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Voda je životně důležitou surovinou, na které je kromě člověka závislá celá příroda. 

V poslední době však vody velice rychle ubývá. Naopak se zvyšují nároky lidí na 
životní úroveň a pohodlí života. 

Úbytku vody se nedá zcela zabránit. Je však možné vodou šetřit a najít metody, jak 
vodu použít opakovaně. 

Jedním ze způsobů může být využití dešťových vod, které dopadnou na povrchy, ze 

kterých je možné vodu odvádět a akumulovat, případně umožnit její zasakování.  

Klíčová slova: dešťová voda, akumulace, vsakování, recyklace dešťových vod, pitná 
voda 

 

The options of using rain waters in the villages 

Water is a vital raw material, which is in addition to the human nature whole 
dependent. Recently, however, the water runs low very fast. On the contrary, increase 

the standards of living and comfortable life. 

The decrease of water cannot be avoided completely. However, it is possible to save 
water and find ways to reuse the water. 

One of the ways may be the use of rainwater, which fall on surfaces, from which it is 
possible to drain away the water and accumulate, or allow her infiltration.  

Keywords: rain water, accumulation, infiltration, recycling rain water, drinking water 

1 Úvod do problematiky 

Voda je životně důležitou surovinou, na které je kromě člověka závislá celá 
příroda. V poslední době velice rychle ubývá zejména pitné vody.  Nároky lidí na 

životní úroveň a pohodlí života však velmi narůstá. Protože se zásoby pitné vody 
ztenčují, hledají se způsoby, jak pitnou vodu nahradit nebo ji používat opakovaně. 

Hospodaření s vodou se dnes dostává do povědomí lidí na celém světě. Zásoby 

vody se rapidně ztenčují a rovněž roste cena vody.  Je proto třeba hledat náhradu 
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zejména pitné vody, smysluplně ji využívat a kde je to možné ji recirkulovat. Jedním 

způsobem může být využití nových technologií na vodovodních zařízeních, která šetří 
vodu za člověka, druhým způsobem může být opatření vodu zadržovat, opakovaně 

využít a následně nechat vsáknout zpět do země. Jsou to nejen splaškové od padní 
vody, které lze znovu použít (otázka šedých a černých vod), ale především se jedná o 
využití dešťových vod, které dopadnou na povrchy, ze kterých je možné vodu 

odvádět, vyčistit, akumulovat a znovu ji využít, případně umožnit její zasakování na 
pozemku, kde dopadne.  

Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 

269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. 
Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl a 
vsakovací zařízení nebyla vždy navrhována správně. Připravuje se nová ČSN 75 

9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. 
Požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.: 
 Odvádění srážkových vod se řeší přednostně vsakováním. Pokud není 

vsakování možné, řeší se odvádění srážkových vod do povrchových vod, a pokud to 
není možné do jednotné kanalizace. 

Požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.: 
Odvádění srážkových vod se řeší přednostně vsakováním. Pokud není vsakování 
možné, řeší se odvádění srážkových vod zadržováním a regulovaným odváděním 

oddílnou kanalizací do povrchových vod nebo, pokud to není možné regulovaným 
vypouštěním do jednotné kanalizace. 

Podklady pro návrh zasakovacích zařízení jsou výstupy geologického průzkumu 

pro zasakování a znalost kvality srážkových povrchových vod (podle ploch, ze kterých 
odtékají). 

2 Současný stav využívání dešťových vod 

V českých městech a zejména v obcích se v současné době nepotkáváme často 
s úsporným hospodařením s vodou. Většina dešťové vody odtéká jednotnou nebo i 
oddílnou kanalizací pryč z místa dopadu do ČOV nebo do recipientu. V případě 

oddílné kanalizace se většinou dešťová voda po hrubém předčištění puštěna do řeky.  
Narušení odtokových a vsakovacích poměrů v urbanizovaných územích ovlivňuje 

i klima oblasti. Mění se rozložení dešťových srážek. Množství srážkové vody zůstává 

stejné, ale mění se četnost srážek. Přibývá tedy přívalových dešťů a ubývá drobných 
srážek. Tyto změny způsobují, že většina vody odtéká rychle pryč z  povrchu, protože 

se země velice rychle nasytí, a nestihne se vsáknout. Bez dostatečného vsakování se 
voda nedostane zpět do země a podzemní zásoby vody ubývají. Ve volné přírodě 
kromě vsaku dochází i k odparu vody zpět do atmosféry a dešťová voda se stává 

součástí malého vodního cyklu. Malý vodní cyklus se týká menšího území v  řádu 
několika kilometrů čtverečních. Probíhá v  něm koloběh srážky- odpar- atmosféra- 
srážky. V zastavěném území, převážně se jedná o velká města, je tento malý vodní 

cyklus narušen. Chybí zde plochy (jedná se hlavně o travnaté plochy a listy rostlin a 
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stromů), ze kterých by se mohla voda odpařit a tak stéká do kanalizace. Při 

zvětšujícím se narušení malého vodního cyklu se více mění četnost a síla srážek. 
Voda z prudkých dešťů, kterých jsme svědkem čím dál častěji, proteče městem, je 

rychle odváděna pod povrch a odtud do řeky nebo kanalizace. Následně mohou 
vzniknout povodně, protože koryto řeky kapacitně množství vody nezvládne a rostou i 
nároky na ČOV, která musí najednou zpracovat velké množs tví relativně čisté vody, 

jejíž přítomnost je na čističce zbytečná.  
Vlastníkům nově postavených objektů (jedná se o větší sportovní nebo výrobní 

objekty) se navíc může stát, že je správce kanalizace odmítne buď částečně, nebo 

úplně na kanalizaci připojit. Řešením je vybudování retenčních nebo zasakovacích 
nádrží na dešťovou vodu. Tu je pak možné postupně vypouštět a zasakovat nebo 
využít pro provoz objektu. 

Dešťovou vodu je ale možné využít na více místech než na zahradě. Jde o 
individuální využívání v  budovách a domácnostech nebo se může jedna o využití 
v rámci města nebo obce. 

Každý systém na zachycení dešťové vody se skládá z několika částí:  

- zachycení dešťové vody  

- filtrace dešťové vody 

- akumulace dešťové vody 

- čerpání dešťové vody 

Dešťovou vodu lze zpětně využívat na splachování toalet, praní prádla, jako 
užitkovou (úklid, mytí), zalévání zahrady. 

Jedním z možných využití dešťové vody je její individuální zadržování a využívání 
v rámci jednotlivých objektů (např. rodinných domů). Jedná se o tzv. d ecentralizované 
využívání dešťové vody. Další možností je centralizované využití. Dešťová voda je 

z více objektů a ploch svedena do společné akumulační nádrže a je následně 
využívána. 

V případě centralizovaného využití dešťové vody je možné v rámci veřejného 
prostranství vybudovat nádrž. Takové nádrže mohou být podzemní nebo nadzemní. 
Nadzemní nádrže mohou sloužit pouze jako vodní plochy s  hygienickým (tzn. 

zvlhčování vzduchu) a ekologickým účinkem (odpar z  vodní hladiny a návrat vody do 
atmosféry). Nebo mohou být součástí veřejného prostoru, např. parku, pokud se 
jedná o větší nádrže, mohou být využívány i jako přírodní koupaliště. V  obou 

případech je možné nádrž koncipovat jako biotop, který nemá přílišné nároky na 
údržbu a energii.  

Pro manipulaci s dešťovou vodou existují dvě možnosti- zadržení v místě spadu 

nebo její vsakování, případně jejich kombinace. Z hlediska ekologie se v obou 
případech jedná o mnohem lepší řešení než její pouhé vypouštění do kanalizace 
nebo recipientu. Ideální se jeví kombinace vsaku a odparu, kdy se část srážek 

dostane do podzemí a část se může zpět vypařit.  
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3 Obecné možnosti využití 

Dešťovou vodu lze využít v domácnostech a to především na zalévání zahrad, ale 
i v budovách na úklid, praní a splachování WC. Tímto lze ušetřit až 60% pitné vody. 
Obecně lze říci, že voda, která na dané místo spadne, by na něm měla i zůstat. 

V případě nové výstavby by mělo platit pravidlo, že po uvedení stavby do provozu by 
měly být na místě stejné hydrologické vztahy, jako před zahájením výstavby. 

V zastavěných územích lze dešťovou vodu zadržovat, akumulovat do vhodných 

nádrží a následně ji používat jako provozní vodu na omývání chodníků, vozovek, na 
zavlažování zelených ploch atd. Dalším možným využitím jsou retenční nádrže, do 

nichž je dešťová voda shromažďována, takže se stává součástí veřejného 
prostranství a slouží i jako okrasný prvek. Jedná se o různá jezírka a nádrže ve 
veřejných prostranstvích měst a obcí. 

V průmyslu je možné využívat dešťovou vodu ve výrobě na některé technologické 
procesy nebo na úklid a omývání průmyslových zařízení. Ve výrobě je však využití 
dešťové podmíněné jejím znečištěním a požadavky výrobních technologií. 

Rozhodující pro využití je i na druhu ploch, ze kterých se voda sbírá a na území, na 
kterém srážky vznikly a spad ly. V dešťové vodě je obsažena celá řada organických a 
anorganických látek, které by mohly průmyslová zařízení poškodit. Obecně lze ale 

říci, že dešťová voda je oproti běžně používané vodě velmi měkká. 
Ve světě je dešťová voda běžně využívaná v  rámci sportovních areálů, kde jsou 

velké nároky na zavlažování zatravněných ploch (atletické a fotbalové stadiony) a 
v době konání sportovních utkání se dešťová voda po odpovídajícím očištění používá 
i jako provozní voda (na splachování WC a na úklid). 

4 Možnosti využití ve veřejném prostranství ve venkovském prostoru 

Ve venkovském prostoru je pro využívání dešťové vody více možností. Nejedná 
se o tak urbanizované území, jako je tomu ve městech. Je zde  podstatně menší 

procento zastavěných a zpevněných ploch a větší vo lné prostory.  
Při dimenzování vodní nádrže je nutné znát množství srážek pro dané místo. 

Informace je možné zjistit v tabulkách nebo na hydrometeorologickém ústavu. Pokud 

se jedná o retenční nádrž pouze s částečným zasakováním, navrhuje se 
bezpečnostní přepad nebo rozlivové plochy, do kterých se voda může bezpečně rozlít 
v případě vydatnějších srážek. Může jít například o zatravněné břehy, ze kterých se 

rozlitá voda postupně vypaří, nebo se vsákne do země. V  případě nádrže, která má 
odtok, se navrhuje kontrolovaný průtok pro případ přívalového deště. Přívalová vlna 
se nedostane do toku, ale voda je postupně odvedena. I u takového typu nádrže se 

musí počítat s rezervním objemem pro nečekané prudké deště. 
Další možností jsou uměle vytvořené poldry, které mohou být suché nebo 

polosuché. Polosuché poldry jsou nádrže se stálým částečným naplněním, 

s retenčním prostorem na přívalové deště. Suché poldry jsou uměle vyhloubené 
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jímací prostory, zatravněné a opatřené regulačním zařízením pro řízený odtok vody. 

Toto řešení je vhodné zejména v místech, kde je malá kapacita kanalizačních stok a 
odtok dešťových vod je třeba regulovat. 

V případě otevřených nádrží se jedná o klasickou vodní plochu, kterou je možno 
doplnit rostlinami a která může mít pravidelný nebo organický tvar. Případně může mít 
břehy z přírodních materiálů (zatravněné, štěrkové) nebo například betonové nebo 

dřevěné, pevně ohraničené. 
U zasakovacích nádrží- tedy převážně suchých proláklin je možné tvarovat okraje 

i dno samotné nádrže. Nemusí se jednat o nudné obdélníky porostlé trávou, ale je 

možné dát nádržím organické tvary, vystupňovat svažitý okraj, vytvořit několik úrovní 
s odlišným charakterem podle množství nashromážděné vody. 

 

Obrázek č.1: Model retenční nádrže ukazující tvarování terénu (Retenční n ádrž a 
park Morbras Francie, K. Gustafson). Zdroj: Amidon, Jane: Moving Horizons: The 

Landscape Architecture of Kathryn Gustafson and Partners.  

5 Realizované příklady 

5.1 Stadion v Kohoutovicích 

Vlastník kanalizace nedovolil připojit stadion kvůli kapacitním důvodům do veřejné 

kanalizace. Řešením bylo vybudování několika suchých poldrů – zasakovacích 
průlehů a s retenčními rýhami, které slouží ke zdržení a regulaci průtoku dešťových 
srážek z okolí stadionu. Do průlehů se voda v  době dešťů naakumuluje a následně se 

částečně vsákne a částečně odteče. 
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Obrázek 2 a 3: Zasakovací průlehy u plaveckého bazénu, Kohoutovice.  

Zdroj: Fotoarchiv Lhotáková Zdenka 

5.2 Postdammer Platz 

V Berlíně je do veliké nádrže akumulována voda ze střech 19 budov. Následně je 

využívána na splachování WC, zálivku zahrad a zelených střech a doplnění 
vegetačních jezírek. 

5.3 Fotbalový stadion v Jižní Africe 

V zemi, která trpí velkým nedostatkem vody, řešili otázku zavlažování a provozní 

vodu na fotbalovém stadionu. Dešťová voda je odváděna z obrovské střešní plochy, 
akumulována v příkopové vodní nádrži s kapacitou přibližně 3000m2. Množství 

recyklované vody pokryje přibližně 80% nároků na vodu. 

6 Závěr 

Sladké a pitné vody ve světě ubývá. Pitnou vodu ale lze v mnoha případech 
nahradit. Alternativou je využití dešťových vod. Je však nutné o této možnosti 

informovat a následně principy a zařízení pro akumulaci a vsakování dešťových vod 
používat a uplatňovat v budovách i ve veřejných prostorách. 

Motivací pro využívání dešťové vody může být stále se zvyšující cena pitné vody 
a poplatky za využívání veřejné kanalizace.  
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