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ODBORNÝ HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK 
 

o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do 

podzemí na parcele číslo 436/2 v katastrálním 

 území 639711 Hlučín.  
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1. Definice posuzované problematiky. 

 

Muzeum Hlučínsko se sídlem Zámecká 4, 748 01 Hlučín, hodlá postavit na 

parcele č. 436/2 (viz příloha č. 2) v katastrálním území 639711 Hlučín garáž (situace 

viz příloha č. 5). Pro utrácení dešťové vody ze střechy garáže navrhuje projektant 

vsakování do podzemí.  

Půdorysná plocha střechy garáže bude 47 m2. Při průměrných ročních sráž-

kách 700 mm a při koeficientu odtoku ze střechy 1 by bylo ročně vsakováno           

cca 33 m3 dešťové vody. Redukovaná odvodňovaná plocha Ared = 47 m2. 

Posudek hodnotí tuto možnost utrácení dešťové vody z hlediska geologických 

a hydrogeologických poměrů zájmové lokality a jejího okolí. 

 

2. Terénní rekognoskace a její výsledky, geologická prozkoumanost. 

 

Terénní rekognoskaci zájmové parcely a jejího okolí jsem provedl dne 

4.8.2018. Účelem rekognoskace bylo posoudit polohu předmětné parcely vůči využí-

vaným zdrojům podzemní vody v okolí zájmové lokality, získání informace o hloubce 

hladiny podzemní vody a o charakteru stávající zástavby. Výsledky rekognoskace lze 

shrnout takto: 

Zájmová lokalita je umístěna v centrální hustě zastavěné části města Hlučín v 

rovinatém území s nepatrným sklonem k SZ poblíž pravé strany ulice Opavská (viz 

příloha č. 1). 

Na zájmové parcele ani v jejím širším okolí není studna ani jiný objekt, kde by 

bylo možno změřit polohu hladiny podzemní vody. 

 Jak plyne z informací na servru vrtné prozkoumanosti České geologické služ-

by, nejblíže zájmové parcely byl odvrtaný vrt S-1. Situování vrtu viz příloha č. 4, in-

formace o vrtu viz příloha č. 6.  

 

3. Přírodní poměry. 

 

Dle dělení, publikovaného J. Czudkem et al., 1972 a upřesněném J. Demkem 

et al., 1987 je zájmová lokalita a její okolí situována při JV okraji Hlučínské pahorka-

tiny, která je geomorfologickým podcelkem Opavské pahorkatiny. 
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Z klimatického hlediska patří zájmová lokalita a její okolí dle dělení E. Quita 

(1971) do klimatického okrsku MT-10 (okrsek pahorkatinový, mírně teplý, mírně vlh-

ký).  Průměrná roční teplota je 80 C, průměrný roční úhrn srážek je okolo 700 mm.  

Hydrologicky patří zájmové území do hlavního povodí řeky Odry, dílčího po-

vodí řeky Opavy a místního povodí potoka Vařešinka (ČHP 2-02-03-0220-0-00). Po-

tok Vařešinka plní na zájmové lokalitě a v jejím okolí funkci místní erozivní báze.  

Jak plyne z výseku z hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 list 15-23 Hlučín 

(viz příloha č. 3), první (nejmělčeji uložený) hydrogeologický kolektor s průlinovou 

propustností je na zájmové lokalitě a v jejím širším okolí tvořen fluviálními štěrky a 

písky vyšší terasy řeky Opavy (kvartér, pleistocén stratigrafický index Qp62, hydroge-

ologický rajon 1520 kvartér Opavy). Jeho propustnost, vyjádřená  koeficientem 

transmisivity, je v řádovém rozmezí 10-3 až 10-4 m2.s-1 Dle klasifikace Krásného 

(1986,1990) jde o kolektor s s vysokou až střední propustností. Jeho podloží, tvořené 

horninami moravických a hradeckých vrstev (kulm, břidlice a droby), plní funkci pod-

ložního hydrogeologického izolátoru.  

 Zásoba vody v prvním hydrogeologickém kolektoru je tvořena a doplňována 

vsakem části atmosférických srážek. Hladina vody proto v průběhu roku kolísá 

v závislosti na režimu srážek. Údaje o kolísání hladiny podzemní vody nejsou na da-

né lokalitě k dispozici.  

Směr proudění podzemní vody je identický se směrem úklonu terénu (viz pří-

loha č. 4). 

 

4. Problematika utrácení dešťové vody vsakováním. 

 

Výpočet vsakovacího prvku pro koeficient vsaku kv = 10-4 m.s-1 a pro reduko-

vanou odvodňovanou plochu  Ared = 47 m2 je proveden dle ČSN 75 9010 v tabulce   

č. 1. Údaje o intenzitě deště jsou brány ze srážkoměrné stanice Vítkovice. 

 

Vysvětlivky k tabulce č. 1:        

tc - doba trvání deště    

hd - návrhový úhrn srážek     

kv - koeficient vsaku     

f - koeficient bezpečnosti     

Avsak - vsakovací plocha vsakovacího prvku       

Ared - půdorys odvodňované plochy * koeficient odtoku    
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Vvz - potřebný retenční objem vsakovacího prvku 
    Tpr - doba prázdnění 

  Qvsak - vsakovaný odtok 
    Vvz = hd /1000 . Ared - 1/f  . kv . Avsak . tc . 60  

   Qvsak = 1/f . kv . Avsak 
    Tpr = Vvz / Qvsak 
     

tc hd pro p = 0,2 rok-1 
f 

kv Avsak Ared Vvz Qvsak Tpr 

minuty 
Vítkovice Vsetín Bruntál 

m.s-1 m2 m2 m3 m3.s-1 s hod 

mm 

5 10,8 9,4 9,1 2 
0,0001 

1,77 47 0,48105 8,85E-05 5435,59322 1,509887006 

10 15,2 14 13,9 2 0,0001 1,77 47 0,6613 8,85E-05 7472,316384 2,07564344 

15 17,8 16,7 16,7 2 0,0001 1,77 47 0,75695 8,85E-05 8553,107345 2,375863151 

20 19,6 18,8 18,4 2 0,0001 1,77 47 0,815 8,85E-05 9209,039548 2,558066541 

30 22,1 21,6 20,5 2 0,0001 1,77 47 0,8794 8,85E-05 9936,723164 2,760200879 

40 23,8 23,2 22,1 2 0,0001 1,77 47 0,9062 8,85E-05 10239,54802 2,844318895 

60 26,3 25,7 24,1 2 0,0001 1,77 47 0,9175 8,85E-05 10367,23164 2,879786566 

120 30,5 29,8 27,6 2 0,0001 1,77 47 0,7963 8,85E-05 8997,740113 2,499372254 

240 36,7 36,2 33,4 2 0,0001 1,77 47 0,4505 8,85E-05 5090,39548 1,413998745 

360 40,7 42,7 38,2 2 0,0001 1,77 47 0,0013 8,85E-05 14,68926554 0,004080352 

480 41,9 47,6 38,9 2 0,0001 1,77 47 -0,5795 8,85E-05 -6548,0226 -1,81889517 

600 43,1 48,7 39,7 2 0,0001 1,77 47 -1,1603 8,85E-05 -13110,7345 -3,64187068 

720 44,3 49,9 40,5 2 0,0001 1,77 47 -1,7411 8,85E-05 -19673,4463 -5,4648462 

1080 47,9 53,3 42,9 2 0,0001 1,77 47 -3,4835 8,85E-05 -39361,5819 -10,9337728 

1440 50,1 55,2 44,3 2 0,0001 1,77 47 -5,2917 8,85E-05 -59793,2203 -16,6092279 

2880 68,7 73,3 56,7 2 0,0001 1,77 47 -12,064 8,85E-05 -136315,254 -37,8653484 

4320 78,9 82,4 63,3 2 0,0001 1,77 47 -19,231 8,85E-05 -217298,305 -60,3606403 

 

Tabulka č. 1: Výpočet parametrů vsakovacího prvku dle ČSN 75 9010.  
Vsakovací šachta, vsakovací plocha 1,77 m2, ø 1 m, hloubka 2,0 m, retence 1,57 m3. 

 

5. Doporučení konstrukce vsakovacího prvku. 

 

Z tabulky č. 1 plyne, že největší potřebný retenční objem vsakovacího prvku 

vychází cca 0,9 m3 a to pro 60 minutový déšť. 

V daných geologických a hydrogeologických poměrech se jeví jako optimální 

použít pro vsakování vsakovací šachtu, vystrojenou betonovými skružemi ø 1 m. 

Vzhledem k výsledku vrtu S-1 (viz příloha č. 6) doporučuji pro stavbu vsakovací 

šachty následující postup: 
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Provede se výkop ø 1,5 m do hloubky 2,5 m. Bez ohledu na doporučenou 

hloubku musí být výkop tak hluboký, aby jeho dno bylo nejméně 0,5 m pod stropem 

písku nebo štěrku. Na dně výkopu se vytvoří štěrkový podsyp mocnosti 0,5 m ze 

štěrku granulace 16/32 mm. Na štěrkový podsyp se usadí betonové skruže. Prostor 

mezi skružemi a stěnou výk opu v hloubkovém intervalu 0,5 - 2 m se vyplní štěrkem 

stejné granulace, zbytek tohoto prostoru se zajíluje. 

Retenční objem vsakovací šachty (bez podsypu a obsypu) bude 1,57 m3 což s 

rezervou vyhovuje potřebné vypočtené retenci. Doba prázdnění bude cca 3 hodiny, 

což je pod limitem, stanoveným ČSN 75 9010 (72 hodiny). 

 

6. Doporučení a závěry.   

 

Na základě výše uvedených informací konstatuji, že z hlediska geologických a 

hydrogeologických poměrů lokality není na předmětné parcele námitek proti utrá-

cení dešťové vody ze střechy vsakováním do podzemí. 

Doporučuji proto místně a věcně příslušnému úřadu tento způsob utrácení 

dešťové vody povolit.  

Vsakování pomocí vsakovacího zařízení, konstruovaného výše doporučeným 

způsobem, nezpůsobí zatopení ani zamokření zájmové a okolních parcel, kontami-

naci podzemní vody, nepříznivé ovlivnění okolních studní ani nepříznivé ovlivnění 

ekosystému. Vsakovaná voda bude drénována potokem Vařešinka. 
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 Katastrální mapa zájmové lokality   
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  Příloha č. 4.                                                                                    (mapový podklad převzatý z internetu) 
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