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ÚVOD 
Pro pohyb podzemní vody v horninovém prostředí jsou zásadní nehomogenity tohoto prostředí, 

definované jako privilegované cesty proudění podzemní vody. Tyto privilegované cesty jsou 

charakterizovány rychlejším prouděním podzemní vody – naopak, v okolním horninovém prostředí 

saturované zóny pak podzemní voda proudí pomaleji.  Privilegované cesty proudění podzemní vody 

mohou být přírodního, ale i antropogenního původu, přičemž antropogenní privilegované cesty 

proudění podzemní vody vznikají i v prostředích, kde by podzemní voda přirozeně neproudila, nebo 

by její rychlost byla velmi nízká.  

Nejčastějším případem drenážního efektu podzemní vody v intravilánech je vybudování kanalizace. 

Kanalizace bývá z důvodu vytvoření dostatečného spádu relativně hluboko uložená (v řádu několika 

metrů), přičemž na dně výkopu pro uložení potrubí je zpravidla „štěrkové lože“ a potrubí je obsypáno 

pískem. Tyto materiály jsou mnohdy propustnější než okolní horninové prostředí a realizací 

výkopových prací zpravidla dochází k vytvoření nové erozní báze pro podzemní vodu. Lze říci, že i 

zához výkopu kanalizace je propustnější než okolní rostlý terén. 

Při současném trendu zvyšování se počtu odkanalizovaných měst a obcí dochází stále více 

k negativnímu ovlivňování kvantitativních parametrů podzemních vod. Kombinací štěrkového 

podsypu potrubí, vytvořením výkopu ve spádu a charakterem zásypu výkopu vznikají výše uvedené 

privilegované cesty proudění podzemní vody. Při samotné realizaci výkopu dochází v mnoha 

případech ke snižování hladiny podzemní vody (nejen v místě stavby, ale i v jejím okolí) v důsledku 

nutnosti jejího odčerpávání – často se setkáváme s ponecháním drenáží, resp. drenáž není přerušena 

těsněním, či není utěsněno její vyústění).. Při čerpání velkého objemu vody dojde k odčerpání 

statických zásob podzemní vody, tj. k odčerpání vody z hydrogeologického kolektoru v míře větší, než 

je běžný objem podzemní vody v průběhu ročních režimních změn.  

Obr. 1 a 2  Obec Železné – výtok z drenáže, zdroj: autor 

       
 

PŘÍKLADY Z PRAXE 
S problematikou negativního dopadu výstavby kanalizace na hydrogeologické poměry zájmové oblasti 

se většinou setkáváme v okamžiku, kdy jsou již tyto dopady patrné. V těchto situacích je možné 

konstatovat stávající stav na základě existujících skutečností, bohužel míra ovlivnění je těžko 

definovatelná z důvodu neznalosti stavu před započetím stavebních prací. 

Řešením tohoto negativního aspektu je zvolení vhodného technologického postupu při budování 

stokových sítí tak, aby byl drenážní efekt eliminován a zároveň byly splněny technické požadavky 

stavby a legislativní a environmentální požadavky. Tímto způsobem bude zajištěna stabilita 

hydrogeologických poměrů oblasti, což je v současné době, kdy je řešena problematika dopadu 

klimatických změn na krajinu, prioritní záležitost. 
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VOLBA MATERIÁLU Z POHLEDU HYDROGEOLOGA A ZHOTOVITELE 

STAVBY 

 Materiál sekundárně použitý při výkopových pracích – podsyp a obsyp potrubí, event. zásyp, 

by měl být z hlediska svých hydraulických vlastností (koeficient filtrace) nejblíže přírodnímu 

prostředí, či by měl mít hodnotu koeficientu filtrace mírně nižší.  

 Realizací výkopových prací, resp. použitou zpětnou výplní nesmí dojít ke zvýšení 

hydraulického gradientu oproti okolnímu horninovému prostředí. Je žádoucí návrat 

k původnímu stavu prostřednictvím provedení přepážek.  

 Realizací výkopových prací nesmí dojít k propojení jednotlivých hydrogeologických 

kolektorů (z hlediska jejich geologické geneze). 

Z pohledu zhotovitele stavby jsou to pak především vodotěsnost, zpracovatelnost na stavbě 

a rozpojitelnost v případě potřeby (např. porucha potrubí). 

 

NÁVRH A OVĚŘENÍ TĚSNÍCÍCH VRSTEV  
Problematikou návrhu a ověření těsnících vrstev eliminujících drenážní efekt kanalizací se zabýval 

výzkumný projekt TAČR jenž řešilo VUT Brno společně se společnostmi GEOtest, a.s. 

a AQUAPROCON Brno, s.r.o. V Centru dopravního výzkumu, v.v.i. byl realizován fyzikální model, 

jehož cílem bylo simulovat prostředí výkopu pro uložení kanalizačního řadu a jeho nejbližšího okolí 

a posoudit funkčnost navrhované těsnící zátky. Stěžejním aspektem pro ověření funkčnosti těsnící 

zátky byla skutečnost, že do modelu byla vpouštěna voda, která simulovala pohyb vody podzemní.  

Pro sestavení fyzikálního modelu byl použit reálný materiál z výstavby kanalizace, materiál těsnící 

zátky tvořila cementopopílková směs, která na základě dostupných materiálů splňovala veškeré 

technické a ekologické předpoklady pro její použití. Zároveň byla prostřednictvím jednoduchých 

laboratorních pokusů testována chemická stabilita těsnícího materiálu při styku s vodou. 

Po realizaci modelu byla potvrzena vhodnost použité těsnící zátky z technického hlediska, z hlediska 

jeho chemické stability byly zjištěny probíhající chemické reakce mezi použitým materiálem a vodou 

spočívající zejména v nárůstu obsahu síranů ve vodě. Z hlediska dalšího použití cementopopílkových 

směsí a materiálů obdobných vlastností je tedy nutné ověřit jejich „ekologičnost“ s ohledem na 

konkrétní materiál na konkrétní lokalitě. Vhodným variantním řešením se jeví použití 

jílovocementových směsí. 

Obr. 3 a 4  Schéma modelu při a po instalaci těsnící zátky, zdroj: autor 

…..  

 

ZÁVĚR 
Problematika eliminace drenážního efektu kanalizací se vzhledem k stále aktuálnější hrozbě sucha 

stává z pohledu hydrogeologa primární záležitostí. Zejména správní orgány by v podmínkách 

stavebního povolení měly striktně trvat na zachování stávajících hydrogeologických poměrů. 

Eliminaci drenážního efektu kanalizací lze řešit použitím těsnících zátek, které budou zhotoveny 

z technicky a chemicky stabilních materiálů. Vlastnosti jednotlivých materiálů by měly být před jejich 

použitím dokladovány. 

http://www.geology.cz/

