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PŘÍČINY

 URBANIZACE – ZMĚNA POVRCHŮ

 ZMĚNA PŘIROZENÉHO VODNÍHO REŽIMU
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DŮSLEDKY URBANIZACE

UMOCNĚNÍ ZMĚNOU KLIMATU
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 Ochrana proti důsledkům
 Dešťové nádrže na konci systému 

městského odvodnění

 Řeší „pouze“ ochranu povrchových vod

 Drahé centrální opatření (vlastník 
kanalizace)

 Řešení příčin
 Opatření  co nejblíže místu, kde srážková 

voda dopadne

 Hospodaření s dešťovou vodou (HDV), 
Decentrální systém odvodnění (DSO)

 Relativně levná opatření na pozemku 
stavby (majitel pozemku)

OPATŘENÍ



End-of-pipe

OPATŘENÍ



At source

OPATŘENÍ



 PRINCIP

◦ v maximální možné míře napodobit 
přirozené odtokové charakteristiky
lokality před urbanizací

 ZÁKLAD

◦ decentralizovaný způsob odvodnění –
zabývá se srážkovým odtokem v místě 
jeho vzniku a vrací ho do přirozeného 
koloběhu vody

 V NEJUŽŠÍM SLOVA SMYSLU

◦ podpora výparu, vsakování

 V ŠIRŠÍM SLOVA SMYSLU

◦ akumulace, užívání DV, retence, regulace 
odtoku

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

(HDV)



 SC 1: Dosažení přirozené vodní bilance

 SC 2: Ochrana urbanizovaného území před 
zaplavením v důsledku přívalových srážek

 SC 3: Ochrana povrchových a podzemních vod

 SC 4: Snížení spotřeby pitné vody užíváním 
srážkové vody

 SC 5: Zlepšení mikroklimatu ve městech

 SC 6: Podpora využití vody pro zajištění 
estetických, rekreačních a dalších služeb

CÍLE HDV



 Musí být funkční pro všechny typy srážkové aktivity

běžné

1x za 5 a méně let

65 – 80 %

napodobit přirozené 
odtokové podmínky

výpar, vsak, zálivka, 
MZI

silné

1x za 5-50 let

19 – 34 %

ochrana před zaplave-
ním snížení vlivu na PV

stoková síť, dočasné 
retenční prostory

extrémní

1x za 50 a více let

1 – 5 %

ochrana obyvatel a 
kritické infrastruktury

nouzové cesty odtoku 
(např. ulice)

DEŠTĚ

ČETNOST VÝSKYTU

PODÍL NA ÚHRNU

CÍL

PROSTŘEDKY

deficit srážek

dostatek vody, 
mikroklima

akumulace, 
MZI

FUNKČNOST HDV



 Zelené střechy, fasády

 Propustné a polopropustné povrchy

 Vegetace

 Akumulace a využívání vody

 Vsakování vody do půdních vrstev

 Retenční nádrže s regulací odtoku

OPATŘENÍ – VYBAVENOST STAVEB

běžné deště

běžné deště

běžné deště

běžné deště

běžné deště

běžné deště



 Plošné vegetační prvky, stromořadí

 Vodní plochy, umělé mokřady

 Dodatečné retenční prostory

 Optimalizovaná a řízená stoková síť

 Nouzové povrchové cesty odtoku

 Estetické a rekreační prvky

OPATŘENÍ – VYBAVENOST OBCÍ

běžné deště

běžné deště

silné deště

silné deště

extrémní deště



Opatření HDV
Vegetační střechy

Štěrkové střechy

Vertikální zeleň (zelené fasády)

Plošné vegetační prvky, Stromy/stromořadí

Umělé mokřady, Vodní plochy, Přirozený/revitalizovaný vodní tok

Propustné a polopropustné povrchy – zatravněné

Propustné a polopropustné povrchy - nezatravněné

Vsakovací zařízení povrchová

Vsakovací zařízení podzemní

Retenční objekty s regulovaným odtokem povrchové

Retenční objekty s regulovaným odtokem podzemní

Retenční prostory na stokové síti a zlepšení jejich využití pomocí RTC

Dodatečné retenční prostory ve veřejném prostranství (park, zelené plochy)

Dodatečné retenční prostory ve veřejném prostranství (parkoviště, hřiště, …)

Nouzové povrchové cesty pro bezpečné odvedení odtoku – nezastavěné koridory

Nouzové povrchové cesty pro bezpečné odvedení odtoku – ulice

Akumulační nádrže a distribuce vody pro její využití

Estetické a rekreační prvky – spjaté s vodou a se zelení

Estetické a rekreační prvky – bez kombinace se zelení

MODROZELENÁ
INFRASTRUKTURA

TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA



3. Stavebně-technické nástroje
Akumulace a užívání DV

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ
AKUMULACE A UŽÍVÁNÍ



 Vegetační pokryv na celé ploše střechy

 Druhy s nízkou mírou růstu

 Druhy s nízkými nároky na údržbu

 Suchomilné rostliny, např.

mechy, sukulenty, traviny

a byliny

 Ploché i šikmé střechy

 Nepochůzné (jen za účelem

údržby)

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ
VEGETAČNÍ STŘECHY - EXTENZIVNÍ



 Obhospodařované zelené plochy

 Okrasná funkce

 Rostliny, keře, stromy

 Výrazné zvýšení zatížení

střešní konstrukce

 Obvykle pochůzné

 Pravidelná údržba

(vč. závlahy a hnojení)

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ
VEGETAČNÍ STŘECHY - INTENZIVNÍ



OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ
VSAKOVÁNÍ POVRCHOVÉ - PRŮLEH



OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ
VSAKOVÁNÍ PODZEMNÍ - RÝHA



OPATŘENÍ -
BĚŽNÉ DEŠTĚ

Povrchové
vsakování



OPATŘENÍ -
BĚŽNÉ DEŠTĚ

Plošný vsak
Průlehy





OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ



OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ
RETENČNÍ OBJEKTY – UMĚLÝ MOKŘAD



Sídliště Scharnhorst-Ost, Dortmund (Německo)

• 17,000 obyv.

• přetížený stokový 
systém

• realizace 1999-06

• odpojeno 8% ploch

• využity zdroje jinak 
určené pro 
rekonstrukci 
kanalizace

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ

DORTMUND, GER



Sídliště Augustenborg, Malmö (Švédsko)

• 3,000 obyv.

• přetížený stokový 
systém

• celková regenerace

• HDV levnější

• 6 km svodnic

• 10 rybníků a 
mokřadů

• 10,000 m2

zelených střech

• 20% zvýšení 
výparu

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ

MALMÖ, SWE



Revitalizace uličních profilů (Německo, Austrálie)

• realizace 2006

• menší zatížení 
jednotné 
kanalizace

• zklidnění dopravy

• 10,000 rain
gardens

• 2008 – 2013

• nejprve vzorové 
projekty

• pak zapojení 
občanů

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ

MELBOURNE, AUS



Odvodnění základní školy (Stebonheath, Wales)

• často zaplavovaná 
oblast

• realizace 2013

• změna odtoku při 
5-ti leté srážce z 61 
na 3 l/s

• přínos technický, 
estetický i 
osvětový

OPATŘENÍ - BĚŽNÉ DEŠTĚ

WALES, UK



OPATŘENÍ – SILNÉ DEŠTĚ

Dočasné retenční prostory



• Co nejméně srážkové vody 
do kanalizace → HDV 
(běžné deště)

• Co nejvíce odpadní vody za 
deště na ČOV → retence v 
kanalizaci a nádržích

• Ev. zvýšení odolnosti a 
potenciálu znovuosídlení 
úseků vodních toků 
narušených odlehčeními → 
revitalizace vodních toků 

OPATŘENÍ – SILNÉ DEŠTĚ

Retence v síti, Revitalizace



OPATŘENÍ EXTRÉMNÍ

DEŠTĚ

POVODŇOVÉ

KORIDORY



OPATŘENÍ EXTRÉMNÍ

DEŠTĚ

Povodňové 
koridory





Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci

povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit

zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním

odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo

zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických

srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním

zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební

povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o

povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas

ani rozhodnutí o změně užívání stavby.

MOTIVACE - PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ

Vodní zákon (§5, odst. 3)



Stavební zákon (resp. Vyhláška 501/2006 Sb.)

§20, odst. 5, písm. c)
vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být 
řešeno:

1. přednostně jejich vsakováním, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístěním zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování,

2. jejich zadržováním a regulovaným odváděním oddílnou kanalizací k 
odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného 
smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich 
regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“.

MOTIVACE - PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ



 Zákon o vodovodech a kanalizacích

 Vyhláška č. 428/2001 Sb.

Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných 
do kanalizace

Nezohledňuje retenci, vsak, regulované odvádění ani 
užívání srážkové vody

§20, odst. 6:

Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky dálnic,

silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných,

vlastníky drah celostátních a drah regionálních, zoologické zahrady,

nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti.

EKONOMICKÁ MOTIVACE



Pilotní obce

 Obec A

 6 000 ob.

 Jednotná stoková síť

 Obec B

 46 000 ob.

 Jednotná stoková síť

ha

ha

Odvodňované plochy – Obec A

Zpoplatněné plochy – Obec A

EKONOMICKÁ MOTIVACE



OP ŽP – Prioritní osa 1, aktivita 1.3.2

 Název: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

 Podporovaná opatření (předběžně)

 povrchová vsakovací zařízení doplněná zelení,

 podzemní vsakovací prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,

 podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod 

nebo kanalizace,

 akumulační podzemní nádrže na opětovné využití,

 výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné 

zpevněné a propustné povrchy,

 přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody 

na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční)

EKONOMICKÁ MOTIVACE



OP ŽP – Prioritní osa 1, aktivita 1.3.2

 Oprávnění žadatelé – podpora 85 % celkových způsobilých výdajů

 kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy

 organizační složky státu

 státní podniky, státní organizace

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb.

 příspěvkové organizace

 vysoké školy a školská zařízení

 nestátní neziskové organizace

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy

EKONOMICKÁ MOTIVACE



MOTIVACE ENVIRONMENTÁLNĚ-
SPOLEČENSKÁ

 Výchova

 Vzdělávání

 Osvěta



ZÁVĚRY

 Nároky na městskou vodohospodářskou 

infrastrukturu se mění

 Povodí – modrozelená infrastruktura, zadržení vody 

ve městě

 Stoková síť – předřazení dočasné retenční prostory, 

využití retenční kapacity, zachycení přepadů 

odlehčovacích komor

 Stoková síť – větší nároky na monitoring

 Drobné městské toky – revitalizace, ochrana jakosti



david.stransky@cvut.cz

DĚKUJI ZA

POZORNOST !


