Hospodaření s dešťovou vodou - doporučení, platná legislativa a technické normy
Na základě vodohospodářské politiky v ČR je od roku 2009 stavebníkům (vlastníkům stavebních pozemků)
předepsáno (prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 269/2009 Sb.) přednostně zasakování dešťových vod
(forma odvádění dešťových vod z pozemků). Není-li to možné, další možností je regulované odvádění do
povrchových vod. Poslední variantou je regulované odvádění do kanalizace.
Od roku 2013 se touto problematikou také zabývá norma TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami. Jsou
zde stanoveny regulace odtoku pro odvádění dešťových vod do povrchových vod a do jednotné kanalizace.
V případě zasakování DV je nutná konzultace s geologem, který, v souladu s ČSN 759010 „Návrh zasakovacího
zařízení“, vyhodnotí všechny místní podmínky, tj. vlastnosti podloží (koeficient vsaku), hloubku podzemní vody a
směr jejího proudění, sklon terénu, vliv na sousední pozemky či ochranná pásma vod atd.

Co doporučujeme stavebníkům?
Každému stavebníkovi doporučujeme, aby si zjistil místní podmínky podloží, zejména hladinu spodní vody,
horizontální složení vrstev zemin, jejich zrnitost a koeficienty vsaku. Všechny tyto údaje budou při realizaci velmi
užitečné. Výkopové práce včetně následných návrhů drenáží a vsakovacích zařízení se budou výrazně lišit, pokud
budete mít jílovité podloží nebo naopak hlinito-písčitou zeminu s nízkou hladinou spodní vody. V souvislosti s
dešťovou vodou doporučujeme rozmyslet si možnosti jejího využívání a nechat si poradit se stavební připraveností.
Pro využívání dešťové vody na splachování WC je třeba vybudovat druhý rozvod na užitkovou vodu. I z tohoto
důvodu je vhodné si dopředu vše promyslet a rodinný dům stavět tak, aby byly šetřeny náklady na budoucí stavební
úpravy. Nejlepší je poradit se v tomto směru s odborníky a zanést veškeré detaily do projektu před žádostí o
stavební povolení.
Součástí naší práce je i podpora projektantů a technické poradenství nejen jim, ale pochopitelně i realizačním
společnostem a koncovým zákazníkům, kteří své RD staví svépomocí.

Podmínka nakládání s dešťovou vodou vyplývá z níže uvedených předpisů
Pokusíme se uvést, jak tyto předpisy na sebe navazují:
A. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon): Podle § 110 odst. 5 stavebního zákona
obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení a rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví
prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění.
B. Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění: Podle § 2 vyhlášky o dokumentaci staveb
rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e)
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
V příloze č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb je pod bodem „A.3 Údaje o území“ bod f), podle kterého se do
projektové dokumentace musí uvést údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. Toto je řešeno ve
vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., v platném znění:
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V § 20 odst. 5 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území se uvádí, že se stavební pozemek vždy vymezuje
tak, aby na něm bylo vyřešeno mj. vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných
ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k
jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění 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.
(Podle § 26 zmíněné vyhlášky je za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona z ustanovení § 20 odst. 5
vyhlášky možná výjimka.)
Podle § 21 odst. 3 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území vsakování dešťových vod na pozemcích
staveb pro bydlení (jak uvádí § 20 odst. 5 této vyhlášky) je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby
pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
V příloze č. 5 o dokumentaci staveb je pod bodem „A.4 – Údaje o stavbě“ bod e), podle kterého se do projektové
dokumentace uvádí údaje o dodržení technických požadavků na stavby. Toto je řešeno ve vyhlášce o technických
požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., v platném znění:
Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít
podle § 6 odst. 4 vyhlášky o technických požadavcích na stavby zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové
vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší
vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné
zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí
se jednotnou kanalizací.
V příloze č. 5 o dokumentaci staveb je bod „B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu“, podle kterého se do
projektové dokumentace uvádí i výpočtové množství dešťových vod a způsob s jejich nakládáním.
Napojení stavby na technickou infrastrukturu se pak zakresluje do situačního výkresu. Nejde tedy o dvojí rozvod vody
v domě, ale o nakládání s dešťovou vodou obecně – především o způsob její nezávadné likvidace (vsakem, napojením
na kanalizaci apod.).
Pokud si stavebník zvolí navíc i rozvody pro dešťovou vodu přímo v domě, jde pouze o jeho rozhodnutí. Víme, že jde
o problematiku složitou, ale každý autorizovaný projektant, který projektovou dokumentaci na stavby rodinného
domu zpracovává, si s takovou záležitostí jako je nakládání s dešťovými vodami u novostavby rodinného domu
obvykle snadno poradí.
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