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Rostoucí urbanizace



14 ha denně úbytek – 3,5x plocha Václavského náměstí



V ČR zastavěno území větší než Lucembursko

Klimatická změna
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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)

evapotranspirace 30%

povrchový
odtok 55%

infiltrace
15%

75-100% nepropustné pl.

HDV
PRINCIPY


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



HDV v nejužším slova smyslu

◦ podpora výparu, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu
vody



HDV v širším slova smyslu

◦ i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování
přirozeného koloběhu a k ochraně vodních toků
(akumulace, užívání DV, retence, regulace odtoku)
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Legislativní nástroje
VODNÍ ZÁKON
§5, odst. (3)
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.

Legislativní nástroje
STAVEBNÍ ZÁKON
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.“.
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Motivační nástroje
 Zákon o vodovodech a kanalizacích

EKONOMICKÁ MOTIVACE
NEGATIVNÍ

§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.

 Vyhláška č. 428/2001 Sb.
Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných
do kanalizace
Nezohledňuje retenci, vsak, regulované odvádění ani
užívání srážkové vody

Stavebně‐techn. nástroje
OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
 Akumulace a využívání dešťové vody
 Závlaha, splachování, praní
 Úspora pitné vody – cca 40 m3 na 100 m2 střechy
 Zpravidla motivační úleva i na stočném

 (Polo)propustné povrchy
 Vegetační a štěrkové střechy
 Propustné zpevněné povrchy
 Zatím pro občana bez motivace
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Stavebně‐techn. nástroje
OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ
 Vsakování
 Povrchové vsakování
 Podzemní vsakování
 Zatím pro občana bez motivace

 Retenční objekty
 Zpomalení odtoku vody
 Zatím pro občana bez motivace

 Předčištění dešťových vod
 Dle účelu a příjemce dešťové vody

Stavebně‐techn.
3. Stavebně‐technické
nástrojenástroje
Akumulace a užívání DV

AKUMULACE A UŽÍVÁNÍ
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Stavebně‐techn. nástroje
VEGETAČNÍ STŘECHY ‐ EXTENZIVNÍ


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)

Stavebně‐techn. nástroje
PROPUSTNĚ ZPEVNĚNÉ POVRCHY
• Při návrhu zachovat propustné povrchy v
co největší míře
• Místní komunikace, vjezdy, parkoviště
• Kamenná či betonová dlažba s pískovými
spárami, zatravňovací dlažba a rošty,
porézní asfalt, zatravněné štěrkové vrstvy
• Nepřivádět vodu z jiných ploch!!!
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Stavebně‐techn. nástroje
VSAKOVÁNÍ POVRCHOVÉ
 Plošné vsakování
 Plošných tokem po terénu, bez retence
 Nízko zatížené plochy Ared/Avsak ≤ 5

 Vsakovací průleh
 Dobré vsakovací podmínky (K > 5.10‐6 m/s)
 Zatížení 5 < Ared/Avsak ≤ 15

 Vsakovací průleh‐rýha
 Snížené vsakovací podmínky (K < 5.10‐6 m/s)
 Zatížení 5 < Ared/Avsak ≤ 15

 Vsakovací nádrž
 Velmi dobré vsakovací podmínky (K > 10‐5 m/s)
 Vysoké zatížení Ared/Avsak > 15
 Riziko kolmatace (vyšší bezpečnost návrhu)

Stavebně‐techn. nástroje
VSAKOVÁNÍ POVRCHOVÉ ‐ PRŮLEH
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Stavebně‐techn. nástroje
VSAKOVÁNÍ POVRCHOVÉ
PRŮLEH ‐ RÝHA

Stavebně‐techn. nástroje
VSAKOVÁNÍ PODZEMNÍ
 Vsakovací rýha
 liniové zařízení
 štěrkový materiál 16/32 mm

 Podzemní prostory vyplněné štěrkem nebo bloky
 štěrkový materiál 16/32 mm
 prefabrikované bloky

 Vsakovací šachta
 jen u nejméně znečištěných vod
 riziko havárie a kontaminace
Obtížná údržba objektu – nutné dostatečné předčištění DV
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Stavebně‐techn. nástroje
VSAKOVÁNÍ PODZEMNÍ ‐ RÝHA

Stavebně‐techn. nástroje
RETENČNÍ OBJEKTY
 Suché retenční dešťové nádrže (poldry)
 Převážně s vegetačním krytem
 Bez stálé hladiny nadržení

 Podzemní retenční dešťové nádrže
 Potrubí velkého průměru či jímka
 Možnost přístupu a odvzdušnění

 Retenční dešťové nádrže se zásobním prostorem
 Stálá hladina nadržení

 Umělé mokřady
 Mělké nádrže, stálé nadržení, biotop
 Zvýšení vlhkostních poměrů, úprava jakosti vody

Vždy předřazen konstrukčně oddělený usazovací prostor
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Stavebně‐techn. nástroje
OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

Stavebně‐techn. nástroje
RETENČNÍ OBJEKTY – UMĚLÝ MOKŘAD
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Povrchové
vsakování

Plošný vsak
Průlehy
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Příklady ‐ Stávající zástavba
DORTMUND, GER
• 17,000 obyv.
• přetížený stokový
systém
• realizace 199906
• odpojeno 8%
ploch
• využity zdroje
jinak určené pro
rekonstrukci
kanalizace
Sídliště Scharnhorst-Ost, Dortmund (Německo)

Příklady ‐ Stávající zástavba
MELBOURNE, AUS
• realizace 2006
• menší zatížení
jednotné
kanalizace
• zklidnění
dopravy

Revitalizace uličních profilů (Německo, Austrálie)

• 10,000 rain
gardens
• 2008 – 2013
• nejprve vzorové
projekty
• pak zapojení
občanů
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Příklady ‐ Stávající zástavba
WALES, UK
• často
zaplavovaná
oblast
• realizace 2013
• změna odtoku při
5-ti leté srážce z
61 na 3 l/s
• přínos technický,
estetický i
osvětový

Odvodnění základní školy (Stebonheath, Wales)

Příklady ‐ Stávající zástavba
KARVINÁ
• projekt RainDrop
• realizace 2007
• 3 retenční
objekty s
předčištěním
• odpojeno 6,800
m2
• Odtok při 5-ti leté
události z 62 l/s
na 7 l/s
Kulturní dům Karviná
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Příklady ‐ Stávající zástavba
PRAHA – HORNÍ POČERNICE
• osvětový projekt, soukromý grant
• náklady 30 tis. Kč
• 80 Kč na jedno šťastné dítě

MŠ Chodovická Horní Počernice

Děkuji za
pozornost
stransky@fsv.cvut.cz
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