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Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

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

ČSN 751090  Vsakovací zařízení srážkových vod (2012) 

Deset let ČSN 75 9010  

ČSN 751090  ZMĚNA Z1 Vsakovací zařízení srážkových vod (2017) 

ČSN EN ISO 22282-5 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení  

           Hydrotechnické zkoušky – Část 5:  
                                                                    Vsakovací zkoušky (2012)  

Říha J. a kol. Stanovení parametrů pro návrh vsakovacích zařízení srážkových vod 
     metodická příručka (2015) 
 

TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami (2012) 
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XV. hydrogeologický kongres a III. inženýrskogeologický kongres, Brno, 4. - 7. září 2017 

1. Český národní inženýrskogeologický kongres , Ostrava  31.8. – 2.9. 2009 



 -  koeficient vsaku kv 

 
 -  úroveň hladiny podzemní vody 

4   Geologický průzkum 

Geologický průzkum pro vsakování srážkových povrchových vod je činnost směřující 
k získání potřebných poznatků o hydrogeologických, inženýrskogeologických 
a geotechnických poměrech zkoumané lokality s cílem ověření použitelnosti vsakování při 
hospodaření se srážkovými vodami. 

Deset let ČSN 75 9010  





Aktualizace Projektu předběžného geotechnického průzkumu pro stavbu 
I/11–I/37 Jižní spojka 
Hradec Králové 

10/2020 

05/2021 Závěrečná zpráva o 
předběžném 
geotechnickém průzkumu 
I/11 – I/37 Jižní spojka 
Hradec Králové 

03/2022 Projekt podrobného 
geologického průzkumu 
pro vsakování 

09/2022 Závěrečná zpráva o 
podrobném geologickém 
průzkumu pro vsakování 
dle ČSN 759010 

Příklad z Hradce  

TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 

ČSN 751090  Vsakovací zařízení srážkových vod  



Příklad z Hradce 

Závěrečná zpráva o předběžném 
geotechnickém průzkumu I/11 – I/37 

Jižní spojka Hradec Králové 



Příklad z Hradce  Projekt podrobného geologického průzkumu pro vsakování 



Vsakovací objekt: V-2

hloubka objektu: 3,30 m

průměr objektu: 175 mm

hl. p. v. před zkouškou nezastižena  

délka zkoušky: 1220 min

Q v sak 2,0E-02 l/s

vsakovací plocha P 1,651 m 2

kv  jako Q/P 1,2E-05 m/s

kv  okamžité 4,9E-07 m/s

Koeficient vsaku 6,3E-06 m/s

Příklad z Hradce  



Parametr jednotka vhodné podmínečně vhodné nevhodné

Koeficient vsaku m.s
-1

>10
-6

10
-6 

– 10
-7

<10
-7

Hladina p. v. m p.t. >4 2 – 4 0 – 2

Ochrana jímacích 

zdrojů
m

vodní zdroj > 200 od 

komunikace ve směru 

proudění p.v.

dle individuálního 

posouzení směru 

proudění a propustnosti

vodní zdroj < 200 od 

komunikace ve směru 

proudění p.v.

vhodnost pro vsakování VHODNÉ PODMÍNEČNÉ NEVHODNÉ

Vsakovací mapování  



JK ENVI, s.r.o.: Mapa Kategorizace území z hlediska vsakování 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani 

 
 
Datel J. V. et al., 2021: Tvorba podzemní vody v okrajových částech Prahy, 
VTEI/2021/2, str. 8-14 
 
 
Rodriguez R. F. et al., 2022: Infiltrace srážek do podzemních vod 
v urbanizovaném území na příkladu severního okraje Prahy, Vodní 
hospodářství 4/2022, str. 4-7 
 
 
Strouhal L. a kol.: Hydrologické skupiny půd a datové podklady, Vodní 
hospodářství 6/2022, str. 4-10 
 
HSP – hydrologické skupiny půd – dle infiltrace (mm.min-1 nebo mm.hod-1) 
            nebo RVK 
RVK – retenční vodní kapacita 

Vsakovací mapování  

https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=vsakovani


4   Geologický průzkum 

-  posouzení vhodnosti vsakování z hlediska ochrany stávajících i plánovaných 
jímacích zdrojů a obecné ochrany podzemních vod 

,  

Jeden metr nad hladinou 



6   Technické principy návrhu 

6.1.7. Úroveň základové spáry vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1,0 m nad 
maximální hladinou podzemní vody. Ve výjimečných případech lze na základě 
geologického průzkumu tuto vzdálenost snížit. 

Metodický pokyn ČAH č. 1/2008 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
k zasakování odpadních vod do půdních vrstev 
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k 
vypouštění odpadních vod do vod podzemních (k nařízení vlády č. 416/2010 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních) 

Jeden metr nad hladinou 



Příloha E (informativní) 

Zatřídění horninového prostředí do skupin pro návrh geologického průzkumu 

Tabulka E.1 – Orientační rozdělení horninového prostředí (zeminy) pro návrh rozsahu 

geologického průzkumu 

Jeden metr nad hladinou 



Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

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

ČSN 751090  Vsakovací zařízení srážkových vod (2012) 
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2015 
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2025 

Jak dál?  

ČSN 751090  ZMĚNA Z1 Vsakovací zařízení srážkových vod (2017) 

ČSN EN ISO 22282-5 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení  

           Hydrotechnické zkoušky – Část 5:  
                                                                    Vsakovací zkoušky (2012)  

Říha J. a kol. Stanovení parametrů pro návrh vsakovacích zařízení srážkových vod 
     metodická příručka (2015) 
 

TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami (2012) 

Revize TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 
Revize TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště 
Revize - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  
               k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

ČSN 751090  ZMĚNA Z2 Vsakovací zařízení srážkových vod 



VSAKOŇ 

Jak dál?  

ČSN 751090  Vsakovací zařízení srážkových vod  

ČSN EN ISO 22282-5 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení 



VSAKOŇ 
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  22.7. 2022 RNDr. Pavel Polák 



Děkuji za pozornost 


