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Městům chybí: 
 zřetelná vůle státu problém Adaptace řešit;  
 systémový a systematický přístup všech ministerstev; 
 koordinace právních a technických předpisů; 
 osvěta. 

Chybí jasná a zřetelná definice nových priorit a principů. 

Adaptace na změnu klimatu se proto zatím aplikuje JAKO a tomu odpovídá 
současný neudržitelný rozvoje měst v ČR.  

MŽP připravuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu s ostatními 
ministerstvy podle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. 

Chybí nejúčinnější nástroj - ekonomická motivace pro majitele komunikací a 
staveb pro bydlení.  

STÁT … a jeho odpovědnost za Adaptaci na změnu klimatu v ČR 



Základem je definice priorit, principů a nástrojů udržitelného rozvoje města v 
koncepčních dokumentech – studie odtokových poměrů, adaptační strategie, 
územní plán. 

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

SOP je nástroj pro státní správu. 

PD se posuzuje: 

• podle Legislativy 

• podle Stupně PD 

• podle Místa stavby 

• podle Principů HDV 

MĚSTA … a jejich lokální odpovědnost, má lokální řešení  



SOP – podle legislativy ČR 

Město definuje zákonný rámec těmito zákony   

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
jež je prováděcí vyhláškou Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o 
požadavcích na vymezování a využívání pozemků; 

• zákon č. 254./2001 Sb., o vodách (vodní zákon)  

o §5 při provádění změn staveb nebo změn jejich užívání si musí 
státní správa stanovit hranici ve výkladu Vodního zákona, pro 
které změny bude uplatňovat povinnost splnit podmínky 
stavebního zákona PD; 

o sladit pojem vodní dílo. 

MĚSTA … a jejich lokální odpovědnost, má lokální řešení  



SOP – podle stupně PD 

Závazná pravidla jsou specifikována pro tyto dokumentace a činnosti: 

• změna územního plánu 

• územně plánovací dokumentace (ÚPD), 

• projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR), 

• projektová dokumentace ke stavebnímu resp. vodoprávnímu 
povolení (DSP), 

• realizační dokumentace stavby (DPS), 

• dokumentace skutečného provedení stavby (DSkPS), 

• předání/převzetí stavby do užívání – kolaudační rozhodnutí. 

MĚSTA … a jejich lokální odpovědnost, má lokální řešení  



SOP – podle místa stavby 

Pro návrh a posouzení odvodnění stávající zástavby lze využít kategorizace 
území: 

 Kategorizační listy zástavby 

 Kategorizační listy dopravní infrastruktury 

 Technická opatření k aplikaci HDV ve stávající zástavbě 

Pro návrh a posouzení odvodnění novostaveb na rozvojových plochách platí 
pravidla a postupy předepsané v Návrhu odvodnění rozvojových ploch podle  

 Kartotečních listů výhledové zástavby 

MĚSTA … a jejich lokální odpovědnost, má lokální řešení  



SOP – podle principů HDV 
Principy HDV reprezentují kritéria pro návrh 
a posouzení odvodnění všech staveb podle 
pravidel odvodnění a podle zásad  
pro návrh decentrálních systémů 
odvodnění. 

MĚSTA … a jejich lokální odpovědnost, má lokální řešení  



HDV v urbanizované krajině je zcela závislá na KOORDINACI SE VŠEMI 
STAVEBNÍMI OBORY! Zásadní technické předpisy o principech HDV nic neví. 

MĚSTSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (STANDARDY) 
Definice obecných zásad pro koncepci veřejného 
prostoru z hlediska adaptace na změnu klimatu: 

 
 

MĚSTA … a jejich lokální odpovědnost, má lokální řešení  

 Prostor pro objekty ke vsakování, zadržování, 
výpar, regulovaný odtok srážkové vody; 

 Prostor pro zeleň; 
 Zavedení nových požadavků na dispoziční 

uspořádání a konstrukce pozemních a 
dopravních staveb; 

 Do uličním profilu aplikovat modro zelenou 
infrastrukturou. 

 
 



Každá radnice a magistrát mají svoji vnitřní organizační strukturu a postupy. 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MĚSTA 
• efektivnější vnitřní organizace, odstranění 

procedurálních nedostatků při schvalování, 
povolování a kolaudování staveb; 

• aktivovat provozovatele systémů HDV na 
městských stavbách úpravou jeho povinností 
v provozních smlouvách; 

• plánovací smlouvy mezi městy a developery 
o předání a převzetí infrastruktury do 
majetku města;  

• zvážit posílení vodoprávního orgánu a 
zavedení funkce městského vodohospodáře. 

MĚSTA … a jejich odpovědnost 



Nehezké odvodnění - TECHMANIA, 3D Planetárium v Plzni 
... snaha se s touto bariérou 

vypořádat podobně, jak je vidět 
na příkladu z Německa (dole) 

byla zpochybněna 
odůvodněním, že to bude 

nehezké. 

Záměr - odpojit odvodnění 
střechy do kanalizace a svést 
srážkové vody do zeleného pásu 
narazil na bariéru přilehlé 
vozovky ...  

Není na 
místě si 

uvědomit, 
že vkus je 

oproti 
umění 
přežít  
trochu 

povrchní  
měřítko. 



Příklad „nehezkého“ odvodnění 

O akvaduktech asi dnes nikdo neřekne, že 
ohyzdí město - mohl by být považován za 
hlupáka ...  

... nejedná se ale o stejnou schopnost si 
poradit, když jde o přežití. 

ukázky akvaduktů z Řecka, ze Španělska a z Mexika 

Město v Segovia ve Španělsku 



Děkuji za pozornost, 
Jiří Vítek 

www.jvprojektvh.cz 

Cesta za HDV bude dlouhá,  
stejně jako cesta za vlastním 
poznáním a poučením. 
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