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Iﾐde┝┞ e┝treﾏit┞ – počet tropiIkýIh dﾐí ふﾏa┝. teplota >ンヰ°Cぶ 

Rozdíl počtu tropiIkýIh dﾐí  
┗ leteIh ヲヰヰヴ – ヲヰヱン 
proti letůﾏ ヱΓヶヱ – ヱΓΑヰ 



Počet dﾐí ┗ suIhé periodě ふﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ dﾐí Hez deštěぶ 

Zdroj: Změna klimatu 
Pavel Zahradníček, Aleš Farda, Petr Štěpánek a kolektiv 

Konference „Adaptace sídel na změnu klimatu“ Praha 12/2015 



SuIho ヲヰヱヵ ┗ ČR 

┘┘┘.iﾐtersuIho.Iz 



SVĚTOVÁ POPULACE A URBANI)ACE 

Α ヵヴヰ ヰヰヰ oH┞┗atel )eﾏě  

www.cmes.cz/sites/default/files/Skalak_Prazsky_tepelny_ostrov.pdf; 

=> ﾏíra urHaﾐizaIe 

Α ﾏiliard .... rok ヲヰヱヱ 
 
 

Β ﾏiliard .... rok ヲヰヲヴ 
Γ ﾏiliard .... rok ヲヰンΑ 

ヱヰ ﾏiliard ... rok ヲヰヵヶ 
ヱヱ ﾏiliard ... rok ヲヰΒΑ 



 
 

Teﾏpo ┗ýsta┗H┞ ┗ ČR je ヱヱ ha/deﾐ … Karlíﾐ za ン týdﾐ┞ 
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… a za ヱ rok je posta┗eﾐa podstatﾐá část Prah┞ 

┗ýsta┗Ha  

za ンヶヵ dﾐů 



Vli┗ urHaﾐizaIe ﾐa kliﾏa 

          ┗eﾐko┗              průﾏ┞slo┗á zóﾐa      oH┞tﾐé čt┗rti    příﾏěstské čt┗rti 
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          Náčrt profilu tepelného ostrovu města 

Město ﾏěﾐí proti přirozeﾐéﾏu 
prostředí: 
 tok┞ eﾐergie 
 ┗odﾐí I┞klus ふsrážk┞, ┗ýpar, odtokぶ 
 teplotﾐí poﾏěr┞ 
 prouděﾐí ┗zduIhu 

Velkoﾏěsta ┗┞t┗áří TEPELNÉ OSTROVY 

www.cmes.cz/sites/default/files/Skalak_Prazsky_tepelny_ostrov.pdf 



Proje┗┞ kliﾏatu ﾏěsta o ┗elikosti IIa ヱ ﾏilioﾐ oH┞┗atel ┗ létě 

www.cmes.cz/sites/default/files/Skalak_Prazsky_tepelny_ostrov.pdf 

ÚBYTEK VODY V Ú)EMÍ, 
RO)KOLÍSANOST POČASÍ 



F┞ziologiIk┞ ek┗i┗aleﾐtﾐí teplota 
• oH┞čejﾐá teplota ┗zduIhu ﾐeﾐí optiﾏálﾐí 

pro ┗┞jádřeﾐí ┗ﾐíﾏáﾐí člo┗ěka; 
• za┗edeﾐ┞ tepelﾐé iﾐde┝┞ - jedﾐíﾏ z ﾐiIh je 

PET – f┞ziologiIk┞ ek┗i┗aleﾐtﾐí teplota; 

Rozdíl ﾏezi teplotou ┗zduIhu a PET 

Praha - horký deﾐ ヲΒ. Α. ヲヰヱン 

• u┗ažuje Ielko┗ý účiﾐek teplot┞ ┗zduIhu, 
r┞Ihlosti ┗ětru, ┗lhkosti ┗zduIhu a toků 
radiaIe; 

• současﾐě uﾏožňuje koﾏHiﾐaIi                             
s eﾐergetiIkou HilaﾐIí člo┗ěka ふ┗li┗ oHlečeﾐí, 
pohla┗í, ┗ýšk┞ apod.ぶ 

www.cmes.cz/sites/default/files/Skalak_Prazsky_tepelny_ostrov.pdf 



 
 

HDV defiﾐuje priﾐIip┞ … teIhﾐiIkýﾏ ﾐástrojeﾏ je DSO 

PriﾐIip┞ HDV se ﾐejlépe aplikují prostředﾐiIt┗íﾏ deIeﾐtrálﾐíIh s┞stéﾏů od┗odﾐěﾐí ふDSOぶ a 
tuto fuﾐkIi ﾐejlépe plﾐí zasako┗aIí průleh┞ s reteﾐčﾐíﾏi příkop┞ – patří k řešeﾐíﾏ Hlízkýﾏ 
přírodě, jsou účiﾐﾐá, ﾐeﾐáročﾐá ﾐa údržHu a zk┗alitňují ﾏěstský prostor tíﾏ, že do ﾐěj přiﾐáší 
zeleň.  

)asako┗aIí průleh  
s reteﾐčﾐíﾏ příkopeﾏ                        
a regulátoreﾏ odtoku  

ふ┗odotěsﾐá fólie – ekologiIká zátěžぶ 

Ceﾐtrálﾐí s┞stéﾏ od┗odﾐěﾐí 
ﾏá stejﾐé oHjekt┞ jako s┞stéﾏ deIeﾐtrálﾐí,  

ale s┗ádí ┗odu z ┗íIe parIel,  
které ﾏají jedﾐoho ﾏajitele. 

 



 
 

Dispozičﾐí uspořádáﾐí uliIe s jedﾐostraﾐﾐýﾏi oHjekt┞ DSO 



 
 

Dispozičﾐí uspořádáﾐí uliIe s oHoustraﾐﾐýﾏi oHjekt┞ DSO 



MĚSTA – ŽIVOTASCHOPNÁ, UDRŽITELNÁ, ODOLNÁ 

ﾏodrá a zeleﾐá 
iﾐfrastruktur┞ se 
přesahují ┗ ráﾏIi 

řečiště 

Modrozelená Infrastruktura:  

PřeIhod od odděleﾐé k iﾐtegrovaﾐé ﾏodrozeleﾐé iﾐfrastruktuře  
(Herbert Dreiseitl) 

"šedá" iﾐfrastruktura 
a ﾏodrá 

iﾐfrastruktura jsou 
odděleﾐ┞ 

plﾐá iﾐtegraIe 
ﾏodrozeleﾐého 

hospodařeﾐí  
s dešťo┗ýﾏi ┗odaﾏi  

ze střeIh a ┗ertikálﾐíIh 
zahrad  

do od┗odňo┗aIíIh 
s┞stéﾏů  

ﾏěstské struktur┞ 

ﾏodrá a zeleﾐá 
iﾐfrastruktura 

sousedí, ale jsou 
fuﾐkčﾐě od seHe 

ﾐa┗zájeﾏ odděleﾐ┞ 

Ne┗ýrazﾐější k┗alitou ﾏodro-zeleﾐé iﾐfrastruktur┞ je překrý┗áﾐí ﾏodré a zeleﾐé fuﾐkIe, proIes┞ a služH┞.  
PřeIhod z "šedé" iﾐfrastruktur┞ do ﾏodré až po plﾐě Iﾐtegro┗aﾐou ﾏodro-zeleﾐou iﾐfrastrukturu. 



JAK SE PŘÍSTUP K MODRO)ELENÉ INFRASTRUKTUŘE VYVÍJEL 

ABSENCE  
PRINCIPŮ  
MODRO)ELENÉ  
INFRASTRUKTURY 



 
 

JAK SE PŘÍSTUP K MODRO)ELENÉ INFRASTRUKTUŘE VYVÍJEL 

INTEGROVANÉ 
PRINCIPY  
MODRO)ELENÉ 
INFRASTRUKTURY 



 
 

ŘEŠENÍ MODRO)ELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮ)NÝCH ÚROVNÍCH 

STAVEBNICTVÍ 
Dešťo┗á ┗oda ﾏůže Hýt 
ošetřeﾐa ﾐa ┗íIe 
úro┗ﾐíIh Hudo┗┞ poﾏoIí 
┗egetačﾐíIh střeIh, 
┗ﾐějšíIh zeleﾐýIh fasád,  
které ﾏají rostliﾐ┞ ﾐa 
HalkóﾐeIh a ┗ﾐitřﾐí 
zeleﾐi. 
 
V Hudo┗ě ﾏůže Hýt 
dešťo┗á ┗oda 
sklado┗áﾐa, opěto┗ﾐě 
┗┞uží┗áﾐa, čištěﾐa a 
dodatečﾐě iﾐfiltro┗áﾐa 
do podzeﾏí. 

Vertikal Forest 



 
 

ŘEŠENÍ MODRO)ELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮ)NÝCH ÚROVNÍCH 

VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ 
UVNITŘ MĚSTSKÉ ČTVRTI V 
PROSTORU ME)I BUDOVAMI  
ﾏusí Hýt posk┞tﾐut k zadržo┗áﾐí 
srážko┗é ┗od┞ ┗ zarostlýIh 
┗odﾐíIh ploIháIh a ﾏěstskýIh 
zahradáIh, stejﾐě jako stroﾏ┞ 
leﾏo┗aﾐé Hul┗ár┞. 
 
EVAPOTRANSPIRACE 
E┗aporaIe, odpařo┗áﾐí z po┗rIhu 
zeﾏského a oIeáﾐu a traﾐspiraIe, 
┗┞pařo┗áﾐí z rostliﾐ do atﾏosfér┞. 



 
 

ŘEŠENÍ MODRO)ELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮ)NÝCH ÚROVNÍCH 

POD)EMNÍ 
PROSTOR 
OdHěr dešťo┗é ┗od┞ zajišťuje 
ﾐezá┗islé zásoHo┗áﾐí ┗odou 
akuﾏulaIí a 
ukládáﾐíﾏ dešťo┗é ┗od┞ pro 
opěto┗ﾐé použití ﾐa ﾏístě. 
ProIes se skládá z po┗odí, 
přepra┗┞, filtraIe a sediﾏeﾐtaIe, 
čištěﾐí 
ふHiologiIkou aHsorpIíぶ a ﾐakoﾐeI 
distriHuIe čisté dešťo┗é ┗od┞. 

Při ┗hodﾐýIh podzeﾏﾐíIh podﾏíﾐkáIh, jako je 
účiﾐﾐá propustﾐost a žádﾐé zﾐečištěﾐí, je ┗┞čištěﾐá dešťo┗á ┗oda 
┗elﾏi doHrou ┗olHou pro doplňo┗áﾐí podzeﾏﾐí ┗od┞. 



PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY ČR 

 stát ﾐeplﾐí roli garaﾐta ┗lastﾐí ┗odohospodářské politik┞ 
 ┗┞ﾏahatelﾐosti prá┗ﾐíIh a teIhﾐiIkýIh předpisů je ﾏalá  

 zodpo┗ědﾐost je státﾐí sprá┗ě 



V┞hláška č. ヵヰヱ/ヲヰヰヶ SH. § ヲヰ 

(ヵぶ StaveHﾐí pozeﾏek se vždy vyﾏezuje tak, aHy ﾐa ﾐěﾏ Hylo vyřešeﾐo 

Iぶ vsakováﾐí ﾐeHo odváděﾐí srážkovýIh vod ze zastavěﾐýIh ploIh ﾐeHo zpevﾐěﾐýIh ploIh, pokud se 
ﾐepláﾐuje jejiIh jiﾐé využití; přitoﾏ ﾏusí Hýt řešeﾐo 

ヱ. předﾐostﾐě jejiIh vsakováﾐí, v případě jejiIh ﾏožﾐého sﾏíseﾐí se závadﾐýﾏi látkaﾏi uﾏístěﾐí zařízeﾐí k 
jejiIh zaIhyIeﾐí, ﾐeﾐí-li ﾏožﾐé vsakováﾐí, 

ヲ. jejiIh zadržováﾐí a regulovaﾐé odváděﾐí oddílﾐou kaﾐalizaIí k odváděﾐí srážkovýIh vod do vod 
povrIhovýIh, v případě jejiIh ﾏožﾐého sﾏíseﾐí se závadﾐýﾏi látkaﾏi uﾏístěﾐí zařízeﾐí k jejiIh 
zaIhyIeﾐí, ﾐeHo 

ン. ﾐeﾐí-li ﾏožﾐé odděleﾐé odváděﾐí do vod povrIhovýIh, pak jejiIh regulovaﾐé vypouštěﾐí do jedﾐotﾐé 
kaﾐalizaIe. 

 ) § ヲヰ této ┗┞hlášk┞ ┗┞plý┗ají ještě další, ﾐeﾏéﾐě důležité podﾏíﾐk┞:  

 sta┗eHﾐí pozeﾏek ﾏusí prokázat, že jsou ﾐa ﾐěﾏ sprá┗ﾐě ┗┞ﾏezeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ požado┗aﾐé 
fuﾐkIe, Iož z hlediska od┗odﾐěﾐí zﾐaﾏeﾐá to, že objekty HDV musí být na stavebním 

pozemku a ﾐe ﾐěkde jiﾐde;  

 Hezpečﾐě ﾐaplﾐit po┗iﾐﾐost srážko┗ou ┗odu předﾐostﾐě ┗sako┗at lze prokázat pouze 
podroHﾐýﾏ hydrogeologiIkýﾏ průzkuﾏeﾏ; splﾐěﾐí či ﾐesplﾐěﾐí požada┗ku srážko┗ou 
┗odu ﾐa sta┗eHﾐíﾏ pozeﾏku předﾐostﾐě ┗sako┗at, ﾏusí Hýt průkazﾐě a ┗čas doložeﾐo; 

 ┗ HěžﾐýIh ﾏěstskýIh podﾏíﾐkáIh se praktiIk┞ se ﾐe┗┞sk┞tuje prostředí, kde H┞ se ﾐedal┞ 
apliko┗at priﾐIip┞ HDV. 



)ákoﾐ č. ヲヵヴ/ヲヰヰヱ SH., o ┗odáIh ふ┗odﾐí zákoﾐぶ 

)ákladﾐí poviﾐﾐosti  
(§ 5) 

ふンぶ Při prováděﾐí staveH nebo jejiIh zﾏěﾐ nebo zﾏěﾐ jejiIh užíváﾐí jsou stavebníci povinni podle 
Iharakteru a účelu užíváﾐí těIhto staveH je zaHezpečit zásoHováﾐíﾏ vodou a odváděﾐíﾏ, čištěﾐíﾏ, 
popřípadě jiﾐýﾏ zﾐeškodňováﾐíﾏ odpadﾐíIh vod z ﾐiIh v souladu s tíﾏto zákoﾐeﾏ a zajistit vsakování 

ﾐeHo zadržováﾐí a odváděﾐí povrIhovýIh vod vzﾐiklýIh dopadeﾏ atﾏosfériIkýIh srážek ﾐa tyto stavHy 
ふdále jeﾐ „srážkové vody“ぶ v souladu se staveHﾐíﾏ zákoﾐeﾏ.  StaveHﾐí úřad nesmí Hez splﾐěﾐí těIhto 
podﾏíﾐek vydat staveHﾐí povolení nebo rozhodnutí o dodatečﾐéﾏ povoleﾐí stavHy ﾐeHo rozhodﾐutí o 
povoleﾐí zﾏěﾐ stavHy před jejíﾏ dokoﾐčeﾐíﾏ, popřípadě kolaudačﾐí souhlas, aﾐi rozhodnutí o zﾏěﾐě 
užíváﾐí stavHy. 

)ákoﾐ č. ヲヵヴ/ヲヰヰヱ SH., o vodáIh platí 
od ヱ. Β. ヲヰヱヰ. 

 

je alarmující,  

že základﾐí poviﾐﾐost uvedeﾐá  
v § ヵ Vodﾐího zákoﾐa  

ﾐeﾐí systeﾏatiIky dodržováﾐa 

Vodﾐí zákoﾐ ﾐepožaduje aplikaIi sta┗eHﾐího zákoﾐa pouze pro ﾐo┗osta┗H┞, ale též při 
pro┗áděﾐí zﾏěﾐ sta┗eH a zﾏěﾐ jejiIh uží┗áﾐí.  

)ﾏěﾐou dokoﾐčeﾐé sta┗H┞ je podle sta┗eHﾐího 
zákoﾐa ふヱΒン/ヲヰヰヶ SH.ぶ: 

• nástavba, kterou se stavHa zvyšuje, 
• přístavHa, kterou se stavHa půdorysﾐě rozšiřuje a která 

je vzájeﾏﾐě provozﾐě propojeﾐa s dosavadﾐí stavHou, 
• stavební úprava, při které se zaIhovává vﾐější 

půdorysﾐé i výškové ohraﾐičeﾐí stavHy ふza staveHﾐí 
úpravu se považuje též zatepleﾐí pláště stavHyぶ.  



Rozhodo┗aIí sIhéﾏa podle ┗odﾐího zákoﾐa 

Zdroj: 
schéma zpracoval  

Ing. D. Stránský PhD.,  
ČVUT 

Na toto rozhodo┗aIí 
sIhéﾏa podle Vodﾐího 
zákoﾐa ﾐa┗azuje 
teIhﾐiIká ﾐorﾏa  
TNV Αヵ Γヰヱヱ 
Hospodařeﾐí se 
srážko┗ýﾏi ┗odaﾏi, 
která staﾐo┗uje 
teIhﾐiIké paraﾏetr┞  
a kritéria od┗odﾐěﾐí. 



Každá sta┗Ha ﾏusí Hýt od┗odﾐěﾐa do toku ﾐeHo kaﾐalizaIe 

Podle §ヶ ┗┞hlášk┞ č. ヲヶΒ/ヲヰヰΓ SH. sta┗H┞ ﾏusí ﾏít zajištěﾐo od┗edeﾐí srážko┗é ┗od┞. 

StavHy, z ﾐiIhž odtékají povrIhové vody, vzﾐiklé dopadeﾏ atﾏosfériIkýIh srážek ふdále jeﾐ „srážkové 
vody“ぶ, ﾏusí ﾏít zajištěﾐo jejiIh odváděﾐí, pokud ﾐejsou srážkové vody zadržováﾐy pro další využití.  

) toho vyplývá, že tzv. „Hezodtoková“ úzeﾏí Hez přípojek ふs regulovaﾐýﾏ odtokeﾏ a 
Hezpečﾐostﾐíﾏ přeliveﾏぶ do uličﾐíIh stok ﾐeHo přilehlýIh povrIhovýIh toků jsou ﾐezákoﾐﾐé 

stavby, jsou v rozporu s prováděIíﾏ předpiseﾏ staveHﾐího zákoﾐa.  

Kroﾏě toho podle §Β zákoﾐa č. ヲΑヴ/ヲヰヰヱ SH., o ┗odo┗odeIh a kaﾐalizaIíIh ﾏá ﾏajitel 
stoko┗é sítě po┗iﾐﾐost uﾏožﾐit připojeﾐí srážko┗ýIh ┗od do kaﾐalizaIe.  

Vlastﾐík vodovodu ﾐeHo kaﾐalizaIe je poviﾐeﾐ uﾏožﾐit připojeﾐí ﾐa ﾐě, pokud se připojovaﾐý pozeﾏek 
ﾐeHo stavHa ﾐaIhází ﾐa úzeﾏí oHIe s vodovodﾐí ﾐeHo kaﾐalizačﾐí sítí, připojeﾐí dovoluje uﾏístěﾐí 
vodovodu ﾐeHo kaﾐalizaIe podle teIhﾐiIkýIh ﾏožﾐostí a odHěratel splﾐí podﾏíﾐky staﾐoveﾐé tíﾏto 
zákoﾐeﾏ.  

 



OHjekt┞ HDV jsou ┗šeIhﾐ┞ ┗odﾐíﾏi díl┞ 

Podle zákoﾐa č. ヲヵヴ/ヲヰヰヱ SH., o ┗odáIh jsou oHjekt┞ k akuﾏulaIi a ﾐakládáﾐí s po┗rIho┗ýﾏi 
┗odaﾏi ┗odﾐíﾏi díl┞.  

Přesto státﾐí sprá┗a podle tohoto zákoﾐa ┗žd┞ ﾐe┗ﾐíﾏá jedﾐozﾐačﾐě, že oHjekt┞, které 
hospodaří se srážko┗ou ┗odou ┗e sﾏ┞slu pro┗áděIího předpisu sta┗eHﾐího zákoﾐa, ┗┞hlášk┞ 
č. ヵヰヱ/ヲヰヰヶ SH., jsou ┗odﾐíﾏi díl┞.  

Často doIhází k ﾐeopodstatﾐěﾐéﾏu rozlišo┗áﾐí dle t┞pu od┗odňo┗aﾐé sta┗H┞ – teﾐto přístup 
prá┗ﾐí aﾐi teIhﾐiIké předpis┞ ﾐezﾐají. 

Vodﾐí díla ﾏají přísﾐější režiﾏ povolováﾐí, kolaudaIe a lze jiﾏ předepsat koﾐtrolﾐí testy.  
Jelikož se doposud často aplikuje HDV veliIe ﾐekvalitﾐě, ﾏěla Hy vyšší oHezřetﾐost státﾐí 
správy Hýt ﾐástrojeﾏ k oIhraﾐě HudouIíIh ﾏajitelů zejﾏéﾐa u developerskýIh staveH.  

Ve společﾐosti e┝istuje řada poIh┞Hﾐostí o fuﾐkčﾐosti a pro┗ozﾐí spolehli┗osti oHjektů DSO, 
protože jsou za plot┞, ﾐa soukroﾏýIh pozeﾏIíIh pro pro┗ozo┗atele od┗odňo┗aIího s┞stéﾏu 
praktiIk┞ ﾐepřístupﾐé.  

SPOLEHLIVOST A BE)EPČNOST ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMŮ MĚST BUDOU TVOŘIT DSO!!! 
statut ┗odﾐího díla H┞ uﾏožﾐil důsledﾐější přístup při po┗olo┗áﾐí, kolaudaIi  

a koﾐtrole fuﾐkIe oHjektů DSO.  



V┞uží┗at ekoﾐoﾏiIkou ┗ýhodﾐost s┞stéﾏů HDV 

V┞hláška č. ヴヲΒ/ヲヰヰヱ SH. – předepisuje ﾐá┗rh stoko┗ýIh sítí podle ﾐorﾏo┗ýIh hodﾐot 
ČSN Αヵ ヶヱヶヰ Stoko┗é sítě a kaﾐalizačﾐí přípojk┞.  

 

Platﾐost ČSN Αヵ ヶヱヶヰ Hráﾐí diﾏeﾐzovat uličﾐí stoky ﾐa ﾐovostavHáIh ﾐa regulovaﾐé 
přítoky z DSO ﾐapojeﾐýIh staveH, jak ukládá staveHﾐí zákoﾐ. Tíﾏ zHavujeﾏe staveHﾐíka 

ekoﾐoﾏiIkého efektu z těIhto odvodňovaIíIh systéﾏů a vﾐášíﾏe do pohledu ﾐa ﾐovou 
ﾏetodu poIhyHﾐosti. Návrhový průtok tradičﾐího odvodﾐěﾐí je přitoﾏ ヱヵ-ヲヰ krát větší 

ﾐež regulovaﾐý přítok z oHjektů DSO.  
 

V┞ﾏáháﾐíﾏ ┗ětšíIh profilů uličﾐíIh stok ﾐa┗ržeﾐýIh ﾐa iﾐteﾐzitu d┗ouletého ヱヵ 
ﾏiﾐuto┗ého déště, který už do kaﾐalizaIe z ﾐapojeﾐýIh DSO z přilehlýIh sta┗eH ﾐikd┞ 
ﾐepřiteče, zﾐe┗ěrohodňuje HDV jako s┞stéﾏ. 

Kroﾏě toho ┗ětšíﾏi profil┞ uﾏožňujeﾏe pře┗ádět ┗ětší srážk┞ do ﾐižšíIh po┗odí a opět 
se tak dopouštíﾏe ﾐedostatku koﾐ┗eﾐčﾐího od┗odﾐěﾐí, tzﾐ. přeﾐášíﾏe proHléﾏ do 
lokalit, kde srážko┗á událost ﾐe┗zﾐikla, kde ale za ﾐi ﾐesou ﾐásledk┞.  



S┞stéﾏ┞ HDV lze ﾐa┗rhﾐout pouze podle TNV Αヵ Γヰヱヱ 

ČSN Αヵ Γヰヱヰ :  
 pouze pro ┗sako┗áﾐí, ﾐekoﾐIepčﾐí 

přístup k s┞stéﾏu HDV;  
 ﾏa┝. doHa k prázdﾐěﾐí ┗sako┗aIíIh 

zařízeﾐí je ン dﾐ┞ a je jeﾐ do podzeﾏí.  
 ┗sako┗aIí oHjekt┞ řeší Hezpečﾐostﾐí 

přeli┗┞ ﾐes┞stéﾏo┗ě.  
 orieﾐtačﾐí geologiIký průzkuﾏ -  

ﾐeﾏůže splﾐit požada┗k┞, které po 
ﾐěﾏ ﾐorﾏa požaduje.  

 

TNV Αヵ Γヰヱヱ :  
 ┗ﾐíﾏá HDV jako s┞stéﾏ; 
 speIifikaIe paraﾏetrů ﾐá┗rho┗ého   

sta┗u: 
… ﾏa┝. speIifiIký odtok ン l/ふs.haぶ; 
… reteﾐčﾐí oHjekt┞ i pro podﾏíﾐk┞, kd┞ 

ﾐeﾐí ﾏožﾐé DV ┗sako┗at;  
… prázdﾐěﾐí oHjeﾏ reteﾐčﾐíIh oHjektů 

je požado┗áﾐo do ヲヴh. 
… Hezpečﾐostﾐí přeli┗┞. 

 úkoﾐ┞ koﾐtrol┞ a údržH┞ oHjektů HDV; 
 zásad┞ pro realizaIi a předá┗áﾐí 

oHjektů a zařízeﾐí HDV do uží┗áﾐí. 

http://eagri.Iz/puHliI/┘eH/file/ヲヰΓンΑヲ/TNV_Αヵ_Γヰヱヱ__Hrezeﾐ_ヲヰヱン.pdf 



ČSN Αン ヶヰヰヵ Prostoro┗é uspořádáﾐí sítí teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí 

KoﾏplikaIe pro ┗odohospodáře a krajiﾐﾐé arIhitekt┞ při 
koordiﾐaIi sta┗eH s ostatﾐíﾏi řešiteli iﾐžeﾐýrskýIh sítí. 

Prostoro┗é uspořádáﾐí sítí teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí ┗ 
uličﾐíﾏ profilu postrádá: 

• po┗ědoﾏost o oHjekteIh k hospodařeﾐí s dešťo┗ou 
┗odou a zeleﾐi; 

• koordiﾐaIi ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi oHor┞ ┗e sta┗eHﾐiIt┗í; 
• ┗zájeﾏﾐá poloha pro souHěh a křížeﾐí s 

iﾐžeﾐýrskýﾏi sítěﾏi, oIhraﾐﾐá pásﾏa atd.  

Je ﾐutﾐé praIo┗at ﾐa toﾏ, aH┞Ihoﾏ Io 
ﾐejdří┗e ┗ěděli o ﾏodro zeleﾐé iﾐfrastruktuře: 
• jaká Hude její poloha ┗ uličﾐíﾏ profilu; 
• jaký Hude ┗ztah k ostatﾐíﾏ iﾐžeﾐýrskýﾏ 

sítíﾏ;  
• za jakýIh podﾏíﾐek se Hude udržo┗at, 

opra┗o┗at a oHﾐo┗o┗at. 



Rozdíl ┗ pre┗eﾐIi proti zápla┗áﾏ 
a proti suIhu 

Reteﾐčﾐí oHjekt┞ DSO k oIhraﾐě proti zápla┗áﾏ se ﾐa┗rhují jiﾐak,  
ﾐež akuﾏulačﾐíIh ﾐádrží k ┗┞uží┗áﾐí srážko┗é ┗od┞. 



Ná┗rh oHjektů DSOS se řídí těﾏito kritérii a 
ﾐa┗rhuje se: 

Ná┗rh deIeﾐtrálﾐíIh s┞stéﾏů od┗odﾐěﾐí ふDSOぶ dle TNV Αヵ Γヰヱヱ 

 podle srážkoﾏěrﾐýIh dat – ﾐ-leté řad┞ 

 ploIh  
a oHjeﾏ 
průlehu 

 a oHjeﾏ 
reteﾐčﾐího 
oHjektu. 



Ná┗rh akuﾏulačﾐí ﾐádrže k ┗┞uží┗áﾐí srážko┗é ┗od┞ k pro┗ozu doﾏu 

PODROBNÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRŮ)KUM  
- při ┗sako┗áﾐí srážko┗é ┗od┞ do podzeﾏí 



Příklad┞ ze zahraﾐičí ﾏetodiIkýIh příruček 

Stát ┗┞t┗áří prá┗ﾐí a teIhﾐiIké oHeIﾐé předpis┞ … 
… ﾏěsta je upřesňují ﾐa s┗é podﾏíﾐk┞ 



Vsako┗aIí průleh s rýhou 

Zdroj: 
 

TNV 75 9011  
Hospodaření se srážkovými vodami 

 

Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 

Příklad z Příručk┞ pro údržHu 
zeleﾐé iﾐfrastruktur┞ ┗e 

Filadelfii ┗ USA respektuje 
stejﾐé priﾐIip┞ od┗odﾐěﾐí 

jako TNV Αヵ Γヰヱヱ  
Hospodařeﾐí se srážko┗ýﾏi 

┗odaﾏi 
 

Srážko┗á ┗oda  
z Ihodﾐíku do 

průlehu odtéká 
po po┗rIhu 

Srážko┗á ┗oda  
z ┗ozo┗k┞  
odtéká do průlehu  
po po┗rIhu 

Štěrk ﾐeHo jiﾐý ﾏateriál 
┗┞t┗áří podzeﾏﾐí reteﾐčﾐí 

prostor – reteﾐčﾐí rýhu 

Rostliﾐ┞ ┗odu 
čistí a ┗┞pařují  

a záro┗eň 
zkrášlují uliIi 



Po┗rIho┗á ┗sako┗aIí zařízeﾐí doplﾐěﾐá zeleﾐí 

Srážko┗á ┗oda  
      z ┗ozo┗k┞ odtéká  
           do průlehu  
                 po po┗rIhu 

Srážko┗á ┗oda  
se ┗sakuje  

přes ┗rst┗u zeﾏiﾐ┞ 
do podloží  

podle příručk┞ z USA 
stejﾐě jako podle  
české ﾐorﾏ┞ TNV 

Srážko┗á ┗oda  
      z Ihodﾐíku do průlehu stéká  
                 po po┗rIhu  

Zdroj: 
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

Green Infrastructure Maintenance Manual (The Philadelphia Water Department, 2014) 

Rostliﾐ┞ čistí  
a ┗odu ┗┞pařují  
a záro┗eň 
zkrášlují uliIi 



Po┗rIho┗á ┗sako┗aIí zařízeﾐí doplﾐěﾐá zeleﾐí 

PřeH┞tečﾐá ┗oda  
je od┗áděﾐa spolu s ┗odou  

z Hezpečﾐostﾐího přeli┗u do reIipieﾐtu  
opožděﾐě tak, aH┞ ho ﾐezatěžo┗ala Hěheﾏ pří┗alo┗é srážk┞ 

Stále stejﾐé priﾐIip┞ ┗ USA a ČR: 
- - e┗apotraﾐspiraIe 
- - předčištěﾐí 
- - ┗sak do podzeﾏí 
- - zpožděﾐí odtoku 

Zdroj: 
TNV 75 9011  
Hospodaření se srážkovými vodami 
Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 



Vegetačﾐí a štěrko┗é střeIh┞ 

Přefiltro┗aﾐá srážko┗á 
┗oda je ┗hodﾐá k 

pro┗ozu od┗odňo┗aﾐé 
sta┗H┞ 

ReteﾐIe ┗ ohrádkáIh, 
přeli┗ do střešﾐího s┗odu 

Vegetačﾐí a reteﾐčﾐí 
střeIha srážko┗ou ┗odu 
zadržuje, ﾏeﾐší srážk┞ 
┗ůHeI ﾐeodtečou  
a ┗┞paří se 

Zdroj: 
Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 

Výzﾐaﾏﾐýﾏi pr┗k┞ adaptaIe ﾐa zﾏěﾐu kliﾏatu  
jsou ┗hodﾐé t┞p┞ po┗rIhů saﾏotﾐýIh od┗odňo┗aﾐýIh 
sta┗eH 

Při údržHě je ﾐutﾐá  
┗┞šší koﾐIeﾐtraIe ﾏ┞sli 

proškoleﾐého persoﾐálu  



Příklad┞ ze zahraﾐičí  
aplikaIe koﾐIepčﾐího přístupu k HDV 

Přesta┗H┞, dosta┗H┞, oHﾐo┗┞ ﾏěst 
respektují pra┗idla adaptaIe ﾐa zﾏěﾐu kliﾏatu  



Berlíﾐ, Wasserstadt RuﾏﾏelsHurg ﾐa řeIe Spree 

Stavební zákon (Zákon o územním plánování a stavební řád) a jeho prováděcí vyhlášky:  o technických požadavcích na stavby,  o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  o dokumentaci staveb,  o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace atd.Vodní zákon musí specifikovat základní vodohospodářské pojmy a pravidla, která  budou odpovídat současným potřebám ve společnosti,  zajistí řešení, která budou perspektivní (ve vztahu k definici srážkové vody, ke změnám klimatu, k míře urbanizace, demografickým změnám atd.).Ve vodním zákonu by měl být vyřešen poplatek za odvádění srážkových vod do vodotečí.Zákon o vodovodech a kanalizacích - řeší poplatek za odvádění srážkových vod do kanalizace. Varianty připojení: DV je zcela odpojena;  DV je v nemovitosti zadržována v retenčním příkopu a zasakována a do kanalizace je napojeno jenom potrubí za bezpečnostním přelivem;  DV je v nemovitosti zadržována a využívána jako voda provozní a do kanalizace přitéká v podobě splaškové vody a z bezpečnostního přelivu; DV je v nemovitosti zadržována v retenčním příkopu a postupně a pomalu přiváděna do kanalizace spolu s bezpečnostním přepadem.   Úplné přivedení DV do kanalizace by mělo být stanoveno jako zcela výjimečné řešení.Zákon by dál měl u DSO definovat: hranici mezi vlastnictvím odvodňovaného subjektu a veřejnou kanalizaci.Změny ostatních právních předpisů by měly reflektovat skutečnou politickou vůli řešit problematiku HDV:   zjednodušení pravidel pro aplikace HDV a snadný přístup k informacím a kvalitním podkladům pro návrhy DSO: ČHMÚ bude poskytovat dešťoměrná data pro návrhy odvodňovacích systémů bez poplatků (to vyvolá změnu financování organizace); Geofond bude účinněji shromažďovat informace o hydrogeologických průzkumech (HGP), které již byly provedeny atd. směrnice/norma k navrhování decentralizovaných systémů odvodnění (DSO) se stanovením základních návrhových parametrů: max. specifický odtok, stupeň bezpečnosti;  s technickými parametry materiálů, zařízení a provedení; s popisem rozsahu a obsahu hydrogeologických průzkumů;  s pravidly pro provoz, údržbu a kontrolu atd.technický předpis pro návrh odvodnění pozemních komunikací s principy DSO zavést výškové a směrové uspořádání komunikací příznivé pro funkce DSO; potřebám DSO podřídit dispoziční uspořádání ulic;  vytvořit rozumná pravidla pro provoz DSO v pozemních komunikací; pravidla pro návrh DSO (podklad VZ, směrnice DSO, atd.) atd.norma o prostorovém uspořádání inženýrských sítítechnický předpis pro ZTI sladit návrhové parametry o kapacitách zařízení a stupni bezpečnosti s venkovními systémy; stanovení pravidel pro polohu objektů DSO k nemovitostem atd. 



 
 

Berlín, ulice An -der -Bucht  
ukázkový příklad dispozičního uspořádání nové ulice 

odvodněné podle principů HDV 

Ukázka z Berlíﾐa - Wasserstadt RuﾏﾏelsHurg ﾐa řeIe Spree 



 
 

Ukázka z Berlíﾐa - Wasserstadt RuﾏﾏelsHurg ﾐa řeIe Spree 

Ukázko┗ý příklad 
dispozičﾐího 

uspořádáﾐí uliIe  
s od┗odﾐěﾐíﾏ 
podle priﾐIipů 

HDV 

PriﾐIip┞ HDV 
jsou stejﾐé 

┗ Berlíﾐě  
dle DWA AヱンΒ 

i ┗ ČR 
dle TNV Αヵ Γヰヱヱ 

 



 
 

BoIhuﾏ ┗ po┗odí řek┞ EﾏsIher 



 
 

OIhlazo┗aIí s┞stéﾏ Hudo┗┞ HuﾏHoldto┗┞ uﾐi┗erzit┞ ┗ Berlíﾐě 

MarIo SIhﾏidt                             
z TeIhﾐiIké uﾐi┗erzit┞                             
┗ Berlíﾐě 



EﾐergetiIké HilaﾐIe ﾐa růzﾐýIh po┗ršíIh ふM.SIhﾏidt, Eurosolar ヲヰヰΓぶ 

GloHálﾐí radiačﾐí HilaﾐIe hla┗ﾐí o┗li┗ňujíIí 
faktor┞: 
• ┗egetaIe, srážk┞, úrodﾐost půd┞. 

 
Řeší proHléﾏ┞: 
• s udržitelﾐýﾏ ┗┞uží┗áﾐí půd┞, zasta┗eﾐí 

odlesňo┗áﾐí, oﾏezeﾐí důsledků urHaﾐizaIe. 

Celko┗á radiaIe ﾐa po┗rIhu asfalto┗é střeIh┞ 
hla┗ﾐí o┗li┗ňujíIí faktor┞: 
• Har┗a po┗rIhu ふodrazi┗ostぶ, tepelﾐá 

kapaIita, e┝poziIe ふorieﾐtaIe po┗rIhぶ. 
 

Ne┗ýhod┞ těIhto po┗rIhů: 
• špatﾐé ﾏikrokliﾏa, ﾐižší ži┗otﾐost po┗rIhů; 
• ┗┞soký odtok DV, ﾐízká e┗apotraﾐspiraIe. 
 



 
 

ÚdržHa DSO ┗ okolí F┞zikálﾐího iﾐstitutu HuﾏHoldto┗┞ uﾐi┗erzit┞ 



 
 

Stuttgart, WolfHusIh – od┗odﾐěﾐí ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 

Odtok srážko┗é 
┗od┞ z uliIe  
a přilehlýIh 

sta┗eH  
se zpožďuje  
v reteﾐčﾐíIh 
příkopeIh a 

koﾐčí  
┗ ote┗řeﾐé 

přírodﾐí ﾐádrži 
... po ﾐašeﾏ  

v kačáku. 

Reteﾐčﾐí 
příkop III 

Reteﾐčﾐí 
příkop I 

Dětské  
┗odﾐí hřiště 

Reteﾐčﾐí ﾐádrž 
přírodﾐího t┞pu 

Reteﾐčﾐí 
příkop II 



 
 

Stuttgart, WolfHusIh – od┗odﾐěﾐí ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 

Reteﾐčﾐí 
příkop I 



 
 

Stuttgart, WolfHusIh – od┗odﾐěﾐí ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 

Reteﾐčﾐí 
příkop II 

Od┗odňo┗aIí 
žláHek –  

k připojeﾐí 
přilehlýIh 

soukroﾏýIh 
ﾐeﾏo┗itostí 



Stuttgart, WolfHusIh – od┗odﾐěﾐí ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 

Reteﾐčﾐí 
příkop III 



 
 

Stuttgart, WolfHusIh – od┗odﾐěﾐí ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 

Reteﾐčﾐí příkop Dětské ┗odﾐí hřiště 



 
 

Stuttgart, WolfHusIh – od┗odﾐěﾐí ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 

 Reteﾐčﾐí ﾐádrž ┗eﾐko┗ského Iharakteru ﾐa od┗odﾐěﾐí ┗ ul. Blauﾏeiseﾐ┘eg 
ふfoto Iﾐg. J. Vítek, ヰヵ/ヲヰヱヴぶ 



 
 

Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  

Dﾐe ヲ. Α. ヲヰヱヱ 
H┞l┞ zapla┗eﾐ┞ 
rozsáhlé  
oHlasti  
ﾏěsta Kodaň 

RaﾏHoll  
Studio Dreiseitl  
H┞lo ┗┞z┗áﾐo  
k ┗┞t┗ořeﾐí 
Geﾐerelu 
oIhraﾐ┞ proti 
pří┗alo┗ýﾏ 
dešťůﾏ  
pro Β ﾏěstskýIh 
oH┗odů  
o Ielko┗é 
rozloze  ンヴ kﾏ² 



Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  

 Město Kodaň 
ﾏělo   

StrategiIký 
po┗odňo┗ý 

geﾐerel  
k dispoziIi 

┗ roIe ヲヰヱン!! 



Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  



Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  



Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  



Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  



Kodaň - StrategiIký protipo┗odňo┗ý geﾐerel ふRaﾏHoll Studio Dreiseitlぶ  



Ukázka ze Se┗erﾐí Karolíﾐ┞ ┗ USA 

Příručka s iﾐo┗ati┗ﾐíﾏ přístupeﾏ zaﾏěřeﾐýﾏ ﾐa roz┗oj resp. přesta┗Hu stá┗ajíIíIh uliI ﾏá za úkol:   
za┗áděﾐí hospodařeﾐí s dešťo┗ou ┗odou,  

ﾏiﾐiﾏalizo┗at  
dopad┞ ﾐa půdu,  

┗odu a ┗zduIh,  
sﾐížit ﾐáklad┞  

ﾐa iﾐfrastrukturu  
a její údržHu …  

s ┗edlejšíﾏ  
efekteﾏ  

z┗ýšit  
atrakti┗itu  

H┞dleﾐí. 

Zdroj: 
Suburban  Street 

Stormwater 
Retrofitting  

Design and Implementation 
Strategies 

in the Southern Piedmont 
Jim Cooper, LSS,  

Associate ASLA and Andrew Fox, 
RLA, ASLA 



Nedostatk┞, které ┗ Se┗erﾐí Karolíﾐě už ﾐeIhtějí tolero┗at 

Ch┞Hí zﾐačeﾐí pro I┞klist┞, jsou ┗ ﾐe┗ýhodě 
┗ůči autůﾏ. 

 

Ne┗hodﾐé uspořádáﾐí uliIe - ﾐejeﾐže zr┞Ihluje  
autoﾏoHilo┗ou dopra┗u,  

odrazuje také od rekreačﾐí Ihůze  
a zhoršuje Hezpečí I┞klistů. 

Nedostatek 
pr┗ků 

tluﾏíIíIh 
hluku a 
Hlízkost 

pro┗ozu aut. 

Jízdﾐí pruh┞ jsou 
zH┞tečﾐě široké, e┗okují 

┗┞šší r┞Ihlost  
ﾐež ヴヰ kﾏ/h. 

Stroﾏ┞ jsou ﾐa špatﾐé 
straﾐě Ihodﾐíku  

ふIhodIi ﾐejsou Ihráﾐěﾐi  
od pro┗ozu  

autぶ. 

Suburban  Street 
Stormwater   
Retrofitting  

Design and Implementation 
Strategies 

in the Southern Piedmont 
Jim Cooper, LSS, Associate ASLA and 

Andrew Fox, RLA, ASLA Nedostatk┞ současﾐého dispozičﾐího uspořádáﾐí uliIe. 



Ukázka přesta┗H┞ uliIe ┗ Se┗erﾐí Karolíﾐě 

"Sharro┘" je společﾐý 
pruhu pro auta  
i I┞klist┞. 
Upředﾐostﾐěﾐí jsou 
I┞klisti - ┗┞uží┗ají 
ﾐejlepšího ﾏísta ﾐa 
silﾐiIi, aH┞ se ┗┞hﾐuli 
d┗eříﾏ aut a ﾐutí to 
řidiče Hrát ﾐa ﾐě ohled. 
Sharro┘s ﾐeﾐí část 
┗ozo┗k┞ ┗┞hrazeﾐá  
pouze pro I┞klist┞.  

Kd┞ž se úžil┞ ┗ozo┗k┞, 
rozšířil┞ se zeleﾐé pás┞  
se stroﾏ┞ ...  

… to e┗okuje rekreačﾐí 
Ihůzi oH┞┗atel a ﾐižší 

r┞Ihlost ┗ozidel.  

Užší jízdﾐí pruh┞  
ﾐutí řidiče  
k ┗ětší pozorﾐosti  
a ┗edou  
k r┞Ihlostﾐíﾏu  
liﾏitu  
ヴヰ kﾏ/h. 

S┗islé ﾐárazﾐíko┗é pr┗k┞ - 
ﾐejlépe stroﾏ┞ - ┗┞ﾏezují  
prostor pro pěší a sﾐižují  
hluk z dopra┗┞ a ┗ﾐíﾏáﾐí 
Hlízkost silﾐičﾐího pro┗ozu.  

V Se┗erﾐí Karolíně sází stromy do ┗ozo┗ek … 
… u ﾐás je podél ﾐiIh káIíﾏe! 

V Karolíﾐě ﾏá člo┗ěk ┗┞šší 
prioritu, ﾐež auto! 

Upředﾐostﾐěﾐí IhodIů 
z┗ýšilo koﾏfort H┞dleﾐí 

a Ieﾐu přilehlýIh 
ﾐeﾏo┗itostí. 



IﾐspiraIe ze Se┗erﾐí Karolíﾐa … 

Příručka je zaﾏěřeﾐa zejﾏéﾐa ﾐa zeleﾐé „záhoﾐk┞“ u oHruHﾐíků, které ﾏají ┗e stá┗ajíIí 
zásta┗Hě řadu ┗ýhod: 

• pojﾏou ┗elké ﾏﾐožst┗í ┗od┞ a zlepšují její k┗alitu; 

• jsou relati┗ﾐě le┗ﾐé a koﾐstrukčﾐě jedﾐoduIhé ふﾏiﾐ. dopad ﾐa stá┗ajíIí iﾐfrastrukturuぶ 

• rozšířeﾐí ﾏěstské zeleﾐě a přispí┗á k e┗apotraﾐspiraIi ふlepší o┗zduší a teplotﾐí režiﾏぶ 

• stroﾏ┞ a ostatﾐí zeleň ┗┞t┗áří „ﾐárazﾐík“ a Hariéru proti hluk a ┗li┗u dopra┗┞, t┗oří stíﾐ 

• zklidňují dopra┗u - zúžeﾐí uliI ┗┞žaduje ﾐižší r┞Ihlost aut. 
 



Ukázka ze Se┗erﾐího Porýﾐí-Vestfálska 

Ukázka odpojeﾐého po┗odí … přesta┗ěﾐého od┗odﾐěﾐí ┗ Lüﾐeﾐu.  

ヱΑ ﾏěst ┗ po┗odí řek┞ EﾏsIher,  
společﾐost EﾏsIhergeﾐosseﾐsIhaft a ﾏiﾐistr ŽP Se┗erﾐího Porýﾐí-Vestfálska  

 
uza┗řeli sﾏlou┗u z┗aﾐou „ヱヵ za ヱヵ“  

v povodí EﾏsIher odpojit ヱヵ% - ヴ ヰヰヰ ha - zpe┗ﾐěﾐýIh ploIh za ヱヵ roků  



Lüﾐeﾐ ┗ po┗odí řek┞ EﾏsIher 

OH┞┗atelé čt┗rti v Lüﾐeﾐ si ﾐeIhali přesta┗ět od┗odﾐěﾐí, aH┞ ﾐeplatili poplatk┞ za dešťo┗ou ┗odu 



Lüﾐeﾐ ┗ po┗odí řek┞ EﾏsIher 



Lüﾐeﾐ ┗ po┗odí řek┞ EﾏsIher 

Pře┗edeﾐí srážko┗é 
┗od┞ z odpadů rýﾐ  
do zeleﾐýIh průlehů 
prostředﾐiIt┗íﾏ 
žláHků ┗ IhodﾐíIíIh 



PŘÍKLADY ) ČR 

Ukázk┞ koﾐkrétﾐíIh opatřeﾐí Hez podpor┞ státu 



Uﾐi┗erzitﾐí kaﾏpus BohuﾐiIe ふヲヰヰヶぶ 

ンヵ ha 

Kampus Masarykovy univerzity je situován v těsném sousedství Fakultní nemocnice s poliklinikou v lokalitě Brno-Bohunice. Na celém území kampusu o rozloze 35 ha jsou důsledně aplikovány principy HDV. Primárním důvodem pro začlenění HDV do systému odvodnění byla omezená kapacita kmenové stoky B, na kterou je území napojeno.Splaškové stoky jsou zde napojeny klasickým způsobem na areálovou kanalizaci. Dešťové vody spadlé na střechy budov nejsou odvedeny přímo do kanalizace, ale jsou svedeny do retenčních příkopů. Srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch mezi pavilony jsou zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními příkopy. Podobným způsobem je odvodněno i přilehlé parkoviště podél ulice Akademické o celkové rozloze 1,5 ha a areál Moravského zemského archivu v Brně.Objekty decentrálního systému odvodnění v areálu kampusu slouží ke zdržení odtoku během přívalových srážek. Podle intenzity a doby trvání srážky se jednotlivé objekty lokální retence plní nebo prázdní. Při překročení jejich návrhové retenční kapacity srážková voda odtéká bezpečnostními přelivy do kanalizace. Specifický odtok srážkových vod z území je 10 l.s-1.ha-1. 



Kampus Masarykovy univerzity je situován v těsném sousedství Fakultní nemocnice s poliklinikou v lokalitě Brno-Bohunice. Na celém území kampusu o rozloze 35 ha jsou důsledně aplikovány principy HDV. Primárním důvodem pro začlenění HDV do systému odvodnění byla omezená kapacita kmenové stoky B, na kterou je území napojeno.Splaškové stoky jsou zde napojeny klasickým způsobem na areálovou kanalizaci. Dešťové vody spadlé na střechy budov nejsou odvedeny přímo do kanalizace, ale jsou svedeny do retenčních příkopů. Srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch mezi pavilony jsou zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními příkopy. Podobným způsobem je odvodněno i přilehlé parkoviště podél ulice Akademické o celkové rozloze 1,5 ha a areál Moravského zemského archivu v Brně.Objekty decentrálního systému odvodnění v areálu kampusu slouží ke zdržení odtoku během přívalových srážek. Podle intenzity a doby trvání srážky se jednotlivé objekty lokální retence plní nebo prázdní. Při překročení jejich návrhové retenční kapacity srážková voda odtéká bezpečnostními přelivy do kanalizace. Specifický odtok srážkových vod z území je 10 l.s-1.ha-1. 



Kampus Masarykovy univerzity je situován v těsném sousedství Fakultní nemocnice s poliklinikou v lokalitě Brno-Bohunice. Na celém území kampusu o rozloze 35 ha jsou důsledně aplikovány principy HDV. Primárním důvodem pro začlenění HDV do systému odvodnění byla omezená kapacita kmenové stoky B, na kterou je území napojeno.Splaškové stoky jsou zde napojeny klasickým způsobem na areálovou kanalizaci. Dešťové vody spadlé na střechy budov nejsou odvedeny přímo do kanalizace, ale jsou svedeny do retenčních příkopů. Srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch mezi pavilony jsou zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními příkopy. Podobným způsobem je odvodněno i přilehlé parkoviště podél ulice Akademické o celkové rozloze 1,5 ha a areál Moravského zemského archivu v Brně.Objekty decentrálního systému odvodnění v areálu kampusu slouží ke zdržení odtoku během přívalových srážek. Podle intenzity a doby trvání srážky se jednotlivé objekty lokální retence plní nebo prázdní. Při překročení jejich návrhové retenční kapacity srážková voda odtéká bezpečnostními přelivy do kanalizace. Specifický odtok srážkových vod z území je 10 l.s-1.ha-1. 



 
 

Masar┞ko┗a uﾐi┗erzita, uﾐi┗erzitﾐí kaﾏpus BohuﾐiIe 

úzeﾏí o rozloze 
IIa ンヵha  



 
 

Mora┗ský zeﾏský arIhi┗ ┗ Brﾐě BohuﾐiIíIh 



Uﾐi┗erzitﾐí kaﾏpus BohuﾐiIe – Parko┗iště 

Kampus Masarykovy univerzity je situován v těsném sousedství Fakultní nemocnice s poliklinikou v lokalitě Brno-Bohunice. Na celém území kampusu o rozloze 35 ha jsou důsledně aplikovány principy HDV. Primárním důvodem pro začlenění HDV do systému odvodnění byla omezená kapacita kmenové stoky B, na kterou je území napojeno.Splaškové stoky jsou zde napojeny klasickým způsobem na areálovou kanalizaci. Dešťové vody spadlé na střechy budov nejsou odvedeny přímo do kanalizace, ale jsou svedeny do retenčních příkopů. Srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch mezi pavilony jsou zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními příkopy. Podobným způsobem je odvodněno i přilehlé parkoviště podél ulice Akademické o celkové rozloze 1,5 ha a areál Moravského zemského archivu v Brně.Objekty decentrálního systému odvodnění v areálu kampusu slouží ke zdržení odtoku během přívalových srážek. Podle intenzity a doby trvání srážky se jednotlivé objekty lokální retence plní nebo prázdní. Při překročení jejich návrhové retenční kapacity srážková voda odtéká bezpečnostními přelivy do kanalizace. Specifický odtok srážkových vod z území je 10 l.s-1.ha-1. 



CRA-II 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi ふヲヰヱヶぶ 



Od┗odﾐěﾐí je rozděleﾐo do tři po┗odí: 
   - točﾐa  
   - zahrada  
   - park s podélﾐýﾏi uliIeﾏi 
 
Koﾐ┗eﾐčﾐě ﾐ┞ﾐí odtéká … ヱΑヰ l/s 
HDV ……………………………….     Γ l/s 
 
)┗ýšeﾐí Hezpečﾐosti a koﾏfortu H┞dleﾐí 

Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi - od┗odﾐěﾐí dle priﾐIipů HDV 

KoﾐIepIe: 
   ﾏodrozeleﾐá iﾐfrastruktura ﾐahradila šedou 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi … TOČNA TROLEJBUSŮ 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi … TOČNA TROLEJBUSŮ 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi … )AHRADA 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi … )AHRADA 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi … PARK 



Cesta ┗od┞, Jirásko┗o ﾐáﾏěstí ┗ Plzﾐi … PARK 



Literatura 



M)I se ┗ ČR aplikuje 
ﾐes┞stéﾏo┗ě, ﾐekoordiﾐo┗aﾐě a ﾐekoﾐIepčﾐě 

Vodohospodářská politika státu je zaostalá 
- ﾐěkterá ﾏěsta si to u┗ědoﾏují a za┗ádí si ┗lastﾐí koﾐIepIe M)I 



Města často ﾐe┗í, kolik ročﾐě platí za od┗áděﾐí srážko┗é ┗od┞! 

Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞  

MetodiIká příručka 

Studie odtoko┗ýIh poﾏěrů 

Současﾐá situaIe ┗ aplikaIi ﾏodrozeleﾐé iﾐfrastruktur┞ ┗ ČR 

Města jsou ﾐuIeﾐa si ┗┞t┗ářet s┞stéﾏo┗á opatřeﾐí: 

NekoﾐIepčﾐí a ﾐes┞stéﾏo┗ý přístup státu 



Role ﾏiﾐisterste┗ a ┗lád┞ 

Akti┗it┞ státu zatíﾏ ﾐeﾐas┗ědčují toﾏu,  
že H┞Ihoﾏ ﾏěli ┗ﾐíﾏat ┗odu jako ﾐáš ﾐárodﾐí zájeﾏ,  
jako je toﾏu u ┗ětšiﾐ┞ států ┗ E┗ropě.  
Ch┞Hí jasﾐá a zřetelﾐá defiﾐiIe ﾐo┗ýIh priorit a 
priﾐIipů. 
 
Nee┝istuje koﾐIepIi AdaptaIe ﾐa zﾏěﾐu kliﾏatu 
┗ urHaﾐizo┗aﾐéﾏ úzeﾏí, která H┞ s┞stéﾏo┗ě  
defiﾐo┗ala priorit┞, priﾐIip┞, Iíle, úkol┞ a ﾐástroje,  
které H┞ jasﾐě defiﾐo┗al┞ účiﾐﾐé podﾏíﾐk┞  
pro udržitelﾐý roz┗oje ﾏěst ┗ ČR.  

MŽP připra┗uje Národﾐí akčﾐí pláﾐ adaptaIe ﾐa zﾏěﾐu kliﾏatu s ostatﾐíﾏi ﾏiﾐisterst┗┞ 
podle Strategie přizpůsoHeﾐí se zﾏěﾐě kliﾏatu ┗ podﾏíﾐkáIh ČR. 

Úkoleﾏ je u┗ést do pra┝e koﾐkrétﾐí opatřeﾐí.  
 

Bohužel jeho součástí ﾐeﾐí ﾐejúčiﾐﾐější ﾐástroj,  
ekoﾐoﾏiIká ﾏoti┗aIe za┗ádět HDV  

pro ﾏajitele koﾏuﾐikaIí a sta┗eH pro H┞dleﾐí.  



STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

Efekti┗ﾐější ┗ﾐitřﾐí orgaﾐizaIe radﾐiI a ﾏagistrátů  
odstraﾐěﾐí proIedurálﾐíIh ﾐedostatků  
při sIh┗alo┗áﾐí, po┗olo┗áﾐí a kolaudo┗áﾐí sta┗eH tak, 
aH┞ H┞la zajištěﾐa důsledﾐá koﾐtrola a jedﾐotﾐý 
přístup k projektůﾏ od┗odﾐěﾐí sta┗eH. 
 
Akti┗o┗at pro┗ozo┗atele s┞stéﾏů HDV ﾐa 
ﾏěstskýIh sta┗HáIh úpra┗ou jeho po┗iﾐﾐostí ┗ 
pro┗ozﾐíIh sﾏlou┗áIh ふúčast ﾐa projekto┗é přípra┗ě, 
pře┗zetí díla jeﾐ s DSkPSぶ.  
 
Pláﾐo┗aIí sﾏlou┗┞ ﾏezi ﾏěst┞/oHIeﾏi a d┗eloper┞ 
o předáﾐí a pře┗zetí iﾐfrastruktur┞ do ﾏajektu 
ﾏěsta/oHIe.  

Ř E Š E N Í: 
Studie odtoko┗ýIh poﾏěrů ふSOPぶ 
ﾏěstůﾏ a oHIíﾏ Ih┞Hí koﾐIepIe  

od┗odﾐěﾐí podle priﾐIipů udržitelﾐého roz┗oje. 



SOP – podle legislati┗┞ ČR 
Město defiﾐuje zákoﾐﾐý ráﾏeI:   

• ┗┞hláška č. ヵヰヱ/ヲヰヰヶ SH., o oHeIﾐýIh požada┗IíIh ﾐa ┗┞uží┗áﾐí úzeﾏí, 
jež je pro┗áděIí ┗┞hláškou Sta┗eHﾐího zákoﾐa č. ヱΒン/ヲヰヰヶ SH. o 
požada┗IíIh ﾐa ┗┞ﾏezo┗áﾐí a ┗┞uží┗áﾐí pozeﾏků; 

• zákoﾐ č. ヲヵヴ./ヲヰヰヱ SH., o ┗odáIh ふ┗odﾐí zákoﾐぶ  

o §ヵ při pro┗áděﾐí zﾏěﾐ sta┗eH ﾐeHo zﾏěﾐ jejiIh uží┗áﾐí si ﾏusí 
státﾐí sprá┗a staﾐo┗it hraﾐiIi ┗e ┗ýkladu Vodﾐího zákoﾐa, pro 
které zﾏěﾐ┞ Hude uplatňo┗at po┗iﾐﾐost splﾐit podﾏíﾐk┞ 
sta┗eHﾐího zákoﾐa PD; 

o sladit pojeﾏ ┗odﾐí dílo. 

Města pro s┗oji lokálﾐí odpo┗ědﾐost ﾏají lokálﾐí řešeﾐí - SOP 



SOP – podle stupﾐě PD 
)á┗azﾐá pra┗idla jsou speIifiko┗áﾐa pro t┞to dokuﾏeﾐtaIe a čiﾐﾐosti: 

• zﾏěﾐa úzeﾏﾐího pláﾐu 

• úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí dokuﾏeﾐtaIe ふÚPDぶ, 

• projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe k úzeﾏﾐíﾏu řízeﾐí ふDÚRぶ, 

• projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe ke sta┗eHﾐíﾏu resp. ┗odoprá┗ﾐíﾏu 
po┗oleﾐí ふDSPぶ, 

• realizačﾐí dokuﾏeﾐtaIe sta┗H┞ ふDPSぶ, 

• dokuﾏeﾐtaIe skutečﾐého pro┗edeﾐí sta┗H┞ ふDSkPSぶ, 

• předáﾐí/pře┗zetí sta┗H┞ do uží┗áﾐí – kolaudačﾐí rozhodﾐutí. 

Města pro s┗oji lokálﾐí odpo┗ědﾐost ﾏají lokálﾐí řešeﾐí - SOP 



SOP – podle ﾏísta sta┗H┞ 
Pro ﾐá┗rh a posouzeﾐí od┗odﾐěﾐí stá┗ajíIí zásta┗H┞ lze ┗┞užít kategorizaIe 
úzeﾏí: 

 Kategorizačﾐí list┞ zásta┗H┞ 

 Kategorizačﾐí list┞ dopra┗ﾐí iﾐfrastruktur┞ 

 TeIhﾐiIká opatřeﾐí k aplikaIi HDV ┗e stá┗ajíIí zásta┗Hě 

Pro ﾐá┗rh a posouzeﾐí od┗odﾐěﾐí ﾐo┗osta┗eH ﾐa roz┗ojo┗ýIh ploIháIh platí 
pra┗idla a postup┞ předepsaﾐé ┗ Ná┗rhu od┗odﾐěﾐí roz┗ojo┗ýIh ploIh podle  

 KartotečﾐíIh listů ┗ýhledo┗é zásta┗H┞ 

Města pro s┗oji lokálﾐí odpo┗ědﾐost ﾏají lokálﾐí řešeﾐí - SOP 



SOP – podle priﾐIipů HDV 
PriﾐIip┞ HDV reprezeﾐtují kritéria pro ﾐá┗rh 
a posouzeﾐí od┗odﾐěﾐí ┗šeIh sta┗eH  
podle pra┗idel od┗odﾐěﾐí a  
podle zásad pro ﾐá┗rh deIeﾐtrálﾐíIh 
s┞stéﾏů od┗odﾐěﾐí. 

Města pro s┗oji lokálﾐí odpo┗ědﾐost ﾏají lokálﾐí řešeﾐí - SOP 



KoordiﾐaIe ┗šeIh sta┗eHﾐíIh profesí ┗ MěstskýIh sta┗eHﾐíIh staﾐdardů  

KoordiﾐaIe teIhﾐiIkýIh předpisů s priﾐIip┞ HDV 
- ┗ českýIh teIhﾐiIkýIh předpiseIh Ih┞Hí zásad┞ HDV  
o┗li┗ňujíIí pozeﾏﾐí, dopra┗ﾐí a ┗odohospodářské 
sta┗H┞ a ﾏěsta a oHIe to ﾐe┗í. 

Ř E Š E N Í 
Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ ふMSSぶ 

- ﾐa katastru s┗ýIh ﾏěst/oHIí ┗┞t┗ořit 
zkoordiﾐo┗aﾐá pra┗idla a koﾐstrukčﾐí zásad┞, které 
H┞ u ┗eřejﾐýIh i soukroﾏýIh sta┗eH respekto┗al┞ 

potřeH┞ ﾏodrozeleﾐé iﾐfrastruktur┞ ふﾐapř. 
defiﾐo┗at prostoro┗é uspořádáﾐí iﾐžeﾐýrskýIh sítí ┗ 

uličﾐíﾏ prostoruぶ. 
 
 

)ásad┞ pro aplikaIi HDV  
se ﾏohou zaﾐést prostředﾐiIt┗íﾏ  

aﾐal┞tiIkýIh podkladů do úzeﾏﾐíIh pláﾐů. 



Modro zeleﾐá iﾐfrastruktura ┗ uličﾐíﾏ profilu  

Pro ﾏodro zeleﾐou iﾐfrastrukturu 
ﾏusíﾏe ┗ uliIíIh ﾐajít fuﾐkčﾐí ﾏísto, 
které Hude ┗ souladu s ostatﾐíﾏi 
sta┗Haﾏi a iﾐžeﾐýrskýﾏi sítěﾏi. 



Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ 

Sta┗eHﾐí pr┗k┞ uličﾐího uspořádáﾐí ohleduplﾐého k ┗odě  
- Iitli┗é uličﾐí od┗odﾐěﾐí podle t┞pu od┗odňo┗aﾐýIh sta┗eH 

Na pozadí Iílů protipo┗odňo┗é oIhraﾐ┞, oIhraﾐ┞ toků a udržeﾐí přírodě Hlízké ┗odﾐí HilaﾐIe 
ﾏusí k ┗odě ohleduplﾐé uličﾐí uspořádáﾐí splňo┗at ﾐásledujíIí fuﾐkIe:  

ヱ. po┗rIho┗é od┗edeﾐí srážek, 
ヲ. reteﾐIe a zasako┗áﾐí srážko┗é ┗od┞ a 
ン. předčištěﾐí látko┗ě zatížeﾐýIh uličﾐíIh odtoků. 

Pr┗ek OHlast ┗┞užití/ podﾏíﾐk┞ pro použití pr┗ku Prostoro┗á ﾐáročﾐost 
v uličﾐíﾏ profilu 

Norﾏ┞, ﾐá┗od┞ 

Uličﾐí průleh - dostatečﾐá ploIha 

- lepšího odtoku se dosáhﾐe, ﾏá-li teréﾐ hladký po┗rIh ﾐeHo 

z┗ětší-li se spád teréﾐu 

- je-li spád teréﾐu příliš ┗elký, je ﾐutﾐé ┗┞t┗aro┗at stupﾐě 

OH┗┞klá šířka ヱ – ヲ,ヵ ﾏ 

Uličﾐí příkop - při ┗┞sokéﾏ odtoku, oﾏezeﾐýIh prostoro┗ýIh podﾏíﾐkáIh a 

┗elkéﾏ spádu 

- lepšího odtoku se dosáhﾐe, ﾏá-li teréﾐ hladký po┗rIh ﾐeHo 

z┗ětšeﾐíﾏ spádu teréﾐu 

Miﾐiﾏálﾐí šířka ヰ,ヵ ﾏ 



Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ 

OHjekt┞ HDV podle t┞pu od┗odňo┗aﾐýIh sta┗eH 
)asako┗áﾐí ┗ průlehu 

s reteﾐčﾐíﾏ příkopeﾏ 

Plošﾐé zasako┗áﾐí  
přes porostlou zeﾏiﾐu 



Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ 

Příklad┞ aplikaIe M)I ┗e stá┗ajíIí zásta┗Hě 
podle t┞pu od┗odňo┗aﾐýIh sta┗eH 
 

OH┞tﾐá uliIe ┗ okrajo┗é části ﾏěsta 



Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ 

Příklad┞ aplikaIe M)I ┗e stá┗ajíIí zásta┗Hě 
podle t┞pu od┗odňo┗aﾐýIh sta┗eH 
 

OH┞tﾐá uliIe ┗ Ieﾐtru ﾏěsta 



 
 

POVRCHOVÉ KRAJINNÉ PRVKY 
RozhodujíIí pro M)I je řešeﾐí 
prostoru ﾏezi Hudo┗aﾏi - 
ploIh┞ H┞ ﾏěl┞ fuﾐgo┗at jako 
iﾐfrastrukturﾐí koﾏplet┞ – 
propojeﾐí ┗od┞ a zeleﾐě a ži┗é 
přírod┞ ┗ ﾐiIh 

STŘEŠNÍ PRVKY 
Střešﾐí s┞stéﾏ┞ jsou ideálﾐíﾏi ﾏíst┞ pro 
┗┞hledáﾐí ┗odohospodářskýIh ﾐástrojů, 

protože poﾏáhají sﾐižo┗at pří┗alo┗é 
odtok┞ a záro┗eň z┗┞šují zeleň ┗ hustě 

zasta┗ěﾐýIh ﾏěsteIh, zﾏírňují tepelﾐý 
ostro┗. 

Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ - iﾐspiraIe 



VODNÍ KRAJINNÝ SYSTÉM 
Městský desigﾐ H┞ ﾏěl těžit  a 
ﾏít prospěIh z ote┗řeﾐýIh 
prostorů, které oHsahují 
ﾏodrozeleﾐé pr┗k┞, které 
zlepšují ži┗ot┞ koﾏuﾐit┞ 
oH┞┗atel a přiﾐáší zdra┗é a 
hodﾐotﾐé ži┗otﾐí prostředí 

BIOLOGICKÉ PRŮLEHY U CEST 
Na pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh se také 

posk┞tují klíčo┗é příležitosti pro ﾐástroje 
M)I, které poﾏáhají sﾐižo┗at špičko┗é tok┞ 

a přiﾐášejí hodﾐotu pro zóﾐ┞, kde 
doﾏiﾐuje hardsIape  

ふpe┗ﾐé krajiﾐﾐé ﾏateriál┞ぶ 

Městské sta┗eHﾐí staﾐdard┞ - iﾐspiraIe 



MODRO)ELENÁ INFRASTRUKTURA 

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY V BRNĚ 
ArIhitektoﾐiIko-krajiﾐářská soutěž  
k ┗┞řešeﾐí protipo┗odňo┗ou oIhraﾐou ﾏěsta 

 
ン. ﾏísto                          CONSEQUENCE FORMA 

DJAO-RAKITINE 
JV PROJEKT VH 



MODRO)ELENÁ INFRASTRUKTURA 

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY  
V BRNĚ 
Ná┗rh:  
CONSEQUENCE FORMA 
DJAO-RAKITINE 
JV PROJEKT VH 



METODICKÁ PŘÍRUČKA = NÁVOD K POUŽITÍ 

Státﾐí sprá┗a je často při ┗┞ﾏáháﾐí dodržo┗áﾐí předpisů o HDV 
ve složité situaIi, Hráﾐí jí: 

- ﾐezkoordiﾐo┗aﾐé prá┗ﾐí a teIhﾐiIké předpis┞ a jejiIh 
ﾐesrozuﾏitelﾐý a ﾐejedﾐozﾐačﾐý ┗ýklad; 

- ﾏetodika pro aplikaIi předpisů ┗ pra┝i; 
- efekti┗ﾐější ┗ﾐitřﾐí orgaﾐizaIe, proIedurálﾐí ﾐedostatk┞ 

při sIh┗alo┗áﾐí, po┗olo┗áﾐí a kolaudo┗áﾐí sta┗eH; 
- ﾐeurčeﾐý pro┗ozo┗atel ﾏěstskýIh s┞stéﾏů HDV s jasﾐě 

defiﾐo┗aﾐýﾏi po┗iﾐﾐostﾏi ┗ pro┗ozﾐí sﾏlou┗ě; 
- k┗alitﾐí pláﾐo┗aIí sﾏlou┗┞ ﾏezi ﾏěst┞ a de┗eloper┞ o 

předáﾐí a pře┗zetí iﾐfrastruktur┞ do ﾏajetku ﾏěsta; 
- a iﾐforﾏo┗aﾐost o klíčo┗ýIh paraﾏetreIh HDV. 

Následkeﾏ toho často ┗zﾐikají ﾐek┗alitﾐí, ﾐezákoﾐﾐé a 
ﾐeHezpečﾐé sta┗H┞. 

Ř E Š E N Í: 
MetodiIká příručka 

ﾐa katastru s┗ýIh ﾏěst ┗┞t┗ořit zkoordiﾐo┗aﾐá pra┗idla  
podle platﾐýIh zákoﾐů a ﾐoreﾏ ČR s ﾐá┗odeﾏ k použití ふpř. HradeI Králo┗é, OloﾏouIぶ. 



Města často ﾐe┗í, kolik ročﾐě platí za od┗áděﾐí srážko┗é ┗od┞ ! 

Poplatek za od┗áděﾐí srážko┗é ┗od┞:  
- poplatkůﾏ za od┗áděﾐí srážko┗é ┗od┞ z ﾐeﾏo┗itostí ┗ ﾏajetku ﾏěsta či oHIe 

┗ěﾐuje jejiIh ┗edeﾐí často ┗elﾏi ﾏalou pozorﾐost;  

- t┞to poplatk┞ často překračují za rok statisíIo┗é či ﾏilióﾐo┗é částk┞; 

- odpojeﾐíﾏ srážko┗ýIh ┗od z těIhto ﾐeﾏo┗itostí od jedﾐotﾐé kaﾐalizaIe se lze 
poplatku Huď úplﾐě zHa┗it, ﾐeHo ho ﾐo┗ýﾏ přepočteﾏ ┗ýrazﾐě zreduko┗at; 

- ﾐa přesta┗Hu od┗odﾐěﾐí ﾐa HDV, ┗ýsta┗Hu zařízeﾐí ┗┞uží┗áﾐí srážko┗é ┗od┞ k 
pro┗ozu ﾐeﾏo┗itosti lze ┗┞užít fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků Operačﾐího prograﾏu Ži┗otﾐí 
prostředí SFŽP; 

- oHjekt┞, kterýIh se to týká - Hudo┗┞ úřadů, ﾏagistrátů, škol┞, školk┞, soIiálﾐí 
zařízeﾐí, ﾐeﾏoIﾐiIe, sporto┗ﾐí areál┞, kulturﾐí doﾏ┞, areál┞ teIhﾐiIkýIh služeH atd. 

Ř E Š E N Í: 
Pilotﾐí projekt┞ s ┗┞užitíﾏ OPŽP 

aplikaIe HDV ﾐa ﾏěstskýIh ﾐeﾏo┗itosteIh ┗┞t┗oří 
pilotﾐí projekt┞ – ukázko┗é použití M)I. 



Prioritﾐí os┞ ヱ 
podporuje přizpůsoHeﾐí se zﾏěﾐě kliﾏatu, předIhází rizikůﾏ a zajištěﾐí odolﾐosti ┗ůči 
katastrofáﾏ a ┗ý┗ojeﾏ s┞stéﾏů pro z┗ládáﾐí katastrof. 

Na čeﾏ a za Io ukázat podstatu HDV? 

SpeIifiIký Iíl ヱ.ン: )ajistit po┗odňo┗ou oIhraﾐu iﾐtra┗iláﾐu a hospodařeﾐí 
se srážko┗ýﾏi ┗odaﾏi 
Akti┗ita ヱ.ン.ヲ – Hospodařeﾐí se srážko┗ýﾏi ┗odaﾏi ┗ iﾐtra┗iláﾐu 
 

Forﾏa a ┗ýše podpor┞ 
 Podpora ┗ ráﾏIi SC ヱ.ン Hude posk┞to┗áﾐa z prostředků FS ┗e ┗ýši Βヵ % Ielko┗ýIh 

způsoHilýIh ┗ýdajů 

 u ┗ýﾏěﾐ┞ ﾐepropustﾐýIh zpe┗ﾐěﾐýIh po┗rIhů za propustﾐé zpe┗ﾐěﾐé a propustﾐé 
po┗rIh┞ Hude podpora posk┞to┗áﾐa ┗e ┗ýši ヵヰ % Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů.  

Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ 
Možﾐosti fiﾐaﾐIo┗áﾐí z Operačﾐího prograﾏu Ži┗otﾐí prostředí SFŽP. 



Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé - příjeﾏIi podpor┞ 

• kraje, 
• oHIe, 
• doHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí, 
• orgaﾐizačﾐí složk┞ státu, 
• státﾐí podﾐik┞, 
• státﾐí orgaﾐizaIe, 
• ┗eřejﾐé ┗ýzkuﾏﾐé iﾐstituIe a ┗ýzkuﾏﾐé orgaﾐizaIe, pokud jsou ┗eřejﾐoprá┗ﾐíﾏi suHjekt┞, 
• ﾏěstské části hl. ﾏěsta Prah┞, 
• příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe, 
• ┗┞soké škol┞ a školská zařízeﾐí, 
• ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIeヱヶ ふoHeIﾐě prospěšﾐé společﾐosti, ﾐadaIe, ﾐadačﾐí foﾐd┞, 

ústa┗┞, spolk┞ぶ – kroﾏě opatřeﾐí ┗ýsta┗H┞ oIhraﾐﾐýIh ﾐádrží, 
• Iírk┗e a ﾐáHožeﾐské společﾐosti a jejiIh s┗az┞ヱΑ, 
• f┞ziIké osoH┞ podﾐikajíIí ふpouze pro akti┗itu ヱ.ン.ン kroﾏě opatřeﾐí ┗ýsta┗H┞ oIhraﾐﾐýIh 

ﾐádržíぶ. 
 



T┞p┞ podporo┗aﾐýIh projektů 

Mezi podporo┗aﾐé t┞p┞ projektů patří opatřeﾐí a sta┗H┞ zajišťujíIí pre┗eﾐIi proti 
zápla┗áﾏ a záro┗eň proti suIhu, jako jsou ﾐapříklad: 
 po┗rIho┗á ┗sako┗aIí a reteﾐčﾐí zařízeﾐí doplﾐěﾐá zeleﾐí ふplošﾐý ┗sak, průleh, 

průleh s rýhou, ┗sako┗aIí ﾐádržぶ, 
 podzeﾏﾐí ┗sako┗aIí zařízeﾐí s reteﾐčﾐíﾏ prostoreﾏ ┗┞plﾐěﾐýﾏ štěrkeﾏ ﾐeHo 

prefaHrikát┞, 
 po┗rIho┗é či podzeﾏﾐí reteﾐčﾐí prostor┞ s regulaIí odtoku do po┗rIho┗ýIh ┗od 

ﾐeHo kaﾐalizaIe ふsuIhé reteﾐčﾐí ﾐádrže, reteﾐčﾐí ﾐádrže se zásoHﾐíﾏ prostoreﾏ, 
podzeﾏﾐí reteﾐčﾐí ﾐádrže, uﾏělé ﾏokřad┞ぶ, 

 akuﾏulačﾐí podzeﾏﾐí ﾐádrže ﾐa zaIh┞tá┗áﾐí srážko┗ýIh ┗od pro jejiIh opěto┗ﾐé 
┗┞užití ふﾐapř. ﾐa záli┗ku či splaIho┗áﾐí WCぶ, 

 ┗ýﾏěﾐa ﾐepropustﾐýIh zpe┗ﾐěﾐýIh po┗rIhů za propustﾐé zpe┗ﾐěﾐé a propustﾐé 
po┗rIh┞ se součiﾐiteleﾏ odtoku každého z ﾐo┗ýIh po┗rIhů do ヰ,ヵ ┗četﾐě, 

 přesta┗H┞ koﾐstrukIí střeIh s okaﾏžitýﾏ odtokeﾏ srážko┗é ┗od┞ ふkeraﾏiIké, 
pleIho┗é atd.ぶ ﾐa po┗rIh┞ s akuﾏulačﾐí sIhopﾐostí ふ┗egetačﾐí, reteﾐčﾐíぶ se 
součiﾐiteleﾏ odtoku do ヰ,Α ┗četﾐě. 



Přehled ﾐej┗hodﾐějšíIh zařízeﾐí k HDV ﾐa stá┗ajíIíIh sta┗HáIh 

Vsako┗aIí  
průleh s rýhou 

Po┗rIho┗á ┗sako┗aIí  
zařízeﾐí 

Podzeﾏﾐí  
┗sako┗aIí prostor┞ 

Vegetačﾐí a štěrko┗é střeIh┞ 

Reteﾐčﾐí          . 
dešťo┗é ﾐádrže,  

poldr┞ a ﾏokřad┞ 

Propustﾐé zpe┗ﾐěﾐé  
po┗rIh┞ 

AplikaIe priﾐIipů HDV se děje prostředﾐiIt┗íﾏ 
deIeﾐtrálﾐíIh s┞stéﾏů  
od┗odﾐěﾐí  

 

AkuﾏulaIe         . 
a ┗┞uží┗áﾐí srážko┗é ┗od┞ 



TeIhﾐiIká pro┗editelﾐost a ﾐá┗rh ﾏožﾐýIh opatřeﾐí 

Jak postupo┗at? 

Na ﾐa┗azujíIí projekto┗ou přípra┗u a žádost o dotaIi se ┗ztahuje dotaIe z OPŽP. 

Aﾐalýza poteﾐIiálu stá┗ajíIí zásta┗H┞ k přesta┗Hě ﾐa HDV a její ┗┞uží┗áﾐí 

IdeﾐtifikaIe ┗hodﾐýIh ﾐeﾏo┗itostí ┗ ﾏajetku ﾏěsta/oHIe 

V┞hodﾐoIeﾐí plateH za ┗odﾐé a stočﾐé 

TeIhﾐiIko-ekoﾐoﾏiIké ┗┞hodﾐoIeﾐí a optiﾏalizaIe opatřeﾐí 

Určeﾐí proHleﾏatiIkýIh ﾏíst ┗ s┞stéﾏu od┗odﾐěﾐí 

vytipovat vhodné nemovitosti, stanovit platbu za vodné a stočné, možnosti aplikace HDV, technickoekonomické vyhodnocení



Praha ヱヴ, ┗ﾐitroHlok ul. V┞Híralo┗┞ – přesta┗Ha od┗odﾐěﾐí ﾐa DSO 

Ukázka sídliště ﾐa Praze ヱヴ:  
• „soukroﾏá“ ┗s. „┗eřejﾐá“ srážko┗á ┗oda; 
• aﾐalýza poteﾐIiálu HDV ┗e stá┗ajíIí 

zásta┗Hě. 



Ul. V┞Híralo┗a – odpojeﾐí srážko┗é ┗od┞ z )Š a MŠ od kaﾐalizaIe 

)áﾏěr odpojit srážko┗é ┗od┞ z MŠ a )Š od 
přítoku do kaﾐalizaIe:  
Akti┗ita ヱ.ン.ヲ z OPPŽ – HDV ┗ iﾐtra┗iláﾐu a 
jejiIh další ┗┞užití ﾐaﾏísto jejiIh okaﾏžitého 
od┗áděﾐí kaﾐalizaIí do toků. 



Pokusﾏe se ┗ﾐíﾏat srážko┗ou ┗odu  
ﾐikoli┗ pouze jako proHléﾏ,  
ﾐýHrž jako příležitost  
k zajištěﾐí k┗alitﾐějšího  
ži┗otﾐího prostředí  
┗ ﾐašiIh ﾏěsteIh  
a oHIíIh 

Děkuji za pozorﾐost, 
Jiří Vítek 

┘┘┘.j┗projekt┗h.Iz 
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