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(1) 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. Stavební úřad nesmí bez 

splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo 

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o 

povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě 

kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách § 
§ 5 
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5. Kvalitativní principy návrhu 
 
5.1 Jakost srážkových povrchových vod 
 srážkové povrchové vody přípustné 
   zatravněné plochy, střechy do 200 m2, 
   terasy, komunikace pro pěší apod. 
  
 srážkové povrchové vody podmínečně přípustné 
   střechy nad 200 m2, komunikace pro 
   motorová vozidla, parkoviště do 3,5 t, 
   letiště, komunikace průmyslových areálů 
   apod. 

ČSN 751090  Vsakovací zařízení srážkových vod 



TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami 

Odvětvová norma TNV 75 9011 vydaná v roce 2013 se zabývá 
způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchů 
v urbanizovaném území.  

5.1.2.3   Vody podmínečně přípustné smí být vsakovány 
povrchově přes zatravněnou humusovou vrstvu nebo v 
podzemních vsakovacích zařízeních po předčištění. 
 
5.1.2.7   Při možnosti akumulace znečištění v půdě v 
důsledku vsakování je nutno půdu vsakovacích zařízení 
považovat za součást vsakovacího zařízení; nesmí se na ní 
pěstovat plodiny určené ke konzumaci. 



TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami 

5.2.2.4  Podle očekávané míry znečištění srážkových vod z 
pozemních komunikací a parkovišť se doporučuje alespoň 
jednoduché či náročnější mechanické předčištění a zadržení 
či odloučení lehkých kapalin. Při vyšším znečištění nebo u 
povrchových vod, u nichž je nutná vyšší ochrana, jsou 
vhodné retenční půdní filtry, popř. filtrace přes adsorpční 
materiál pro zachycení těžkých kovů. 
 
5.2.2.5  Srážkové vody ze střech s neošetřenými kovovými 
částmi o ploše větší než 500 m2 je před zaústěním do 
povrchových recipientů nutno předčistit v zařízení s 
adsorpcí těžkých kovů. 





A.6 Jakost vody odtékající ze střech ovlivňuje kromě 
lokálních suchých a mokrých depozic také typ střechy 
(ploché či šikmé) a její materiál. 
Při použití neošetřených kovových plechů z mědi, zinku či 
olova se do odtékající vody dostává značné množství  
příslušného těžkého kovu. Průměrné koncentrace kovů 
jsou zvýšené, i když jsou z kovu zhotoveny pouze 
klempířské výrobky.  
 
V případě celokovových střech a fasád jsou koncentrace 
kovů velmi vysoké, a to zejména na počátku srážkového 
odtoku (tzv. první splach).  

TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami 



  „první splach“   intenzita srážky 
  velikost a tvar střechy 
  materiál střechy 

Vliv prvního splachu na koncentrace Cu  

Koncentrace obsažené v prvních dvou litrech 
srážkové vody (0-2 l) spadlé na střechu o velikosti 
40 m2 a sklonu 24o, opatřenou měděnými 
klempířskými prvky, je více než šestkrát větší než 
koncentrace Cu obsažené v třicátém litru této 
srážkové vody (30 - 35 l). 





„srážka“ „déšť“ 
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   kvalita srážkové vody  



Průměrné koncentrace škodlivin ze silnic a střech 
(první splach) 

Krejčí V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území: koncepční přístup. Brno: NOEL, 2000 - přejato a upraveno 
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V SRN se mezi lety 1950 - 2000 spotřebovalo 888 000 t mědi na stavbu 
střech, což představuje plochu cca 100 milionů m2. Pokud jsou tyto 
střechy konfrontovány s deštěm, za předpokladu průměrného ročního 
vymývání mědi 1,3 g/m2, dochází k produkci 90 tun mědi za rok, která 
skončí v životním prostředí. 

Ve Švýcarsku, kde je měď nejčastějším materiálem používaným na vnějších 
částech domů, vyprodukuje takto vybavená střecha s plochou větší než 
500 m2 při dešti vodu s koncentrací mědi 0,7 - 50 mg/l. 



Lokality Zbraslav a Velké Popovice  

vlastní monitoring 

   kvalita srážkové vody  



2015 mg/l Zn Cu Pb NEL

26.6. Z1 1,65 ˂0,01 0,01 ˂ 0,5

6.7. Z2 2,16 ˂0,01 0,02 ˂ 0,5

8.7. Z3 0,79 ˂0,01 0,01 ˂ 0,5

9.7. Z4 0,32 ˂0,01 0,01  -

13.7. Z5 0,67 ˂0,01 0,01  -

14.7. Z6 0,04 ˂0,01 0,01  -

15.7. Z7 0,70 ˂0,01 0,01  -

Lokalita Zbraslav  



Lokalita Zbraslav  Lokalita Velké Popovice 

2015 mg/l Zn Cu Pb NEL

26.4. V1 0,04 0,45 0,01 ˂ 0,5

15.5. V2 8,44 0,17 0,02 ˂ 0,5

30.5. V3 0,05 0,28 0,01 ˂ 0,5

8.7. V4 0,34 0,22 0,01  -

20.7. V5 0,04 0,40 0,01  -

25.7. V6 0,03 0,54 0,01  -

15.8. V7 0,05 0,84 0,02  -



Kvalita vody využívané pro závlahu je definována v platné 
ČSN 75 7143 Jakost vod: Jakost vody pro závlahu.  

ČSN 757143

mg/l vhodná
podmínečně 

vhodná
nevhodná

lokalita 

Zbraslav

lokalita           

Velké Popovice

Cu 0,5 2 > 2 0,01 0,83

Zn 1 2 > 2 1,65 0,34

Pb 0,05 0,1 > 0,1 0,01 0,01

Jakost vody pro závlahu První splach

Dle ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu jsou vody podmínečně 
vhodné použitelné pro závlahu za předpokladu stanovení zvláštních podmínek, 
v závislosti na stupni a charakteru znečištění, místních podmínkách, způsobu 
závlahy apod. Uvedená data ukazují, že zvláště v průmyslově exponovaných 
územích, eventuelně při využití měděných klempířských výrobků jako na 
lokalitě Velké Popovice, může být problematika kvality srážkových vod pro 
závlahu tématem k řešení. 

Koncentrace Cu a Zn při prvním splachu 



TA04020432 Systém aktivního záchytu 

polutantů srážkových vod jako odpověď na 

požadavky ČSN 759010 a TNV 759011  

 

     jednoduchost, malé prostorové nároky 

     lokální použití - RD 

     nízká nákladovost řešení 

     bezobslužnost v rámci funkční periody 

     manipulační hledisko při obměně náplní a čištění 

2015 - 2017 

SORBHEND® 



Koncept – princip 

Separace prvního splachu  

Sedimentace 

Filtrace přes zrnité lože 

Zasakovací galerie 



   ekonomické hledisko 
 
     imobilizační kapacita 

Selekce a charakterizace náplňových materiálů 

• 23 vzorků pro vstupní testy 

• Typy 

– Anorganické materiály na bázi bentonitů, zeolitů, lupku 

– Organické materiály (na bázi uhlíku, rašelina, specifické filtrační drtě) 

– Komerčně dostupné sorpční materiály 

– Střiže  

– Nízkonákladové vedlejší produkty pro tvořené směsi 

– Vlastní kompozity 

• Velmi rozdílné mechanické vlastnosti – nutná mechanická předúprava 

• Vstupní charakterizace  

– Složení (prvkové složení, případné zastoupení krystalografických fází) 

– Vlastní vyluhovatelnost složek (zejm. těžké kovy, anionty, DOC) 



Imobilizační experimenty 

• Cu, Zn, Pb 

• vsádkové třepací zkoušky, analýza kovů, bilance 

• Zjištění imobilizační kapacity pro každý z materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Průtočné experimenty – kolony – dynamické uspořádání 

• Koncentrační profily, průraz, kapacita v průtočném systému 

 

 

 

 

 

 



Imobilizační experimenty  

• Ověření v dynamickém uspořádání ve větším měřítku – různá granulometrie 

• Koncentrační profily, průraz, kapacita v průtočném systému 

• Efekty proudění, kolmatace 

• Umístění nátoku, řazení komor, 

• Tvorba biofilmu, usazování, zanášení 

 

 

 

 

 

 



Testovací polygon 

• Ověření v reálných podmínkách 

• Zátěžové testování 

• Dlouhodobá funkce a vyhodnocení 

• Stanovení kapacity/doby životnosti a kolorimetrická indikace poklesu účinnosti 

 

 

 

 

 

 

1 – IBC kontejner s jímanou srážkovou vodou, 2 – podávací čerpadlo, 3 – zásobní nádrž, 4 – zásobník koncentrátu 

s modulační látkou, 5 – dávkovací čerpadlo, 6 – ponorné čerpadlo, 7 – regulační prvek průtoku, 8 – průtokoměr, 9 –

 uzavírací ventil, 10 – uzavírací ventil, 11 – separátor prvního smyvu, 12 – objekt s vloženou funkční náplní, 13 – objekt 

s akumulační a vyrovnávací funkcí, 14 – pojistná nádoba, 15 – zasakovací galerie, K1, K5, K10, I, E, B, G – vzorkovací 

profily 



Testovací polygon 

• Vliv průtoku média 

• Vliv koncentrace kovu 

• Preferenční sorpce/vytěsňování 

• Opakovaná a střídaná zátěž 

• Chování v zimním období – zámrzná hloubka, izolace,... 

 

 

 

 

 

 



Testovací polygon 

• Bilance množství kovů při zátěžových testech 

• Účinnost 

 
 

 

 

 

 

• Nezachycený podíl kovů při skupinách testů se zinkem a mědí se pohyboval 

do hodnoty 2,5 % 

• Příklad – Cu – účinnost při různých podmínkách – koncentrace/průtok 

 

 



Finální vyvinuté řešení 

• vhodná hydraulika, účinnost, 

dlouhodobá funkce 
 

• snadná obměna sorbčního 

materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Užitný vzor  CZ 31015    Zařízení pro 
odstraňování kontaminantů ze srážkových vod 

SORBHEND® 



Děkuji za pozornost 


