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Vodopropustné jednovrstvé či dvouvrstvé betonové dlažební bloky či desky lze využít jako vodopropustný 
zpevněný povrch pozemních komunikací všude tam, kde je cíleno na hospodárné využití dešťové vody a  také 
zpomalení odtoku dešťové vody do kanalizačního systému a  částečnou retenci v  městských aglomeracích, 
zástavbách rodinných a bytových domů, ale také průmyslových areálech atd. V úvodu článku jsou popsány dva 
druhy propustných povrchů s  betonovou dlažbou a  zároveň jsou představeny základní fyzikální a  mechanické 
vlastnosti dlažby z  vodopropustného betonu zjištěné v  rámci probíhajícího výzkumu. Druhá část je věnována 
metodikám zkoušení, a to jak ve světě, tak v ČR. 

WATER-PERMEABLE PAVING ELEMENTS AND METHODS FOR TESTING PERMEABILITY
Permeable single-layer or two-layer concrete paving blocks or flags can be used as a water permeable road 
surface wherever the focus is on an economical use of rainwater and to slow down rainwater runoff into the 
drainage system. It is also used for a partial retention of water in urban agglomerations, in the development 
of family houses and apartment buildings, in industrial areas etc. The introduction describes two types of 
permeable concrete paving and its basic physical and mechanical properties. The second part of the article is 
devoted to permeability-testing methodologies, used both worldwide and in the Czech Republic.

VODOPROPUSTNÉ DLAŽEBNÍ PRVKY  
A METODY ZKOUŠENÍ VODOPROPUSTNOSTI

V Ě D A  A  V Ý Z K U M  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Druhy vodopropustných 
povrchů využívajících 
betonových dlažebních prvků

Betonová dlažba s propustnými 
spárami
Existují dva způsoby řešení propust
ných povrchů s betonovou dlažbou. 
Prvním způsobem je betonová dlažba 
kladená s většími spárami zasypaný

mi přírodním kamenivem definované 
frakce, které umožňují prosakování 
nebo infiltraci dešťové vody do půdy 
pod dlažbou (obr. 1). 

Jedná se o klasickou dvouvrstvou 
dlažbu různých tvarů uváděnou na 
trh dle EN 1338 nebo EN 1339 [1], [2]. 
Designu této dlažby se meze nekla
dou, lze využít různé varianty tvarů, 
barev i výplňového materiálu spár.

Minimální šířka spáry by měla být 
v rozmezí 10 až 30 mm. Dle šíře spár 
a použitého materiálu dosahují takto 
zhotovené povrchy propustnosti cca od 
50 do 200 l/m2/min. Vypočítané hodno
ty propustnosti pro šíři spár od 10 do 
40 mm u jednoho typu dlažby jsou uve
deny v tab. 1. Při výpočtu se vycházelo 
z laboratorně stanovené propustnosti 
dané frakce přírodního kameniva po
užitého pro zásyp spár. Požadovanou 
propustnost si může zvolit projektant 
dle požadavků a potřeb v daném území.

Pro zajištění deklarované propust
nosti spár dlažby je třeba eliminovat za
nášení pórové struktury samotné spáry 
pravidelnou údržbou a doplňováním 
kameniva do spár. 

Jednovrstvá či dvouvrstvá dlažba 
vyrobená z vodopropustného 
betonu
Druhým způsobem je využití betonové 
dlažby vyrobené z vodopropustného 
betonu, která je kladená bez spár, ne
boť vodopropustnost je zajištěna dlaž
bou samotnou. V současné době jsou 
vyvinuté dlažby, které dosahují vodo
propustnosti od 80 do 250 l/ m2/ min. 
Tato dlažba může být probarvená a je
jí poněkud neobvyklý vzhled a drsnější 
povrch jsou dány její funkcí, tj. zajiště
ním vodopropustnosti.

1 Příklady tvarů vodopropustné dlažby s využitím propustných spár (foto před zasypáním 
přírodním kamenivem) [3]  
1 Examples of shapes of permeable paving which use permeable joints (photo before backfilling 
with natural aggregates) [3]
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V rámci projektu MPO TRIO FV40343, 
jehož cílem je výzkum a vývoj vodopro
pustného betonu, bylo provedeno pro
vozní testování ve výrobně vibroliso
vaných dlažeb, přičemž na více typech 
dlažebních kamenů byla také postupně 
odzkoušena škála receptur betonu. Pro 
návrh receptur byla zásadní křivka zrni
tosti kameniva, resp. poměr drobného 
a hrubého kameniva. Tvar dlažby nemá 
na výsledky propustnosti zásadní vliv.

V tab. 2 až 4 jsou zdokumentovány 
základní fyzikální a mechanické vlast
nosti vyrobených vzorků betonových 
dlažeb ve stáří 38 dní (výroba proběhla 
13. října 2020 a zkoušky byly provedeny 
20. listopadu 2020).

V ČR je pro uvedení výrobku na trh 
nutné zajistit autorizovanou osobou 
vypracované stavební technické osvěd
čení dle NV 163/2002 Sb., ve znění 
NV 312/2005 Sb. a NV /2015 Sb. (§ 8 po
souzení shody výrobku výrobcem).

V Německu je pro betonové meze
rovité dlažby určené pro vodopropust
né konstrukce platná norma DIN 18507 
z roku 2012 [4], která pro uvedení na trh 
udává systém řízení výroby uvedený 
v tab. 5.

Zkoušení vodopropustnosti 
dlažebních prvků
V současné době v ČR neexistuje normo
vá metoda zkoušení propustnosti vody 
betonovými výrobky. Ve světě se může
me setkat s různými způsoby zkoušení 
vodopropustnosti. Německo a USA mají 
na zkoušení vodopropustnosti normu. 
Ve Finsku se využívají metody založené 
na amerických normách. V rámci ČR se 
přístupy ke zkoušení liší. Tato kapitola si 
dává za cíl představit přehled používa
ných norem a postupů.

Tab. 1 Porovnání propustnosti povrchu betonové dlažby o rozměrech 200 × 100 mm
Tab. 1 Comparison of permeability of the surface of concrete paving elements of 200 × 100 mm size

Frakce přírodního kameniva použitého pro spáry [mm]

2–4 4–8

Šířka  
spáry 
[mm]

Mezerovitost 
v ploše 

[%]

Propustnost 
(vypočítaná) 

[l/m2/min] 

Mezerovitost 
v ploše 

[%]

Propustnost 
(vypočítaná) 

[l/m2/min]

0 0 0 0 0

10 13 53 13 69

20 24 97 24 127

30 33 134 33 174

40 40 162 40 211

Tab. 4 Odolnost povrchu dlažebních prvků proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
Tab. 4 Resistance of the surfaces of permeable paving elements against ingress of water 
and chemical deicing agents

Označení vzorků zkušební laboratoří P6023-t P6023-U P6023-V Průměr

rozměry  
vzorků

šířka [m] 0,096 0,096 0,096 0,096

délka [m] 0,196 0,196 0,196 0,196

výška [m] 0,061 0,055 0,056 0,058

hmotnost vzorků [kg] 2,618 2,321 2,394 2,444

plocha zkušebního povrchu [m2] 0,0218 0,0218 0,0218 0,0218
stáří vzorku na počátku 
cyklování [d] 38 38 38 38

odpad po 
jednotlivých 
cyklech 

25

[g]

1,65 2,27 1,66 1,86

50 0,91 2,64 1,40 1,65

75 0,91 1,99 1,71 1,54

100 1,03 1,80 1,53 1,45

odpad po 
jednotlivých 
cyklech 

25

[g/m2]

75,7 104,1 76,3 85,4

50 41,8 121,1 64,3 75,7

75 42,0 91,3 78,6 70,6

100 47,3 82,6 70,3 66,7

odpad 
načítaný

25

[g/m2]

75,7 104,1 76,3 85,4

50 117,5 225,2 140,6 161,1

75 159,4 316,5 219,1 231,7

100 206,7 399,1 289,4 298,4

Tab. 2 Pevnost dlažebních prvků v příčném tahu
Tab. 2 Transverse tensile strength of the 
paving elements

Označení 
vzorků

Zatížení  
při porušení 

[N/mm]

Pevnost 
v příčném tahu

[MPa]

P6023-i 550 5,2

P6023-j 460 4,4

P6023-k 510 4,8

P6023-l 490 4,4

P6023-m 360 3,3

P6023-n 480 4,6

P6023-o 430 4,1

P6023-p 530 5,0

průměr 480 4,5

Tab. 3 Obrusnost dlažebních prvků 
Tab. 3 Abrasion resistance of the paving 
elements 

Označení 
vzorků

Ztráta objemu
obrusem

P6023-q1 10 000

P6023-r1 10 000

P6023-s1 10 000

průměr 10 000

V americké normě ASTM C1701/
C1701M09 [7] je základním vymezova
cím prostředkem definovaný PVC kruh 
o průměru 300 mm a minimální výšce 
50 mm. Požadavkem je, aby voda pro
tekla pouze přes vymezenou plochu, 
což zajišťuje utěsnění PVC kruhu ve sty
ku s měřeným povrchem. Povrch před 
samotným měřením musí být navlhčen 
a zkouška musí proběhnout do 2 min 

Předmět zkoušky Četnost zkoušení

rozměry 1× za 5 výrobních dnů

propustnost vody 1× za 5 výrobních dnů

pevnost v tlaku 1× za 5 výrobních dnů

odolnost proti povětrnostním vlivům alespoň každé dva roky nebo pokud dojde k změně materiálu, 
výrobního zařízení či procesu

Tab. 5 Druh a četnost zkoušek, systém řízení výroby dle DIN 18507
Tab. 5 Type and frequency of tests, production control system according to DIN 18507
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od navlhčení. Postup zkoušky je tako
vý, že je povrch zatěžován postupným 
naléváním 19 l vody, zároveň je pomo
cí stopek měřen čas. Výsledné hodnoty 
se pak dosazují do vzorců. Zkouška je 
označována jako single ring. Ve stejném 
duchu je i další americká norma ASTM 
C1781/C1781M13 týkající se konkrétně 
měření propustnosti dlažeb [8].

Finové ve svém výzkumu [5] vyví
jeli zkoušku, kterou by vodopropust
né betony mohli testovat. Pro prvotní 
ověření, jestli je propustnost betonu 
možná, se inspirovali výše uvedený
mi ASTM normami. Využili obyčejné 
PVC trubky spojené s povrchem be
tonu silikonovým páskem. Následně 
do tohoto prostoru nalévali odmě
řené množství vody a sledovali pro
pustnost. Tato metoda ovšem nepři
náší plnohodnotné výsledky, protože 
nalévání vody na povrch betonu není 
rovnoměrné v celé ploše a není mož
né tuto vodu na povrch nalít vždy za 

stejný čas, tudíž měření na různých 
vzorcích je pouze orientační.

Další americkou, ale nenormovou 
zkouškou je zkouška dle organizace 
NCAT (Národní centrum pro asfaltovou 
technologii). Naměřené hodnoty zís
kané touto metodou se ve vědeckých 
článcích zpravidla porovnávají s hod
notami získanými z měření dle ASTM 
uvedených výše. 

Při vyhledávání rešerší k této me
todě bylo objeveno několik modifika
cí měřicího postupu. Na rozdíl od jed
noduchého prstence popsaného výše 
zde byla např. používána nádoba, která 
obsahovala vícero válců o různé ploše, 
v thajskoamerické studii byly zas vy
užity pouze dva válce nad sebou. [9] 
Oficiální produkt od NCAT obsahuje 
válce čtyři. Největší a nejspodnější válec 
má plochu 167,53 cm2, následuje dru
hý s 38,32 cm2, přičemž plocha válců 
se postupně dál snižuje. [10] Množství 
vody, kterým zatěžujeme povrch, není 

ze studie ani z produktového listu této 
metody známo. Zmiňovanou aparaturu 
je možné vyhledat pod názvem Gilson 
permeameter (obr. 5) [10].

I další zkouška vychází opět z ame
rické normy ASTM D338518, v ČR 
je známá pod označením ČSN EN 
ISO 222825 Geotechnický průzkum 
a zkoušení – Hydrotechnické zkoušky 
– Část 5: Vsakovací zkoušky [11]. V Ně
mecku byla tato norma dříve taktéž 
platná, nyní je zrušena [12]. Zkouš
ka je oproti výše uvedeným rozdílná 
v tom, že je využito dvou válců v jed
né rovině. Vnitřní válec musí mít prů
měr minimálně 200 mm, vnější musí 
mít dvojnásobek průměru vnitřního 
(obr. 6). Zkouška se využívá hlavně 
u propustnosti zemin. Výsledkem 
zkoušky je přítok do vnějšího a vnitř
ního prstence ke konci zkoušky, kdy 
dojde k ustálení přítoku vody. [13]

V Portugalsku se vodopropustný be
ton zkouší dle normy NLT327/00 [15], 

2 3b

4 5 6

3a
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v ČR je tato norma známá ve znění ČSN 
EN 1269740 Asfaltové směsi – Zkušeb
ní metody – Část 40: Propustnost in si
tu [14]. Při těchto zkouškách se používá 
válec o objemu 5 l, který má na spodní 
části pryžové těsnění (obr. 7). Zkouše
ná plocha má průměr 48 mm. Po po
rovnání s výše uvedenými metodami 
je na první pohled patrné, že zkoušená 
plocha patří k těm nejmenším ze všech. 
Výsledkem zkoušky propustnosti je čas, 
který je potřebný pro to, aby objem vo
dy ve válci klesl z 5 na 1 l. Celkově by 
měl vzorek propustit vodu o objemu 4 l 
za určitý čas. Norma udává tuto veličinu 
jako dobu výtoku [s].

Metodika zkoušení propustnosti by
la vyvinuta také Technickým a zkušeb
ním ústavem Praha, s.p., (TZÚS) [6], při
čemž jsou možné dvě varianty zkoušky. 

U první varianty se zkouší pouze vý
robek. Boční strany zkoušeného dla
žebního prvku se po celém obvodu 
natřou vodonepropustným nátěrem 
(např. epoxidovým) a po jeho vytvrzení 
se zkoušený prvek vloží do vsakovacího 
rámu s vnitřními rozměry maximálně 
o 1 mm většími, než jsou výrobní roz
měry zkoušeného dlažebního prvku, 
a výšce minimálně 150 mm nad horní 
plochu zkoušeného dlažebního prvku. 
Styčná spára mezi horní stranou zkou
šeného prvku a vsakovacím rámem se 
po celém obvodu utěsní pružným tme
lem. Po řádném vytvrzení tmelu se tak
to připravené zkušební těleso umístí 
centricky na vodorovný ocelový rošt 
s velikostí oka minimálně 32 × 32 mm, 
jenž je situován nad sběrnou nádobou 
se šikmým dnem ve sklonu minimál
ně 1 : 5 vyústěným do výtokové trubi
ce o vnitřním průměru minimálně 

2 Detail povrchu a ukázka vodopropustnosti 
dlažby 3 Povrch vodopropustné dlažby: 
a) jednovrstvé probarvené, b) dvouvrstvé 
(nášlapná vrstva vyrobená z úzké frakce 
drobného kameniva s Dmax 4 mm) 
4 Zařízení pro zkoušení propustnosti vody dle 
ASTM C1701 [19] 5 Zkušební zařízení dle NCAT 
[10] 6 Vsakovací dvouprstenec neboli double 
ring dle ASTM D338518 [18] 7 Zkušební 
zařízení dle normy ČSN EN 1269740 [17]  
8 Schéma uspořádání zkoušky propustnosti 
vody dle metodiky TZÚS: a) varianta 1,  
b) varianta 2 
2 Detail of the surface and an example of 
water permeability of the permeable paving 
3 Surface of permeable paving: a) single
layer, b) twolayer (top layer was made using 
a narrowly graded fine aggregate with Dmax 
4 mm) 4 Apparatus for assessment of water
permeability according to ASTM C1701 [19] 
5 Test equipment according to NCAT [10]  
6 The double ring for water intake according 
to ASTM D338518 [18] 7 Test equipment 
according to a Czech standard ČSN  
EN 1269740 [17] 8 Arrangement of the water 
permeability test according to the TZUS 
methodology: a) version 1, b) version 2

7

30 mm (obr. 8a). Konec odtokové trub
ky má být umístěn ve výšce minimálně 
400 mm nad podlahou. Půdorysné roz
měry roštu a sběrné nádoby mají být 
nejméně trojnásobkem rozměru delší 
strany zkoušeného dlažebního prvku. 
Poté se provede vsakovací zkouška, kdy 
se definované množství vody nalije na 
zkušební prvek. 

U druhé varianty se v podobném 
duchu zkouší celý systém, tedy ze
jména dlažba s propustnými spárami 
(obr. 8b). 

Stejně jako u předchozí metodiky 
je třeba podotknout, že rychlost nalé
vání vody na povrch ovlivní výsledek 
zkoušky. Při pohledu na ilustrativ
ní obr. 8 je patrná částečná inspirace 
americkou normou ASTM, v tomto 
případně má však rám půdorys ob
délníkový. Dalším specifikem zkouš
ky navržené TZÚS je zatírání bočních 
hran vodonepropustným nátěrem. 
U žádné jiné zkoušky se toto neprakti
kovalo. Navržená metoda je v porov
nání se všemi zmíněnými metodami 
nejsložitější, a to jak s ohledem na pří
pravu vzorků, tak i z pohledu samot
ného zkoušení vodopropustnosti.

Dle německé normy DIN 18507 
z roku 2012 [4] se pro zkoušení vodo
propustnosti používají zkušební rá
mečky s vnitřním pryžovým těsněním 
na kulaté (vývrty) či hranaté vzorky 
uvedené na obr. 9. Připravené vzorky 
se před zkouškou uchovávají ponoře
né pod vodou po dobu nejméně 24 h. 
Zkouška poté spočívá v tom, že se na 
zkušební vzorek nalévá voda po dobu 
15 min a v čase mezi 11. a 15. min se 
změří množství vody, které zkušeb
ním vzorkem proteklo.

8a 8b
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Další metodika zkoušení vodopro
pustnosti byla vyvinuta na FAST VUT 
v Brně. Základními požadavky bylo 
najít metodiku jednoduchou, s mož
ností využití in situ.

Postup zkoušky je následující. 
Vzorek vodopropustného betonu 
o rozměrech 200 × 200 mm a tloušť
ce 100 ± 20 mm se položí na kovový 
rošt, pod nímž je nádoba na zachyce
ní vody tekoucí přes vzorek. Na zkou
šený vzorek přiložíme zkušební válec 
(obr. 10) a zkontrolujeme, zda těsně
ní na vzorku dokonale sedí. Aby pry
žové těsnění i dokonale těsnilo, zatí
žíme přístroj přes příložnou desku. 
Poté kulový ventil zavřeme a naplní
me odměrný válec vodou tak, aby se 
vodní hladina dotýkala černé rysky 
znázorňující objem 1 090 ml. Plnění 
do této úrovně se provádí, protože 
objem vnitřní části kulového venti
lu a prostoru pod ním je právě 90 ml, 
a tudíž při otevření ventilu dojde k po
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9 Schéma uspořádání 
zkoušky propustnosti  
vody dle metodiky  
DIN 18507 10 Testování 
vodopropustnosti betonu 
dle metodiky FAST VUT 
v Brně
9 Arrangement of the 
water permeability  
tests according to the  
DIN 18507 methodology 
10 Measurement of 
permeability of concrete 
according to FAST VUT 
Brno methodology

1 – testovací rám
2 – gumové těsnění o tloušťce 10 mm
3 – prostor pro vzorek
4 – upínací zařízení

V Ě D A  A  V Ý Z K U M  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Vválce

(t900∙a ∙b)

klesu hladiny vody ve válci na rysku 
1 000 ml. Ze samotného zkoušení má
me naměřeny hodnoty velikosti plo
chy a, b zkoušeného vzorku a čas, za 
který projde vzorkem 900 ml vody, te
dy t900. Tyto veličiny dosazujeme do 
vzorce 

                                 ∙  60    [                          ],    (1)

 
kde Vválce je množství vody, která pro
šla betonem za měřený čas, tj. 0,9 l, 
t900 čas, za který projde betonem 
množství vody Vválce, a a, b jsou roz
měry plochy zkoušeného vzorku.

Výsledná hodnota je počet litrů vo
dy, kterou je beton schopen propustit 
za jednu minutu plochou 1 m2. Vzhle
dem ke shodnosti jednotek lze ta
ké říci, že se jedná o množství srážek 
[mm], které je beton schopen za jed
nu minutu propustit.

Závěr
Vodopropustná dlažba je doporučo
vána jako adekvátní náhrada nepro
pustných povrchů chodníků, pří
jezdových cest, parkovacích ploch, 
cyklostezek, teras apod. Její výho
dou je nejen zadržování vody v dané 
lokalitě, doplnění podzemních vod, 
zlepšení mikroklimatu (vyšší vlhkost 
a nižší teploty v letním období), ale 
také např. snížení nákladů na retenč
ní nádrže či omezení zálivky okolní 
zeleně. Účinnost této dlažby je sa
mozřejmě snížena, vyskytujíli se 
v podloží jílové nepropustné zeminy. 
V případě využití dlažby v rámci ce
lého systému vodopropustných kon
strukcí (nejjednodušší konstrukcí je 
spodní vrstva ze štěrkodrti) lze vodu 
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pod celou plochou retenovat a dá
le akumulovat, a tedy v dané oblasti 
dále využívat. 

Na FAST VUT v Brně byly vyvinu
ty receptury hydraulicky stmelených 
podkladních vrstev (KSC), které splňu
jí všechny mechanické a trvanlivost
ní parametry a přitom mají vysokou 
vodopropustnost až 120 l/m2/min. 
Pro zajištění dlouhodobé deklarova
né propustnosti dlažby je třeba eli
minovat zanášení pórové struktury 
čištěním dlažebního prvku, nečisto
ty (pouliční smetí, listí apod.) se mu
sí odstraňovat. Je vhodné v pravi
delných intervalech provádět čištění 
dlažby stroji k tomuto účelu určený
mi, příp. je vhodné čistit dlažbu tlako
vou vodou. 

Z uvedeného přehledu norem 
a zkušebních postupů je zřejmé, že pro 
další vývoj vodopropustných dlažeb 
by bylo vhodné sjednotit metodiku je
jich zkoušení a také legislativní pod
mínky pro uvedení výrobku na trh.

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení  
programu MPO TRIO FV40343 Konstrukční systémy 
zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů 
pro ekologické hospodaření se srážkovou vodou.
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