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§ Vsakování je uvedeno v zákoně, ale hydrogeologové
častěji používají termín infiltrace. Je o označení stejného
procesu.
§ V textu se ze vsaku často stává však.

§ Po bouřlivé odborné diskuzi jsme se rozhodli vytvořenou
mapu označit v souladu s legislativou i zadáním MŽP
jako:

Mapa potenciálního vsaku

Vsak nebo infiltrace?



Mapa potenciálního vsaku

§ Mapa byla zpracována jako nová aplikace dílčí vrstvy
Syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod
§ Nově kategorizována a reinterpretována byla vrstva

horninového prostředí.
§ Nová interpretace vycházela z principu, že horninové

prostředí, které má nejvyšší riziko zranitelnosti
podzemních vod je současně nejvhodnější pro
vsakování.
§ Naopak ty horniny, které mají nejnižším zranitelnost

minimalizují možnost vsaku.
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Syntetická mapa zranitelnosti
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§ Zranitelnost kolektoru podzemních vod (Albinet and
Margat, 1968) – míra možnosti průniku kontaminace z
povrchu do podzemní vody.

§ Syntetické mapa zranitelnosti podzemních vod v měřítku
1:50 000 byla zpracována pro celou ČR v rámci projektu
NAZV QH 82096, 2008 – 2012 (VÚMOP, v.v.i. a
GEOtest, a.s.) .



Syntetická mapa zranitelnosti

§ Při tvorbě mapy byly syntetizovány tři dílčí vrstvy:
- zranitelnosti horninového prostředí;
- zranitelnosti půdy;
- vláhové bilance.

§ Váhy dílčích vrstev byly zvoleny 50:40:10.
§ Jednotlivé parametry dílčích vrstev byly násobeny

koeficienty významnosti, sečteny a lineárně rozděleny do
pěti kategorií.
§ Kategorie

- 1 – nejvíce zranitelné;
- 5 – nejméně zranitelné.
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Charakter horninového prostředí

§ Legenda mapy zranitelnosti horninového prostředí pro území České
republiky  - vrstva charakteru horninového prostředí
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Charakter oběhu podzemních vod

§ Výsledná kategorizace zranitelnosti v oběhu podzemních
vod

Sloupec identifikace definuje použité datové soubory pro sestavení vrstvy GIS.
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Transmisivita (průtočnost) kolektoru

§ Klasifikace hornin podle transmisivity (Krásný 1986)
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Relativní zranitelnost horninového prostředí

Vrstva vznikla složením dílčích vrstev, které definují:

Charakter horninového prostředí (litologii,
propustnost) váha 50%
Charakter oběhu podzemních vod (infiltrační oblast
nebo oblast drenáže) váha 20%
Transmisivitu (průtočnost) kolektoru (množství vody
a výška vodního sloupce)          váha 30%
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Syntetická mapa zranitelnosti
-

Mapa potenciálního vsaku

§ Syntetická mapa zranitelnost podzemních vod je
konstruována v prostředí GIS na základě syntézy tří
základních informačních vrstev (půda, horninové
prostředí, vláhová bilance).

§ Mapa potenciálního vsaku je konstruována
v prostředí GIS na základě vrstvy relativní
zranitelnosti horninového prostředí jako určující
složky z hlediska vsakování srážkových vod.
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Mapa potenciálního vsaku

§ Vsakování srážkových vod je založeno na principu
vsaku vody do nesaturované zóny horninového
prostředí, tedy do nezvodněných vrstev nad hladinu
podzemní vody. Jako minimální mocnost
nesaturované zóny je požadován jeden metr.
§ Půda má zásadní význam pro čištění srážkových

vod a zajištěn transpirace, ale pro vlastní vsakování
do horninového prostředí význam nemá.
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Mapa potenciálního vsaku

§ Metodika mapy potenciálního vsaku vody
používá sestupnou klasifikaci, kde hodnota 1
znamená vysokou potenciální možnost vsaku a
hodnota 3 naopak možnost potenciálně nízkou.
Mapa byla doplněna dalšími speciálními
kategoriemi.
§ Pětibodová škála mapy rizika horninového

prostředí je převedena na tříbodovou sloučením
velmi vysoké s vysokou kategorií a nízké s velmi
nízkou.
§ Nejrozšířenější střední byla ponechána. 17



Mapa potenciálního vsaku

§ Samostatnou kategorii představují sedimenty niv, kde
bývá vyvinuta krycí vrstva fluviálních (povodňových) hlín.
Z hlediska možnosti vsaku je nutné počítat s velmi
vysokou hladinou podzemní vody.
§ Další samostatnou vrstvou jsou spraše, které jsou

typické ztrátou pevnosti (prosedání) v důsledku zvýšení
jejich vlhkosti.
§ Ke kategorii 0 - bez informací jsou řazeny oblasti

výsypek, deponií, hald, rašeliništ, mokřadů, slepých
ramen a dalších zejména antropogenních území, pro
které nejsou dostatečné informace a není možné je
kategorizovat.
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Legenda mapy potenciálního vsaku
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Barevné vyjádření Kód vsaku

0 bez informací

1 vysoká až velmi vysoká

2 střední

3 nízká až velmi nízká

4 sedimenty nivy

5 spraše
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§ Mapa potenciálního vsaku, provedená jako
aplikace vrstvy relativní zranitelnost horninového
prostředí Syntetické mapy zranitelnosti
podzemních vod, byla testována na velké škále
lokalit s velmi pozitivním výsledkem.
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Vhodnost opatření ve vztahu ke kategoriím
mapy pro přírodě blízká opatření
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Barevné
vyjádření

Kód vsaku Plošné přes
půdní profil

Plošné přes
technické prvky

Vsakovací
průleh, nádrž

Retenční nádrže

0 bez informací není možné
posoudit

není možné
posoudit

není možné
posoudit

není možné
posoudit

1 vysoká až velmi
vysoká

vhodné vhodné vhodné vhodné

2 střední vhodné vhodné vhodné vhodné

3 nízká až velmi
nízká

vhodné vhodné vhodné vhodné

4 sedimenty nivy vhodné vhodné vhodné vhodné

5 spraše vhodné vhodné vhodné vhodné



Vhodnost opatření ve vztahu ke kategoriím
mapy pro technická opatření
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Barevné
vyjádření

Kód vsaku Vsakovací rýha
vyplněná
štěrkem

Vsakovací rýha
vyplněná
vsakovacími
bloky

Vsakovací
šachty

Vsakovací průleh -
rýha (rýha tvořená
štěrkem nebo
zasakovacími bloky)

0 bez informací není možné
posoudit

není možné
posoudit

není možné
posoudit

není možné posoudit

1 vysoká až velmi
vysoká vhodné vhodné vhodné vhodné

2 střední vhodné vhodné vhodné vhodné

3 nízká až velmi
nízká

podmíněně
vhodné

podmíněně
vhodné

podmíněně
vhodné

podmíněně vhodné

4 sedimenty nivy nevhodné nevhodné nevhodné nevhodné

5 spraše nevhodné nevhodné nevhodné nevhodné



Omezení

Mapa potenciálního vsaku nemůže nahradit realizaci
hydrogeologického průzkumu pro vsakování

srážkových vod!

Poskytuje základní informaci o vhodnosti konkrétních
opatření pro vsakování pro danou lokalitu, detailní
řešení území musí vycházet z hydrogeologického

průzkumu.
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Možnosti vsakování srážkových vod

§ Vsakování je možné téměř všude
§ Vhodnější jsou přírodě blízká opatření.
§ Řešení celého objemu srážek pouze jejich vsakováním

v silně urbanizovaných územích je možné jen výjimečně.
§ Koncepce vsaku „maximální výpočtové srážky“ není

vhodná.
§ Vsakováním srážek se řeší sucho, povodně, kapacita

kanalizací, čištění odpadních vod).
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§Děkuji za pozornost

RNDr. Jitka Novotná
novotna@geotest.cz


