, 

ideální závlahové množství, ovládání závlahy atd. Síť meteorologických stanic, poskytujících 

podrobná data o počasí, je již v dnešní době poměrně hustá a dostupná, stejně jako se stává 

standardem osadit na zavlažovaný pozemek meteostanici vlastní.  
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