
VLIV DYNAMIKY PODPOVRCHOVÉHO ODTOKU NA ZÁKLADOVÉ 
POMĚRY  
 
 

RNDr. Jitka Novotná 
GEOtest, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno 

 

THE INFLUENCE DYNAMICS SUBSURFACE RUNOFF ON THE 
BOTTOM PROPORTIONS  
 

Podpovrchový (hypotermický) odtok vody je složkou hydrologického cyklu. Jde o složku 
velmi nestálou a silně závislou na velikosti a rozložení srážek. Inženýrskogeologické poměry 
jsou hypodermickým odtokem výrazně ovlivněny zvlášť v případě, že při realizaci stavby 
došlo ke změně odtokových poměrů na lokalitě. Vzhledem k tomu, že při inženýrsko-
geologických průzkumech jde z hlediska času o okamžitou informaci, je nutné horninové 
prostředí, ve kterém vyšší průtok v důsledku hypotermického odtoku hrozí, umět identifikovat 
a na skutečnost při zakládání projektanty upozornit. 

Podpovrchový - hypodermický odtok je definován jako složka celkového odtoku, která stéká 
do koryta toku v bezprostřední vrstvě pod povrchem bez toho, aby dosáhla na hladinu 
podzemní vody (Hanzel 1998). Jde tedy o vodu, která po infiltraci srážek odtéká 
nesaturovanou zónou, tedy v době sucha nezvodněným horninovým prostředím, a dotéká 
s určitým časovým posunem k příslušné erozní bázi (nejčastěji povrchovému toku). 
Hypodermický odtok je časově omezenou událostí související se srážkou nebo srážkovým 
obdobím (např. velmi vlhkým rokem). Voda hypotermického odtoku není tedy velmi často 
inženýrsko-geologickým průzkumem zastižena. 

Při řešení inženýrsko-geologické problematiky je nutné o hypotermickém odtoku uvažovat 
v případě, že se v zóně pod povrchem terénu nachází horniny mající charakter 
hydrogeologického kolektoru nebo nad zjištěnou hladinou podzemní vody jsou horniny 
tvořící hydrogeologický kolektor, které jsou od zvodněného hydrogeologického kolektoru 
nepropustně odděleny. 

Inženýrsko-geologické poměry jsou hypodermickým odtokem velmi výrazně ovlivněny 
zvlášť v případě, že při realizaci stavby došlo ke změně odtokových poměrů na lokalitě – což 
je téměř vždycky, pokud se zakládá pod stávající terén nebo dojde k vyššímu přitížení 
horninového prostředí. Pokud vznikla nová antropogenní cesta proudění podzemní vody 
(vody hypodermického odtoku) nebo nová hydraulická bariéra nebo obojí současně, dochází 
ke změně směru proudění vody. Antropogenní privilegované cesty proudění podzemní vody 
jsou např. výkopy pro kanalizaci, kabeláže, zásypy okolo podzemních částí staveb. Bariéry 
proudění pro vodu hypodermického odtoku představují např. kolektory pro vedení potrubí 
nebo podzemní části staveb nedosahující na hladinu podzemní vody. 

Na vznik podpovrchového (hypodermického) odtoku mají zásadní vliv: 

• Klimatické poměry – hypodermický odtok je po srážkách nejproměnlivější složkou 
přirozeného hydrologického cyklu. Jeho vznik závisí na velikosti srážkového úhrnu 
a vzniká především jako důsledek dlouhodobých srážek (např. ve velmi vlhkém roce 
jakým byl rok 2010) nebo po roztátí a infiltraci vysoké vrstvy sněhu (např. na jaře 
2006). 



• Geologické - hydrogeologické poměry – musí existovat podmínky pro proudění 
a akumulaci vody. 

Geologické poměry vytvářející podmínky pro vznik významného hypotermického odtoku lze 
charakterizovat následovně: 

• Existence hornin, které mají charakter hydrogeologického kolektoru. 

• Značné infiltrační zázemí umožňující vznik významného objemu infiltrované vody. 

Hydrogeologický kolektor je hornina, která má relativně vyšší propustnost než horniny okolní. 
Může mít průlinovou nebo puklinovou propustnost. V krasově propustných horninách 
k vzniku hypotermického odtoku nedochází. Průlinová propustnost je typická pro nezpevněné 
sedimentární horniny, jako jsou štěrky nebo písky. Pro vznik hypotermického odtoku je nutná 
podmínka, aby byly horniny výš, než je erozní báze. Z hlediska geneze může jít o fluviální 
sedimenty vyšších teras, eolické sedimenty – váté písky nebo proluviální sedimenty. 
Charakter průlinově propustných hydrogeologických kolektorů mají také eluvia písčitě 
zvětrávajících hornin (např. granodioritů). Puklinová propustnost je charakteristická pro 
zpevněné sedimentární horniny, magmatity a metamorfity. Ke vzniku hypotermického odtoku 
v nich dochází v zóně dosahu zvětrávání a přípovrchového porušení hornin, přičemž podložní 
izolátor tvoří masivní neporušené horniny. 

Z hlediska významu hypodermického odtoku je zásadní množství vody, která horninovým 
prostředím proudí. Aby došlo k významné akumulaci vody, musí být ve směru proti spádu 
nepropustného podloží (hydrogeologického izolátoru) rozsáhlá akumulační oblast, která 
umožňuje infiltraci srážek (deště nebo sněhu). Častější možnost vzniku hypotermického 
odtoku je tedy v nižších částech dlouhých plošších svahů, na kterých může infiltrovat velké 
množství srážek. 

Při průzkumu je vhodné věnovat pozornost projevům občasného proudění vody v horninách. 
Nejčastěji jde o: 

• Výkvěty železa nebo manganu v jinak suchých horninách. 

• Povlaky kalcitu na puklinách nebo valounech či zrnech horniny. 

Vznik hypodermického odtoku nemusí být zaznamenán ani v případě, že jsou v rámci 
inženýrsko-geologického průzkumu sledovány vystrojené vrty. Pokud nejsou vrty osazeny 
sondami s kontinuálním záznamem hladiny, nemusí být při měsíčním intervalu měření proud 
vody hypotermického otoku zjištěn. 

V případě, že ve vhodných hydrogeologických poměrech v důsledku konkrétních 
klimatických poměrů dojde ke vzniku vody hypotermického odtoku, má tato voda vlastnosti 
proudící podzemní vody se všemi důsledky pro stavby. Pokud při projektování není možnost 
vniku hypotermického odtoku zohledněna, dochází k pronikání vody do staveb a jejich 
poškozování. 

Posouzení lokalit, na kterých je možné očekávat hypotermický odtok, by měl ve spolupráci 
s geotechnikem provést hydrogeolog. Při budování staveb, které mohou ovlivnit 
hydrogeologické poměry, by měla být navržena jednak vhodná kompenzační opatření, jako 
jsou obvodové drény, a dále pak by měla být zvolena dostatečná izolace stavby. 
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