
Soutěž Adapterra Awards
a decentralizované hospodaření 

s dešťovou vodou v Brně-Novém Lískovci



Adapterra Awards 2019 

• Soutěž o nejlepší realizovaný projekt adaptačních opatření
• Pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting
• 4 soutěžní kategorie: Volná krajina, Zastavěná území, 

Náš domov, Pracovní prostředí 



Adapterra Awards
On-line databáze inspirativních projektů:

www.adapterraawards.cz



Park s retenčním jezírkem – jeden z prvků decentralizovaného 
systému nakládání s dešťovou vodou ve veřejném prostoru



Městská část Brno-Nový Lískovec
Hustě zastavěné svažité území, sídliště Kamenný vrch
žije zde přes 11.000 obyvatel, plánuje se další rozvoj



Projekt regenerace panelového sídliště

Zapojení veřejnosti: Akční plánování (2001), Anketa (2002), 
Projednání konceptu (2002), Projednání studie (2003), 
Projednání projektu parku (2005), Postupná realizace



- Nabídnout obyvatelům kvalitní veřejný prostor 
pro různé formy odpočinku

- Zlepšit mikroklima, zpomalit odtok dešťové vody, vytvořit 
místo pro přírodu ve vazbě na vodu



- Koncept parku vznikl na 
základě podrobné 
analýzy stavu území, 
včetně podzemního 
vedení technických sítí

- Po projednání s 
veřejností a schválení 
zastupitelstvem došlo 
ke změně územního 
plánu (2006)

- Realizace proběhla v 
letech 2011-2013 



- Základem koncepce je 
svedení dešťové vody 
ze střech 
3 panelových domů 
do vybudovaného 
retenčního jezírka

- Voda se odpařuje do 
okolí a vsakuje do 
litorální zóny

- V případě přívalových 
dešťů zpomalí odtok 
(retenční prostor má 
kapacitu 260 m3) 































Překážky na cestě k úspěšné realizaci projektu:

1. Přesvědčit správce stokové sítě o významu projektu, získat 
souhlas

2. Uhlídat realizaci, aby probíhala podle projektu (např. firma 
vyměnila říční písek za kopaný – levnější, obsahuje více živin)

3. Vypořádat se s vadami v době záruky na dílo (propadlé dno 
kalové jímky požeráku vinou použití nekvalitního betonu, 
nekvalitní práce realizační firmy i stavebního dozoru)

4. Průběžně komunikovat s občany (i přes opakované 
projednávání a informování o vývoji došlo v době realizace k 
protestům) 





Další opatření decentralizovaného systému 
hospodaření s dešťovou vodou

Motivace: MČ Brno-Nový Lískovec čelí horku a suchu, 
navíc další rozvoj je podmíněn nezvyšováním zatížení 
níže položených území srážkovou vodou při přívalových 
deštích

Alternativy: zadržovat vodu decentrálně vs. 
budovat obří centrální betonovou retenční nádrž

MČ dává přednost postupné realizaci decentrálních 
řešení





















Děkuji za pozornost.

martin.ander@nap.cz


