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1. Úvod
Na základě objednávky investora byl vypracován hydrogeologický posudek, jehož úkolem je
vyhodnocení podmínek pro vsakování (odvádění) dešťových vod z prostoru
rekonstruovaného objektu bývalé jezuitské rezidence č.p. 13 v Luži (okres Chrudim) –
v místní části označované jako Chlumek. Celý zájmový prostor je situován jižně od jádra
obce (asi 400 m jjv. od náměstí Plk. Josefa Koukala), a to na pozemcích p.č. st. 286 a
p.č. 338/1, 339, 285/2, 345/2 a 340 katastrálního území Luže (689254). Vlastní budova a
přilehlý prostor přiléhají ze západu k Hamzově ulici. Plošná výměra střechy objektu
v horizontálním průmětu má velikost 785 m2, odvodňovaná plocha zpevněných komunikací
má plánovanou výměru 550 m2. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 325 do 330 m,
terén je rovinatý a mírně svažitý k ZJZ.
Podrobné hydrogeologické údaje jsou podkladem pro územní rozhodování, zpracování
projektu odvádění dešťových vod, povolení stavby podle zákona č. 62/1988 Sb. ve znění
vyhlášek č. 368/2004 Sb. a č. 369/2004 Sb. (o provádění geologických prací a geologické
dokumentaci) a povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) –
tj. povolení k vypouštění dešťových vod. Při sestavování aktuálního posudku bylo přihlédnuto
i k výsledkům starších geologických průzkumů v okolí lokality.

LUŽE – REKONSTRUKCE REZIDENCE (č.p. 13): PŘEHLEDNÁ SITUACE

2. Předpokládané technické řešení
Odvádění dešťových vod z areálu rekonstruovaného objektu bývalé jezuitské rezidence
čp. 13 v Luži bude řešeno následujícím způsobem. Dešťová voda ze střechy objektu bude
přes lapače nečistot svedena dešťovými svody do akumulačních jímek, voda ze zpevněných
ploch bude drenována do odvodňovacích žlabů a odtud svedena do akumulačních jímek.
Voda z těchto jímek bude využita pro zálivku zeleně a rozstřik, přetok bude veden do
vsakovacích rýh. Jímky i všechny vsakovací prvky bude vhodné vzhledem k reliéfu terénu
umístit v západní části zájmového prostoru. Potřebný celkový objem retenčních nádrží lze
doporučit kolem 20 m3 (možná varianta čtyři nádrže, každá o objemu 5 m3).
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LUŽE – REKONSTRUKCE REZIDENCE (č.p. 13): DETAILNÍ SITUACE
- vsakovací sonda

3. Množství vypouštěných dešťových vod
Celkové množství vody Q závisí na průměru srážek j [mm/rok] v dané oblasti, velikosti
záchytné plochy P [m²], koeficientu odtoku plochy fs (~ 0,95) a koeficientu účinnosti filtru
mechanických nečistot ff (~ 0,9). Množství srážkové vody pro vypouštění (zasakování) lze
vypočítat podle vztahu
Q = (j . P . fs . ff) / 1000

[m3/rok].

V uvedeném případě, kdy celková výměra odvodňovaných ploch je přibližně 1 335 m2
(střecha 785 m2, komunikace 550 m2), by se jednalo o objem kolem 760 m3 vody ročně.

4. Přírodní poměry
Podle E. Quitta (1971) spadá celé zájmové území do teplé oblasti T2, která se vyznačuje
dlouhým, teplým a suchým létem; velmi krátkým přechodným obdobím; teplým až mírně
teplým jarem a podzimem; krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou a velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky. V nadmořské výšce dané lokality (přibližně 325 m n.m.)
je průměrné množství atmosférických srážek kolem 665 mm za rok. Maximální měsíční
úhrny srážek (kolem 80 až 90 mm) odpovídají červnu až srpnu.
Z hydrologického hlediska spadá území do povodí 1-03-03 Chrudimka. Místní erozní bázi
představuje říčka Novohradka, který protéká generelně od jihu k severu asi 300 m západně
od zájmové plochy a následné se vlévá z pravé strany do Chrudimky. Ta je levostranným
přítokem Labe, do kterého vtéká z levé strany v Pardubicích.
Lokalita neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů ani přírodních léčivých zdrojů. Současně
není součástí zvláště chráněných území, ostatních území chráněných předpisy o ochraně
přírody a krajiny, ani chráněných ložiskových území.

5. Geologické poměry
Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do jižní
části české křídové pánve, do její orlicko-žďárské litofaciální oblasti. Základními
litostratigrafickými jednotkami jsou zde bělohorské a jizerské souvrství turonského stáří.
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Skalní podklad lokality i jejího širšího okolí tvoří horniny bělohorského souvrství (spodní až
střední turon), na které místy navazuje nadložní souvrství jizerské. Bělohorské souvrství je
zastoupeno jednak písčitými slínovci až jílovci (opuky), jednak vápnito-jílovitými pískovci.
Jizerské souvrství reprezentují vápnité jílovce až slínovce. V zájmovém prostoru tvoří skalní
podklad opuky bělohorského souvrství. Ty bývají ve svrchních partiích eluviálně rozložené,
silně zvětralé a mají vysoký podíl drobných úlomků. Stupeň alterace se s hloubkou mění,
přibývá velikosti a pevnosti úlomků matečné horniny. V archivních vrtech z databáze
Geofondu, nacházejících se v okolí lokality (celkem 12 vrtů do vzdálenosti 300 m), byly
podložní slínovce různého stupně porušení zjištěny v hloubkovém rozmezí 0,2 až 2,6 m.
Nejbližší z těchto vrtů (vrt J-3 s identifikací Geofondu ID 698617), který byl situován
v blízkosti kostela P. Marie Pomocné – asi 40 m sv. od objektu rezidence, však nezastihl
křídové sedimenty, ale terciérní čedič v hloubce 2,5 m. Je pravděpodobné, že návrší
s kostelem je morfologicky podmíněno drobným čedičovým sopouchem.

LUŽE – REKONSTRUKCE REZIDENCE (č.p. 13): GEOLOGICKÁ MAPA

Kvartér:
1 – navážka
6 – nivní sediment
7 – smíšený sediment

20 – sediment deluvickoeolický
24 – písek, štěrk

Druhohory – křída (turon):
300 – vápnité jílovce až slínovce
305 – pískovce vápnito-jílovité
307 – písčité slínovce až jílovce

Svrchní část geologického sledu reprezentují kvartérní uloženiny, zejména fluviální písky až
písčité štěrky, v okolí vodních toků nivní a smíšené sedimenty a ojediněle i navážky.

6. Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologického rajónování je zájmové území řazeno do rajónu základní vrstvy
4310 – Chrudimská křída. Hydrogeologické poměry jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž
rozhodující jsou geologická stavba území, propustnost jednotlivých geologických souvrství a
morfologie terénu. Podstatným rysem je existence prostředí o různé propustnosti. Podložní
turonské slínovce jsou z hydrogeologického hlediska charakterizovány omezenou puklinovou
propustností a absencí průlinové propustnosti. Podzemní voda se zde pohybuje po puklinách
či puklinových zónách, které jsou obklopeny neporušenými horninami s velmi nízkou
propustností. Nadložní zvětralinový plášť je všeobecně tím propustnější, čím písčitější jsou
podložní vrstvy, ze kterých vznikl. Relativně propustnější mohou být však i eluviálně
rozložené turonské slínovce s vysokým podílem úlomků. Propustnost jílovitějších poloh je
výrazně nižší. Přesná hloubka hladiny podzemní vody není známa, vzhledem k morfologii
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terénu se však nachází ve velké hloubce; podle informací majitele nedaleké vrtané studny se
ustálená hladina podzemní vody nachází cca 40 metrů pod povrchem terénu.
Posouzení dosahu účinnosti zasakování na jiná vodní díla, stavby či zařízení
Hydraulické parametry prostředí je možné posoudit také s ohledem na teoretický výpočet
dosahu účinnosti hypotetického vodního zdroje (studny) v daném místě. Poloměrem dosahu
zdroje R při určitém provozním snížení hladiny v objektu označujeme ustálenou krajní
vzdálenost od zdroje, ve které snížená hladina přechází prakticky do nesnížené. Vzdálenost
od zdroje, ve které je hladina snižována, roste všeobecně s dobou snížení hladiny ve zdroji.
Kdyby množství odebírané nebo přírodně odvodňované vody nebylo vyrovnáváno přítoky,
narostla by tato vzdálenost teoreticky do nekonečna. Poloměrem dosahu účinnosti R
nazýváme tu vzdálenost, ve které se rozdíl snížené hladiny proti přírodnímu stavu
neovlivněné hladiny stává neměřitelný. Hodnota R je tudíž značně neurčitá, nehledě k tomu,
že poloměr dosahu zdroje R není přímo pozorovatelný. Nepřímé určování R z pozorování
hladin v sondách je nepřesné, i když se pozorování provádějí za prakticky ustálené hladiny.
Určení R lze realizovat na základě čerpacího pokusu. Ten však předpokládá dlouhodobé
čerpání, a to až do ustálení režimu odebírané podzemní vody. Nutné je i zjišťování průběhu
hladin ve více piezometrických trubkách, což čerpací pokus velmi zdražuje. Proto se přímé
určování dosahu deprese R nahrazuje výpočtem pomocí empirických vzorců. Podle
W. Sichardta (1928) je
R = 3000 . s . √k
kde s je snížení hladiny v metrech a k je součinitel propustnosti (koeficient filtrace). Za
reálného předpokladu, že součinitel propustnosti v daných geologických podmínkách
nemůže být dán vyšší hodnotou než 5.10-4 m/s a snížení hladiny v hypotetické studni
dosáhne 1 metr, dostaneme hraniční limit R = 67 metrů. Obdobně lze posuzovat dosah
účinnosti infiltrace vody do mělkého kolektoru.

7. Průzkumné práce
Vlastní terénní průzkumné práce byly zaměřeny na zjištění hydrogeologických a
geologických poměrů v daném území a na provedení vsakovací zkoušky. Po rekognoskaci
lokality a jejího okolí byla dne 9. června 2016 v zájmovém prostoru vyhloubena a
zdokumentována geologická vsakovací sonda. Ta zachytila do hloubky 0,10 m písčitou hlínu
s drobnými organickými zbytky a pod ní, v rozmezí hloubek 0,1 až 0,55 m, písčitou hlínu
s hojnými drobnými úlomky cihel a betonu (navážka). Sonda byla ukončena v hloubce
0,55 m, hladina podzemní vody nebyla zastižena.
Vsakovací zkouška byla provedena v hloubce 0,55 m pod terénem – zasakovalo se do vrstvy
navážek. Pro zkoušku byl použit kalibrovaný válec o průměru 45 mm a se vsakovací plochou
15,9 cm2. Statistickým zpracováním naměřených hodnot byla zjištěna vsakovací schopnost
prostředí 8,16 l/m2/min. Koeficient vsaku kv podle ČSN 759010 má hodnotu 1,3.10-4 m.s-1.
Zjištěná hodnota kv odpovídá vsakovacím parametrům hlinitých písků (10-7 až 10-4 m.s-1).
Podmínky pro vsakování odpadních dešťových vod do navážky charakteru písčité hlíny
budou tedy dobré.
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LUŽE –VSAKOVACÍ SONDA A REALIZACE VSAKOVACÍ ZKOUŠKY

8. Hydrotechnické posouzení pro stanovení minimálního objemu retenční nádrže,
parametrů retenčních rýh a vsaku pomocí vsakovacího objektu vyplněného štěrkem

8.1 Výpočet odtokového množství dešťové vody a objemu retenční nádrže
Podle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. se má odvádění
přednostně vsakováním.
Stanovení dešťového odtoku z daných ploch se kvantifikuje
velikost odvodňovaného území obvykle nejjednodušší tzv.
Přitom se používá hodnota návrhového deště dané intenzity
redukují za použití odtokových součinitelů, které závisejí na
povrchu. Platí:

srážkových vod řešit
s ohledem na malou
racionální metodou.
a plocha (plochy) se
charakteru zpevnění

Qs = φ . S . i (m3.s-1), kde
Qs
φ
S
i

= maximální odtok srážkových vod (m3.s-1),
= odtokový součinitel podle ČSN 75 9010,
= odvodňovaná plocha (m2),
= intenzita příslušného návrhového deště dané periodicity (m3.s-1.m-2).

Součinitele odtoku srážkových vod podle ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení
srážkových vod“ jsou pro zastoupené typy povrchů tyto:
- střechy s nepropustnou horní vrstvou:
φ = 1,0
- dlažba s pískovými spárami (sklon do 1 %): φ = 0,5
Odvodňované plochy mají tuto výměru:
- střechy:
- zpevněné komunikace:

S = 785 m2
S = 550 m2

Intenzita návrhového deště se stanovuje podle místa projektované stavby nebo podle
obecně užívaných tabulkových údajů. Základní parametry (tj. periodicita a doba
trvání) se při použití racionálních metod volí podle ČSN 75 6101 „Stokové sítě a
kanalizační přípojky“ a ČSN EN 752 „Odvodňovací systémy vně budov“ tak, že pro
obytná území se doporučuje periodicita p = 0,5 (tj. četnost výskytu 1x za 2 roky) a
doba trvání 15 minut. Pro tento případ se uvádí orientační rozsah intenzity
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patnáctiminutového návrhového deště i = 133 až 200 l. s-1.ha-1 ,tj. 1,33 až 2,00 x 10-5
m3.s-1.m-2. Nejčastěji doporučovaná hodnota intenzity se pohybuje kolem 1,5 x 10-5
m3.s-1.m-2.
Po dosazení do výše uvedeného vztahu dostaneme:
- střechy: Qs = 0,01178 m3. s-1, tj. 10,60 m3/15 minut.
- dlažba: Qs = 0,00413 m3. s-1, tj. 3,71 m3/15 minut.
Potřebný minimální objem retenční nádrže pro stanovený návrhový déšť činí 14,3 m3.
Pokud by retenční nádrž byla vybavena povoleným škrceným odtokem srážkových
vod z nádrže, bylo by možné její minimální objem zredukovat.

8.2 Dimenzování vsakovacích zařízení - výpočet parametrů zasakovacích rýh
Podkladem pro následující výpočty je ČSN 75 9010 „Návrh, výstavba a provoz
vsakovacích zařízení srážkových vod“.
Před výpočtem retenčního objemu povrchových vsakovacích zařízení nebo
podzemních prostorů je možné odhadnout vsakovací plochu vsakovacího zařízení
Avsak (m2), a to podle vztahu:
Avsak = (0,1 až 0,3). Ared,
kde Ared je redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2): Ared = S. φ.
V našem případě (pro koeficient 0,1): Avsak = 106 m2.
Při dimenzování samostatných vsakovacích zařízení se stanovuje zejména retenční
objem a doba prázdnění vsakovacího zařízení. Pro odvodňované plochy do 3 ha je
možné retenční objem vsakovacího zařízení Vvz (m3) stanovit podle vztahu:

kde
= návrhový úhrn srážky (mm) dané periodicity a doby trvání,
hd
Ared = redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) (Ared = S. φ),
Avsak = plocha propustného dna vsakovacího zařízení (m2),
Avz
= plocha hladiny vsakovacího zařízení (m2) (jen u povrchových vsakovacích
zařízení),
f
= součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2),
kv
= koeficient vsaku (m.s-1),
tc
= doba trvání srážky (min) dané periodicity.
Po dosazení, uvažujeme-li plochu propustného dna vsakovacího zařízení 60 m2
dostaneme:
Vvz = 15,90 – 3,51 = 12,39 m3.
Pro variantu celkové plochy dna vsakovacího zařízení (retenční rýhy s drény) 60 m2
je potřebný retenční objem 12,4 m3, což při cca 40% objemu pórů představuje
potřebnou hloubku retenčních rýh asi 0,5 m.
Pro stanovení doby prázdnění Tpr (s) vsakovacího zařízení se používá vztah:
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V našem případě je doba prázdnění Tpr = 1 hodina, což je méně než uváděná limitní
hodnota 72 hodin.
Vsak pomocí vsakovacího objektu vyplněného štěrkem (např. vsakovací šachty) se
vzhledem k potřebné velikosti vsakovací plochy a reálné hloubce objektu jeví jako
málo efektivní.

9. Závěr
Kromě zhodnocení lokality na základě dostupných archivních zdrojů a aktuálních informací
byla provedena i rekognoskace zájmového prostoru a vsakovací zkouška. Podrobný
hydrogeologický průzkum prostoru rekonstruovaného objektu bývalé jezuitské rezidence
čp. 13 v Luži potvrdil, že projektovaný způsob nakládání s dešťovými vodami ze střechy
objektu a zpevněných ploch je možný a vhodný. Optimálním řešením (s odkazem na
hydrotechnické bilanční výpočty v kapitole 8) pro dešťové vody bude nejprve jejich zachycení
a odvedení do retenčních jímek s přetokem; poté bude jejich větší část využita k zálivce
zeleně apod. a přebytek bude zasakován. Akumulační nádrže i zasakovací rýhy bude
vhodné umístit v západní části zájmové plochy. Vzhledem k parametrům vsakovacího
prostředí lze doporučit, aby propustné dno zasakovacích objektů bylo v hloubce kolem 0,5 m
pod terénem, tj. v propustné poloze navážek. Možné je vsakování vod rovněž do hlubší
přípovrchové zóny rozpojení slínovců, které díky vysokému podílu úlomků mohou mít
charakter až jílovitého štěrku; tato varianta je však technicky a finančně náročnější. Při
budování vsakovacích zařízení je pak nutno vycházet z projektové a technické
dokumentace, přiměřeně též z ustanovení ČSN 759010, ČSN 755115 a vyhlášky č.
432/2001 Sb. Vsakováním vod do uvedených zemin nad hladinou podzemní vody nedojde
k ovlivnění hydraulických parametrů hlubokého kolektoru ani jímacích objektů. Podmínky pro
vsakování vody jsou poměrně příznivé, hladina podzemní vody je relativně hluboko – podle
sdělení místního vlastníka nedaleké vrtané studny je ustálená hladiny vody v hloubce cca 40
metrů. Na základě obecných poznatků a ověřených přiměřeně příznivých hydrogeologických
poměrů lze konstatovat, že v tomto směru nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by bránila
instalaci a provozu podzemních vsakovacích prvků pro dešťové vody a vsakování těchto vod
do geologického prostředí. Záměr žádným podstatným způsobem neovlivní režim
podzemních vod ani jejich kvalitu.
Poděbrady, červenec 2016

RNDr.Miloš Mikolanda
odpovědný řešitel

Luže
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