
TVORBA STRATEGIE HOSPODAŘENÍ      S 

DEŠŤOVOU VODOU V PRAZE 12 

 

PETR HRUBANT (ČR) 
vedoucí odděle í život ího prostředí ěstské části Praha  



Městská část Praha 12 se 
nachází na jižním okraji Prahy 
při pravém břehu Vltavy. 
Rozlohou i počtem obyvatel 
patří k největším městským 
částem Prahy.  



Zastavěnost území v roce 1975 



Zastavěnost území v roce 1997 

Územní skladba MČ Praha 12:  
 - původní zemědělské dvory 
 - průmysl 
 - předměstská vilová zástavba  
 - sídliště 
 - cenné přírodní lokality  
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Současné hospodaření s dešťovými vodami 

legenda: 
 
 

DUN - dešťová usazovací nádrž RN - retenční nádrž 



Příklady aplikace hospodaření s dešťovou vodou 
formou průlehů pro zachycení dešťové vody pro jednotlivé stavby 

Legenda: 
1. A parkoviště 
2. B parkoviště 
2. C parkoviště 
3. mateřská škola 





Závěr: 
 

Aplikace hospodaření s dešťovou vodou:  
 

1.  na úrovni samosprávy 

 

2.  na úrovni státní správy  

 



1.  Na úrovni samosprávy je možnost dle Principů a zásad koncepce a 
strategie odvodnění MČ Praha 12: 

 

a)  budování vodohospodářských objektů u staveb městské části 
 

b)  požadovat opatření na lokální odvodnění při umisťování a povolování 
staveb vedených stavebním úřadem z pozice účastníka řízení 
 

c) vyjednávat u staveb cizího investora, které bude po jejich dokončení 
přebírat do vlastnictví a spravovat 

 

klad: snadná proveditelnost – stačí rozhodnutí městské části 
 

zápor: proti soukromému sektoru tvoří stavby městské částí jen malý podíl 



2. Na úrovni státní správy je možnost požadovat opatření na hospodaření s 
vodou dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území 

 

    § 20 odst. 5, písm. c) upřednostňuje:  
 

    1. vsakování dešťových vod 

    2. zadržování+oddělený odvod dešťových vod 

    3. odvod dešťových vod do kanalizace 

 

klad:  - vymahatelnost opatření na hospodaření s vodou 

   - systematický přístup – týká se všech staveb 

 
zápor: Principy a zásady koncepce a strategie odvodnění MČ Praha 12   

 nemají oporu v předpisech platných pro celou Prahu.  Proto se 

 postupuje dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
 na využívání území. 



Děkuji za pozor ost. 


