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Abstrakt 

Jedním z našich hlavních problémů v prosazování hospodaření s dešťovou vodou 

(HDV) do praxe je skutečnost, že jsme ho nepřijali jako mezioborovou záležitost. Měli 

bychom hledat způsob, jakým HDV zpřístupníme dalším profesím, především architektům-

urbanistům, kteří jsou pro jeho další rozvoj stěžejní. Práce jednak podrobně analyzuje důvody 

ne úplně ideálního stavu, ve kterém se tento obor u nás nachází, ale zároveň definuje možné 

způsoby nápravy této skutečnosti a nastiňuje další scénáře jeho vývoje. Stěžejním materiálem, 

ze kterého práce vychází je oborová norma TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými 

vodami, která je základním podkladem pro zpracování nové metodické pomůcky. Práce 

normu rozšiřuje o další opatření a doplňuje o postupy posouzení přínosů jednotlivých opatření 

za účelem zefektivnění aplikace systému HDV do městského prostoru. 

Klíčová slova 

Hospodaření s dešťovou vodou, decentrální systém odvodnění, adaptace na změnu 

klimatu, povodně, povrchový odtok, zpomalení srážkového odtoku, výpar, retence, vsak, 

přírodě blízký způsob odvodnění, zelená a modrá infrastruktura, mezioborová spolupráce. 

 

Abstract 

One of the main challenges in promoting rainwater management into practise is the fact that it 

was not recognized as an interdisciplinary issue. We should seek ways how to open the 

problem to other professions, specially for architects and urban planners, who are the key 

element of its farther development. This work analyzes the reasons of this unsatisfactory state 

of rainwater management in the Czech Republic and it defines the possible ways how to 

remedy this state and outlines scenarios of its further development. The default document of 

the work is czech technical standard "TNV 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami". The 

new methodological guide, which is part of this work, is based on it. The work extends the 

range of measures which are mentioned in the standard. It brings new ways for assessing the 

benefits of the various measures to streamline the application of rainwater management 

measures in urban space. 
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Úvod 

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a tzv. decentrální systém odvodnění (DSO), 

který je již nějakou dobu zakotven v české legislativě
1
, není stále plnohodnotně v praxi 

využíván. Důvodů je několik a neomezují se pouze na určitou zainteresovanou skupinu, ať už 

mluvíme o projektantech, zodpovědných úřednících či samotném ministerstvu. V této práci se 

cíleně zaměřím na problematiku projekce a analýzu role státní správy a samosprávy 

ponechám více či méně stranou.  

Problém správné aplikace DSO ve městech vychází již ze samotné filosofie systému. 

DSO je komplexní systém s přesahy do více odvětví. Jak píše ve své knize New Waterscapes 

architekt Herbert Dreiseitl: „Víceúčelovost můžeme pozorovat kdekoli v přírodě. Proč by 

muselo zařízení pro retenci srážkové vody sloužit pouze k tomuto jedinému účelu? Retenční 

plochy mohou za suchého počasí sloužit k opalování nebo hrám a za deště svému původnímu 

účelu, pro který byly navrženy. Integrované plánování bude vždy kombinovat několik funkcí 

dohromady. V mnoha případech je to velmi dobře možné a často nejsou vyloučeny další 

způsoby využití. Takového řešení dosáhneme ve chvíli, kdy každý účastník plánovacího 

procesu opravdu využije mezioborové praktiky. Vzájemná oborová tolerance sama o sobě 

není dostačující. Specializované disciplíny by se měly překrývat. Všichni jednotlivci v týmu 

by měli mít alespoň některé znalosti z ostatních specializovaných oborů.“
2
 

Městské odvodnění již není chápáno pouze jako čistě technicistní záležitost, jako něco, 

co se odehrává skryto našim pohledům pod povrchem města, jako něco nečistého a nelibého. 

Z pohledu územního plánování je voda významným krajinotvorným a estetickým prvkem 

v přírodním prostředí a dále nenahraditelným architektonickým prvkem v intravilánu.
3
 

Decentrální systém pracuje na principu přírodě blízkého odvodnění a „vrací“ dešťovou vodu 

zpět na povrch jako součást veřejného prostoru. Vodu na povrchu vnímáme více smyslově  

a také podprahově. Voda ovlivňuje vlhkost, teplotu a klima ovzduší, projevuje se zvukově, 

                                                 

1  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území; Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Zákon č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích); Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); ČSN75 9010 - Vsakovací zařízení 

srážkových vod; TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami 

2  DREISEITL, Herbert a kol. New Waterscapes – Planing, Building and Designing with Wather. Německo: Birkhäuser – 

Publishers for Architecture, 2005. 176 s. ISBN 13: 978-3-7643-7245-3 
3  SATRAPA, Ladislav. C. 9 Vodní hospodářství. Principy a pravidla územního plánování [online]. 2017, C.9 - 2 [cit. 

2017-03-26]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-

pravidla-uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-tisk-2017.pdf 
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vizuálně, vnímáme ji čichem i hmatem. K propojení těchto aspektů je důležitá spolupráce 

všech zainteresovaných oborů (architekt, urbanista, vodohospodář, dopravní inženýr apod.) na 

vysoké úrovni a to již od počátku práce na projektu. Zároveň je od jednotlivých zástupců 

oborů vyžadována schopnost přesahu a pochopení problematiky z širšího úhlu pohledu. 

Cílem této disertační práce je ověřit, zda je vzhledem ke komplexnosti řešené 

problematiky možné definovat univerzální nástroj určený hlavně architektům, který bude 

sloužit jako podklad pro aplikaci HDV ve stávající zástavbě a ulehčí komunikaci mezi 

zainteresovanými specialisty na přípravě koncepce řešeného úkolu. 

1. Současný stav řešené problematiky doma i v zahraničí 

1.1 Změna klimatu v souvislostech s lidskou činností a její vliv na 

urbanizované prostory 

Současné výzkumy prokázaly a potvrdily klimatické změny na zemi. Prokázala se také 

souvislost mezi stoupajícím množstvím oxidu uhličitého (skleníkových plynů) v atmosféře 

a zvyšováním průměrné teploty zemského povrchu a ovzduší a také vliv lidské činnosti na 

tuto skutečnost. Stále ovšem nemáme ponětí, jaké následky s sebou tyto jevy v plné míře 

ponesou. Jisté je, že existuje přímá úměra mezi zvyšujícími se hodnotami emisí 

a skleníkovými plyny a změnami klimatu na zemi.
4
 

Celosvětově je klima ovlivňováno nejen nadměrnou produkcí skleníkových plynů, ale 

velký vliv nese přetváření charakteru krajiny, což se týká hlavně vyspělých částí země. Lidská 

sídla jsou charakterizována velkou mírou zpevněných povrchů, které nepodporují přirozený 

cyklus vody a tím mění mikroklimatické podmínky území. Voda, která dopadne na 

zpevněnou plochu je co nejrychleji odvedena do kanalizace a dále z města ven do blízké 

vodoteče - recipientu. Nedochází k vsaku dešťové vody do podzemí, ani k jejímu přirozenému 

výparu. Zjednodušeně řečeno, městský prostor se neochlazuje, nad městem se netvoří mraky, 

neboť horký vzduch stoupá a odnáší oblačnost do studenějších horských oblastí, kde se 

následně vyskytují častější extrémní přívalové srážky, vznikají povodně, které ovlivňují 

                                                 

4  PACHAURI, Rajendra K. a Myles R. ALLEN. Climate Change 2014. In: Climate Change 2014: Synthesis Report. 

Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change [online]. Geneva: IPCC, 2015, s. 151 [cit. 2017-03-26]. ISBN 978-92-9169-143-2. Dostupné z: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf 
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údolní oblasti a sídla v nížinách podél řek.
5
 Kolektiv Kravčík, Pokorný a Kohutiar ve své 

publikaci dále upozorňují na skutečnost, že města se stávají tepelnými ostrovy (teploty ve 

městě jsou znatelně vyšší než teploty jeho okolí) a nad nimi vzniká tzv. tepelný klimatický 

deštník. Srážky se odsouvají mimo jejich území, půda se vysušuje, tím se rapidně snižuje její 

schopnost absorbovat a vypařovat dešťovou vodu, která odtéká po jejím povrchu a vzniká 

vlastně začarovaný kruh, měnící malý vodní cyklus a problém se rozšiřuje a stále posouvá. 

Úbytek vody z malého vodního cyklu autoři vidí jako přímou souvislost s růstem extrémů 

počasí a s klimatickými změnami. Dokonce přímo uvádí, že vliv změny malého vodního 

cyklu na změnu klimatu a nárůst extrému počasí je daleko významnější než 30% nárůst 

obsahu oxidu uhličitého v ovzduší za posledních 150 let.  

Ať už je pravda ohledně příčiny změny klimatu ve zvyšování obsahu CO2 vlivem 

lidského přičinění nebo ve změně malého vodního cyklu, taktéž zapříčiněnou lidským 

faktorem, anebo je změna klimatu zcela přirozeným jevem, je více než jasné, že města se 

musí začít měnit - adaptovat
6
, aby se z nich nestala místa zcela nevhodná k pobývání. 

Jevy, se kterými se musí města vypořádat z hlediska extrémů počasí, jako jsou 

přívalové deště a extrémní bouřky, které střídají období sucha a nesnesitelně vysokých teplot, 

jsou: 

 lokální povodně, které vznikají vzdutím dešťové vody z nekapacitního kanalizačního 

systému, který navíc postupně zastarává a vyžaduje většinou nákladnou obnovu, 

 zvýšená prašnost v ulicích, 

 vysoké teploty, přehřáté městské plochy a málo stinných míst, 

 znečištění vodních toků pod městy, znečištění zdrojů podzemní vody, úbytek 

podzemní vody. 

V reakci na tyto problémy vznikla nová filosofie v přístupu odkanalizování 

urbanizovaných prostorů, která se snaží v co nejvyšší míře přiblížit přirozenému koloběhu 

vody. Imitovat chování srážkové vody ve volné přírodě, podpořit vsak v místě dopadu srážky, 

                                                 

5  KRAVČÍK, Michal, Jan POKORNÝ, Juraj KOHUTIAR, Martin KOVÁČ a Eugen TÓTH. Voda pre ozdravenie klímy: 

Nová vodná paradigma [online]. 2007. Žilina: Krupa Print, 2007 [cit. 2017-03-26]. ISBN 8096976652. Dostupné z: 

http://www.enki.cz/cs/publikace/knihy/item/download/52_ded782871eaae5b219203b298afd302a 
6  Ministerstvo životního prostředí ČR. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Praha: Ministerstvo 

životního prostředí ČR, 2015. Dostupné také z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-

20151029.pdf 

 Evropská komise. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU  

A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ -  Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Brusel: Evropská 

komise, 2013. Dostupné také z: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zelena_kniha_problematice/$FILE/OEOK-

Adaptacni_strategie_EU-20130806.pdf 
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evaporaci (vypařování) a transpiraci (odpařování vody z povrchu rostlin). Jak bylo řečeno 

výše, zastavěné plochy běžného města toto neumožňují. Nová filosofie nebo spíše koncepce 

se začala objevovat nejdříve v západním světě, již někdy v 70. letech 20. století
7
. Systémy, 

které s přírodě blízkým způsobem odvodnění pracují, se nazývají v různých částech světa 

jinak. Proto se setkáváme např. s označením SuDS (Sustainable Drainage Systems), které se 

používá ve Spojeném království, WSUD (Water Sensitive Urban Design) používaným 

v Austrálii, LID (Low-Impact Development), BMPs (Best Management Practises), pojmy 

známé ze Spojených států amerických, HDV (hospodaření s dešťovou vodou) je název, pod 

kterým tuto koncepci odvodnění známe a je zaužívaná u nás. 

1.2 Rozdíl mezi konvenčním odvodněním měst a decentrálním systémem 

odvodnění 

Klasické odvodnění městského prostoru vzniklo jako ochrana obyvatelstva a objektů 

před lokálními povodněmi. Povrchovou vodu vnímá jako hrozbu a proto je veškerá srážková 

voda dopadající na zpevněné městské plochy co nejrychleji odváděna kanalizačním systémem 

ven z města. Starší a nejčastěji se vyskytující kanalizační systémy jsou jednotné. To znamená, 

že odvádí na městskou čistírnu odpadních vod společně jedním potrubím jak vodu 

splaškovou, tak také srážkovou. Tento způsob odkanalizování má mnoho nevýhod, jako 

například zvýšené nároky na profil kanalizačního potrubí, ale také nadměrně zatěžuje čistírnu 

odpadních vod (ČOV) při přívalových srážkách, a tím dochází často k hydraulickému stresu 

ve vodních tocích a k jejich znečištění vlivem zaústění přepadů z ČOV.  Aby stokové systémy 

nebyly příliš drahé, budují se na jednotné kanalizaci odlehčovací komory, ty ovšem zatěžují 

přilehlé toky emisemi a způsobují jejich hydraulické zatížení. Ke zmírnění těchto negativních 

vlivů se na odlehčovacích stokách budují retenční nádrže, které účinně snižují počet přepadů 

do řeky, ale na druhou stranu je jejich výstavba velmi nákladná. Jednotný systém je 

v současné době nejproblémovější a vzhledem k častějším přívalovým srážkám, na jejichž 

intenzitu není převážně dimenzován, dochází k zahlcení systému, což vede k vzdutí vody 

a místním záplavám. V novější zástavbě se setkáváme s oddílným systémem, který odvádí 

zvlášť splaškové vody na ČOV a dešťové vody do blízkého recipientu, nejčastěji do řeky. 

Tento systém více méně řeší problém vzdutí odpadních vod, i když nároky na velikost profilů 

stále stoupají, což je velmi finančně náročné, nicméně stále zcela neřeší otázku znečištění 

recipientů od splachu různorodých polutantů z městských povrchů a hydraulické zátěže 

                                                 

7  IAN L. MCHARG. Design with nature. New ed. New York: Wiley, 1995. ISBN 978-047-1114-604. 
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recipientů. Oba tyto systémy odkanalizování sídel v současné době podporují negativní jevy, 

které mohou přispívat k problémům, se kterými se v dnešní době musejí města umět 

vypořádat.  

Klasický způsob odvodnění měst můžeme nazvat konvenčním systémem, který 

veškerou vodu odvádí na jedno místo. Oproti tomu nový způsob, v duchu HDV nazýváme 

decentrálním systémem odvodnění, protože srážková voda je zadržována co nejblíže místu 

dopadu, v decentrálních retenčních objektech a pokud je to jen trochu možné, je zde snaha 

srážkovou vodu vrátit vsakem do podloží.  

Hospodaření s dešťovou vodou srážky a povrchovou vodu chápe jako cenný zdroj, ne 

jako hrozbu a problém. 

1.3 Princip HDV 

 Základní myšlenka HDV je jednoduchá a staví na předpokladu, že napodobením 

a přiblížením se principu přirozeného vodního cyklu, získáme efektivní nástroj, pomocí 

kterého se vyrovnáme s negativy, které vyvolává změna klimatu a nevhodný způsob jakým na 

tuto změnu reagují stávající nástroje. V přirozeném a člověkem nepozměněném prostředí se 

srážková voda z asi 40% vypaří zpět do atmosféry, 50% se jí vsákne do podloží a pouze 10% 

odteče po povrchu. Oproti tomu v urbanizovaném prostředí většina srážky odteče po povrchu, 

jen minimum se vsákne do podloží a vypaří se kolem 30% vody
8
. Čím více zpevněných 

ploch, tím větší povrchový odtok. 

V přírodě nacházíme místa, jako například mokřady, listnaté lesy, louky, rákosová pole 

a další, která fungují jako přírodní houba. Nasávají srážkovou vodu, filtrují ji a čistí. Vhodně 

zvolený způsob HDV v zastavěných plochách může nabídnout podobný přínos zařazením 

retenčních objektů, například vegetační střechy, bioretenční systémy, mokřady a jezírka, které 

využívají ty samé přirozené procesy.
9
 Od přírodě blízkého způsobu odvodnění tedy 

očekáváme, že nám pomůže obnovit přirozený stav hydrologického cyklu, zmírní povrchový 

odtok, znečištění zdrojů vody a zároveň minimalizuje dopady změny klimatu na města - sníží 

riziko lokálních záplav. 

Hlavním přínosem přírodě blízkého odvodnění je tedy v první řadě snížení rizika 

vzniku povodní za použití opatření, která zpomalí povrchový odtok a sníží jeho objem. Mezi 

                                                 

8  Úvod do problematiky HDV. Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 2015, s. 15. ISBN 

978-80-260-7815-9. 
9  The philosophy of SuDS. WOODS BALLARD, Bridget, Steve WILSON, Helen UDALE-CLARKE, Sue ILLMAN, 

Tamasine SCOTT a Richard ASHLEY. The SuDS Manual [online]. London: Ciria, 2015, s. 19 [cit. 2017-03-26]. ISBN 

978-0-86017-760-9. Dostupné z: http://www.ciria.org/Memberships/The_SuDs_Manual_C753_Chapters.aspx 
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další přínosy patří snížení znečištění recipientů vlivem emisních látek, které se běžně 

vyskytují na povrchu měst, zmírnění hydraulického stresu na vodní toky, doplnění zásob 

podzemních vod, podpora zelené infrastruktury měst, posílení biodiverzity a celkové 

odolnosti měst vůči změnám klimatu, zvýšení atraktivity městských prostorů a posílení 

sounáležitosti obyvatel k místu, kde bydlí nebo se často pohybují. 

Princip přírodě blízkého odvodnění spočívá v tom, že se snažíme se srážkovou vodou 

vypořádat v místě jejího dopadu nebo co nejblíže k této ploše. Primárně se budeme snažit co 

nejvíce vody navrátit zpět do podzemí a podpořit tak přirozenou dotaci podzemní vody. 

Pokud to není možné (a ve většině případů opravdu není), snahou je vodu zadržet, zpozdit 

a seškrtit odtok do recipientu, který představuje blízká vodoteč nebo kanalizace. Důležité je si 

uvědomit, že tento „nový“ způsob odvodnění nefunguje samostatně a odděleně od 

konvenčního systému odvodnění a že jej nezavrhuje. Naopak oba systémy se vhodně 

doplňují.  

Přírodě blízký způsob odvodnění - decentrální systém využívá množství opatření 

a objektů, které dohromady vytváří komplexní systém a to je důležité si uvědomit. Systém 

nemůže dobře fungovat, pokud jeden každý objekt nenavazuje na další. Manuál používaný ve 

Spojeném království - SuDS Manual
10

 udává, že existuje šest konkrétních funkcí, které jsou 

vlastní jednotlivým opatřením přírodě blízkého odvodnění. Přičemž každé jedno opatření 

nemusí plnit pouze jednu funkci. 

Přehled jednotlivých funkcí opatření přírodě blízkého odvodnění podle SuDS 

manuálu: 

 Využívání dešťové vody - opatření, která umožňují sbírat srážkovou vodu a dále ji 

využívat v objektech nebo na jejich pozemcích. 

 Propustné povrchy - zpevněné povrchy, které umožňují volný průnik vody do podloží 

a omezují povrchový odtok, který by byl konvenčně sveden přímou cestou do 

kanalizačního systému. Jedná se o vegetační střechy a propustné dlažby a povrchy 

komunikací. Často je součástí těchto objektů akumulační, popřípadě retenční nádrž 

a předčištění odtoku. 

 Vsak - opatření, která umožňují vsakování srážkové vody do podloží. Součástí 

opatření je často objekt na dočasné zadržení nashromážděného povrchového odtoku, 

který slouží k jeho postupnému uvolňování do podloží. 

                                                 

10  WOODS BALLARD, Bridget, Steve WILSON, Helen UDALE-CLARKE, Sue ILLMAN, Tamasine SCOTT a Richard 

ASHLEY. The SuDS Manual [online]. London: Ciria, 2015 [cit. 2017-03-26]. ISBN 978-0-86017-760-9. Dostupné z: 

http://www.ciria.org/Memberships/The_SuDs_Manual_C753_Chapters.aspx 
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 Odvod vody - opatření, která odvádí povrchový odtok do dalších objektů 

decentrálního odvodnění. Tam kde je to možné měla by mít opatření schopnost 

regulovat množství a rychlost odtoku a srážkovou vodu předčistit. Jedná se například 

o průlehy a příkopy. 

 Zadržení vody - opatření, která pomocí dočasného zadržení povrchového odtoku 

a jeho postupným uvolňováním řídí množství a rychlost vody, která odtéká 

z pozemku. Tato opatření mohou samozřejmě umožňovat předčištění vody. Jedná se 

hlavně o mokřady, jezírka a různé dešťové nádrže. 

 Čištění - opatření, která odstraňují polutanty nebo zajišťují odbourávání kontaminantů.  

Výhodou tohoto principu odvodnění je, že se může aplikovat v podstatě na jakékoliv 

území. Nezáleží na tom, zda je odvodňovaná plocha svažitá, na rovině nebo hustě zastavěná. 

Důležité je pochopit místo jako takové v celém jeho kontextu a navrhnout opatření, která 

nenaruší jeho jedinečnost a kontinuitu. Většinu opatření, která se účastní procesu HDV je 

možné navrhnout jako opatření povrchová. Povrchový způsob odvádění srážek do 

jednotlivých objektů je vhodný jednak z hlediska napodobení přírodních principů, ale také 

nám poskytuje výhodu sledovat cestu vody a kontrolovat stav jednotlivých opatření. 

Povrchová opatření dále pomáhají lidem pochopit, co se se srážkovou vodou děje a domyslet 

si, proč se tak děje a k čemu jsou opatření dobrá. Takový způsob odvádění vod nám pomáhá 

pochopit, že srážková voda není hrozbou, ale cenným přínosem. Je přirozenou součástí 

našeho životního prostoru, který obohacuje ve více rovinách. Voda vždy lidem přinášela 

uspokojení, ať už mluvíme o jejích fyzikálních vlastnostech nebo o emocích, které v nás 

vyvolává.  

Hospodaření s dešťovou vodou je variabilním a hravým nástrojem, který nabízí mnoho 

možností jak posílit schopnost měst přizpůsobit se změně klimatu a který přináší nové 

možnosti v boji s problémy, jimž většina měst v souvislosti s těmito změnami čelí. Jednotlivá 

opatření využívají objekty s volnou vodní hladinou, vegetaci, ale i zpevněné plochy, opatření 

na povrchu i pod ním.  

1.4 Řešená problematika v zahraničí 

Jak bylo zmíněno výše, systémy přírodě blízkého odvodnění se začaly vyvíjet nejprve 

v průmyslově vyspělých zemích západního světa. Důvody vzniku byly převážně dvojího 

charakteru, jednak vysoká míra urbanizace anebo blízkost vody jako zdroje častého ohrožení 

u států, jejichž značná část území leží pod hladinou moře nebo se jedná o přímořské a ostrovní 

státy, jejichž podnebí je více ovlivňováno změnami klimatu. Většina států si začala postupně 
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uvědomovat, že stav, kdy se zvyšuje množství zpevněných zastavěných ploch, které musí být 

bezpečně odvodněny, je neudržitelný při využívání konvenčních přístupů. Budování nové 

kanalizační sítě, která se musí svými profily přizpůsobit stále častějším přívalovým dešťům, 

není účelné. Profily potrubí dešťové kanalizace se nedají zvětšovat do nekonečna a navíc její 

výstavba se zbytečně prodražuje.  

Při řešení této situace se tamní odborníci inspirovali přírodou, která se ve svém 

nezměněném stavu umí vypořádat s většinou následků řádění přírodních živlů. Dalším 

významným a nevyhnutelným krokem bylo zavedení plateb za odvádění dešťové vody do 

stoky. Dešťová voda dostala cenu, aby začal fungovat tržní mechanismus v duchu trvale 

udržitelného rozvoje. Tento krok vyvolal zájem s vodou hospodařit i ve stávající zástavbě.
11

  

Ve většině těchto států se přírodě blízký způsob odvodnění stal neodmyslitelnou 

součástí legislativy, technických předpisů, strategií a manuálů, které jsou závazné při 

plánování nové výstavby nebo pro úpravy stávajících zastavěných ploch. 

Pro rozvoj HDV na našem území a vznik příslušných technických předpisů nám je 

vzorem Německo. Proto se mu níže v textu budu podrobněji věnovat. 

1.5 Řešená problematika v České republice 

U nás je problematika hospodaření s dešťovými vodami stále v počátečním stádiu 

implementace. Vůbec první legislativní předpis, který se v České republice zabýval HDV, 

byla vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. Konkrétně se jednalo 

o stanovení podmínek, které musí být splněny při vymezení stavebního pozemku. V §20, 

odst. 5, písm. c) se hovoří o tom, že na pozemku musí být vyřešeno vsakování dešťových vod 

nebo jejich zadržení v kapacitě 20mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního 

toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové 

vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.
12

 Je zde patrná snaha o definování pravidla, 

které má omezit odtok srážkových vod z pozemku, což je jedním z kritérií HDV. 

Hospodaření s dešťovými vodami je v legislativě České republiky v současné době 

zakotveno na několika úrovních. Strategické plány rozvoje republiky, které se týkají 

problematiky HDV, a jejichž tvorbu mají na starosti příslušná ministerstva, slouží 

                                                 

11  STRÁNSKÝ, David, KABELKOVÁ, Ivana, VÍTEK, Jiří, SUCHÁNEK, Milan. Podklad pro koncepci nakládání 

s dešťovými vodami v urbanizovaných územích [online]. 2007 – 12 - 01[cit 2016-07-01] Dostupné také z: 

http://www.jvprojektvh.cz/photo/sekce/file/2007-12-01_JVPVH.pdf 
12  VÍTEK, Jiří. Na cestě za hospodařením s dešťovou vodou: O probíhající novelizaci vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. In: Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Odborný seminář 

a výstava. [online]. Brno: ARDEC, 2009, [cit. 2017-03-26]. ISBN 80-86020-62-2. Dostupné z: 

http://www.jvprojektvh.cz/photo/sekce/file/12009-03-10_JVPVH.pdf 
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k jednotnému nasměrování vývoje řešené oblasti dané problematiky. Hlavní dokumenty pro 

tuto oblast jsou Národní plány povodí České republiky, které jsou zpracovány na základě 

spolupráce mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, Politika 

územního rozvoje České republiky, zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a nově také 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kterou zpracovalo Ministerstvo 

pro životní prostředí ve spolupráci s dalšími resorty (zemědělství, průmyslu a obchodu, pro 

místní rozvoj, zdravotnictví a vnitra). 

1.5.1 Zhodnocení stavu problematiky HDV v České republice 

Zatím je stále znát výrazný náskok západního světa, můžeme mluvit až o 45 letech
6
, 

v přístupu k problematice aplikace HDV do urbanizovaného prostředí. V posledních dvou 

dekádách se pod vlivem klimatických změn průmyslově vyspělé státy zaměřovali ještě 

usilovněji na vývoj a výzkum v oblasti přírodě blízkého odvádění srážkových vod a také 

vznikla celá řada projektů v různých částech světa. My máme velkou výhodu, že můžeme 

z jejich poznání těžit a nemusíme být tzv. průkopníky slepých uliček. 

I přes to, způsob jakým se u nás přistupuje k zavádění principů přírodě blízkého 

odvodnění na státní úrovni prostřednictvím různých paragrafů vložených samostatně do 

příslušných zákonů a vyhlášek plně nekoresponduje s tím, že HDV je ucelený systém, který 

zasahuje a ovlivňuje několik oborů stavebnictví. U nás se bohužel celá problematika zúžila 

čistě na obor vodního hospodářství. Technické předpisy, v podobě, jakou prozatím mají, jsou 

těžko využitelné pro urbanisty, architekty, zahradní architekty, projektanty pozemních staveb 

nebo projektanty dopravních staveb. 

Na úrovni obcí se zatím také nedaří HDV efektivně zavádět, i když existují výjimky 

v podobě několika měst, které mají zpracovánu studii odtokových poměrů, jejíž součástí jsou 

limity odvodnění platící pro veškerou výstavbu.
13

 

Územní plánování se srážkovým vodám v zastavěných oblastech věnuje pouze ve 

smyslu prevence proti záplavám a hrozbám s nimi souvisejícími. Již se opomíná, že správně 

aplikovaný přírodě blízký způsob odvodnění městských prostor má pozitivní vliv na zmírnění 

negativních projevů, který s sebou přináší urbanizace (viz text výše). Voda je součástí krajiny 

přírodní a měla by být samozřejmě také součástí krajiny městské a spolu s vegetací vytvářet 

propojení mezi těmito dvěma světy, aby města mohla těžit ze všech výhod, které zelená 

infrastruktura nabízí. Z tohoto důvodu by měly být jasné principy a pravidla pro HDV 

                                                 

13  DHI, a.s., Sweco Hydroprojekt, a. s., JV PROJEKT VH, s. r. o., VODIS Olomouc, s. r. o. Studie odtokových poměrů. In: 

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. 2014. 
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zakotveny v územních plánech a to od samého počátku plánovacího procesu, od plánování 

využití ploch a jejich povrchů, až po aplikaci nejlepších dostupných technik k zachycení, 

zadržování a vsaku povrchového odtoku.
14

 

Na tuto skutečnost upozorňuje také Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR, která doporučuje v „zájmu zlepšení využitelnosti nástrojů územního 

plánování zajistit metodickou podporu zpracování a využití územních studií v rámci územně 

plánovacího procesu jako odborných podkladů podrobně řešících problematiku specifickou 

pro dané území, ve vazbě na širší územní vztahy (např. odtokové poměry v území, snížení 

erozní ohroženosti půdy, snížení povodňových rizik, revitalizace vodních ekosystémů, 

hospodaření se srážkovou vodou, rozvoj funkčního systému sídelní zeleně, apod.)“
15

 

O prosazení principů přírodě blízkého způsobu odvodnění jako součásti územních 

plánů se vyjádřila v roce 2013 také Česká komora architektů v jejich dokumentu Prohlášení 

ČKA k povodňovým rizikům v ČR
16

, ve kterém Komora vyzdvihuje důležitost systémově 

podporovat retenční schopnost krajiny včetně urbanizovaného území a potřebu v územním 

plánu koncepčně řešit zadržování srážkové vody ve městě. 

Bohužel, do dnešní doby zatím žádné metodické pokyny nevznikly.  

2. Analýza problému a cíl disertační práce 

Na úvod analýzy je důležité si uvědomit, co je hlavní překážkou v otázce zavádění 

efektivního hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích v České republice. HDV 

je v naší legislativě zakotveno téměř 10let, ale stále se nedaří důsledně tento přístup v praxi 

aplikovat. Stěžejním problémem tedy je, že se systém nedaří probudit k životu způsobem, 

který by nám umožnil těžit z přínosů, které HDV našim městům a jeho obyvatelům nabízí.  

Na základě studia vzniku a vývoje HDV v zahraničí i u nás a z vlastních zkušeností 

z praxe, je patrné, že v našem prostředí nevznikly ideální podmínky pro přijetí změn, které 

přírodě blízký způsob hospodaření s dešťovou vodou vyžaduje. Především se nezměnil 

                                                 

14  Asociace pro vodu ČR. Studie proveditelnosti implementace koncepce nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných 

územích. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2009. 
15  Ministerstvo životního prostředí ČR. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Praha: Ministerstvo 

životního prostředí ČR, 2015. [cit. 2016-10-17]. s. 76. Dostupné také z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-

20151029.pdf 
16  Česká komora architektů. Prohlášení ČKA k povodňovým rizikům v ČR. 2013. Dostupné z: 

https://www.cka.cz/cs/import/ostatni/povodne/prohlaseni-cka-k-povodnovym-rizikum-v-cr 
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způsob myšlení a přístup k problematice, dále spolupráce mezi obory a jejich vzájemné 

ovlivňování.  

Již od počátku snahy zavádět nový přístup do našeho prostředí je patrné, že došlo 

k nepochopení zásadní věci, a to, že HDV není záležitostí čistě vodohospodářskou, i když 

český název „hospodaření s dešťovou vodou“ by tomu na první pohled napovídal. Ve světě je 

například používáno spojení „Water Sensitive Urban Design - WSUD“, které se poprvé 

objevilo v Austrálii a lépe vystihuje podstatu celé problematiky. Volně by se dalo WSUD 

přeložit jako urbanismus šetrný k vodě. Nicméně určitý zmatek v názvosloví a v šíři záběru 

přístupu se projevuje po celém světě.
17

 V českém prostředí tedy došlo k tomu, že iniciativy při 

zavádění HDV se chopili vodohospodáři bez potřebné podpory ostatních profesí. I tak se 

podařilo prosadit několik změn, více či méně zásadních, do legislativních předpisů. Bohužel 

je patrné, že se tak konalo nekoordinovaně a nesystematicky a vpravdě tato iniciativa 

nekoresponduje s nutností rychle reagovat na dopady vyvolané změnou klimatu.  

Dalším důležitým krokem bylo vydání první normy ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod. Tento postup opět pouze potvrzuje nepochopení problematiky HDV, protože 

předpis je zaměřen čistě na vsak srážkových vod a nepostihuje její problém komplexně. 

Jakýmsi nápravným opatřením mělo být vydání oborové normy TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami, ale ani tento předpis, i když je daleko komplexnější než ten předchozí, 

nedokáže přiblížit problematiku dalším oborům mimo vodohospodáře.  

Tato nerovnováha v informovanosti a znalosti mezi jednotlivými profesemi se nejvíce 

projevuje v praxi a to již od samotné tvorby základní koncepce návrhu, přes všechny stupně 

dokumentace až po schvalovací proces, neboť ani zodpovědní úředníci a dotčené orgány často 

díky nejednoznačnosti výkladu jednotlivých zákonů a vyhlášek nejsou schopni pracovat tak, 

jak by bylo potřeba.  

Přírodě blízký způsob odvodnění přímo ovlivňuje vzhled a uspořádání zastavěných 

prostorů. Jedna z hlavních zásad přístupu je napodobení přirozených procesů režimu vod ve 

volné krajině a toho lze dosáhnout, pokud se jejich převážná část odehrává na povrchu a co 

nejblíže zdroji vzniku potenciálního problému. Cílem je podpořit evapotranspiraci, snížit 

povrchový odtok a pokud možno podpořit vsak srážkové vody. Pokud vodu musíme 

přesunout z místa na místo, mělo by se tak dít prostřednictvím povrchových opatření. Těmto 

                                                 

17  FLETCHER, Tim D., William SHUSTER, William F. HUNT, et al. SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The 

evolution and application of terminology surrounding urban drainage. Urban Water Journal. 2014, 12(7), 525-542. DOI: 

10.1080/1573062X.2014.916314. ISSN 1573-062x. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1573062X.2014.916314 
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požadavkům se musí uzpůsobit uliční profil, veřejné prostory, vnitrobloky, parky, jednoduše 

jakékoliv místo, na které ve městě dopadá srážková voda. Pokud nemá docházet 

k znehodnocení městských prostor nebo v případě návrhů nové zástavby k vytvoření 

nefungujících a jiným způsobem nevyhovujících míst, nemůže být HDV ponecháno pouze 

v rukou vodohospodářů, jejichž rozsah působnosti je jinde než v oblasti urbanismu.  

V zájmu realizace plnohodnotného a fungujícího prostředí, které dobře slouží jeho 

uživatelům a naplňuje různé požadované cíle, je HDV v podstatě jen další funkcí této plochy. 

Ne ovšem ve smyslu rychlého odvedení srážkové vody z prostranství, což by svědčilo 

o nepochopení jeho úlohy, která se od něj očekává. Na druhou stranu nevytváříme prostor pro 

HDV, ale naopak navrhujeme HDV pro konkrétní plochu. Je velmi důležité naučit se nalézt 

rovnováhu mezi čistě technicistním přístupem a hledáním dalších přínosů, které zapojením 

objektů HDV do organismu našeho životního prostoru můžeme získat.  

Pro další vývoj v oblasti HDV je nutné posunout se v našem oboru dál, nalézt 

a definovat přesah do oboru vodního hospodářství, abychom byli schopni formulovat 

konkrétní požadavky na ostatní profese, které se podílejí na koncepci a návrhu specifického 

místa. Spolu s tímto krokem souvisí rozšíření okruhu přínosů, které zapojení objektů HDV do 

návrhu přinese, z oblasti řízení kvantity a kvality vody v území na životní prostředí, kulturu, 

cestovní ruch apod. Teprve potom je možné využít systém hospodaření s dešťovou vodou 

komplexně a jako vhodný prostředek v adaptaci měst na změnu klimatu. 

2.1. Problémy při aplikaci HDV v našem prostředí - shrnutí 

Překážky v efektivním zavádění HDV do praxe lze shrnout do několika bodů: 

 Legislativa 

HDV je v jednotlivých zákonech, vyhláškách a prováděcích předpisech zakotveno 

nekoncepčně. Dokonce v některých případech je nejednoznačnost výkladu zdrojem 

různých interpretací, což v praxi vede k aplikaci systému nejednotně, spíš podle 

místních zvyklostí. Nejsou nastavena jasná pravidla. Tento přístup může vyvolávat 

nedůvěru ve spolehlivost celého systému. 

 Technické předpisy  

Technické předpisy, které až dosud v českém prostředí vznikly (ČSN 75 9010 

Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými 

vodami), jsou určeny především oboru vodního hospodářství. Chybí předpisy pro 

ostatní obory, s nimiž vodaři při projektování objektů HDV úzce spolupracují, 

například pro dopravní inženýry, kteří jsou nuceni své stavby navrhovat podle jiných 
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starých pravidel a často dochází k situacím, které jsou těžko řešitelné, protože tato 

pravidla si odporují.  

 Osvěta 

HDV jako jeden z vhodných nástrojů pro adaptaci měst na změnu klimatu není 

systematicky propagován mezi profese, kterých se úzce dotýká. Neděje se tak 

dostatečně z iniciativ profesních komor, ani škol. Nejsou dostatečně akcentovány 

všechny benefity, které systém přináší. Chybí ucelený manuál, který by obsáhl 

problematiku nejen po technické stránce, ale vysvětlil celou její filosofii, oblasti 

využití, přinesl konkrétní dobré příklady z praxe apod. 

 Komunikace /spolupráce 

Přírodě blízké systémy odvodnění urbanizovaných prostorů vyžadují úzkou 

mezioborovou spolupráci a to již od prvotní tvorby koncepce projektu. Klíčem 

k úspěšné aplikaci HDV je prolínání profesí při jejich spolupráci a uplatnění přesahů 

mezi obory. Největší nároky jsou v tomto kladeny na urbanisty a architekty, kteří jsou 

většinou nositeli zakázky a tvůrci hlavní koncepce projektu. Vzhledem k tomu, že 

problematika HDV je v současné době podrobněji zpracována pouze z pohledu 

vodohospodářského, je v praxi častá situace, kdy je vodař přizván k projektu v době již 

hotového konceptu, do kterého se zpětně objekty HDV složitě aplikují. Navíc architekt 

většinou systému povrchového odvodnění zcela nerozumí a není schopen tedy 

koncepci vhodně přizpůsobit a očekává to od vodohospodáře, který ale většinou nemá 

dostatečnou invenci. Celý návrh tím trpí a bohužel často vznikají projekty, které jsou 

nefunkční, komplikované a zbytečně drahé. Někdy dokonce nerealizovatelné. 

2.2. Formulace předpokladů a možných odpovědí 

Deset let je poměrně krátká doba na to, aby se podařilo provést potřebné změny 

k integraci nových přístupů v oboru stavitelství na všech nezbytných úrovních. Na druhou 

stranu máme k dispozici vzory ze zahraničí, které nám situaci mohou usnadnit a urychlit. 

I přes to se potýkáme s mnoha problémy, které jsou popsány v předchozí kapitole. 

Tato práce si neklade za cíl vyřešit a obsáhnout je všechny, ale chce se pokusit na 

základě vlastních zkušeností z praxe a na příkladech ověřených projektů ze zahraničí 

definovat přírodě blízká opatření takovým způsobem, který bude na problematiku nahlížet 

z více pohledů a komplexněji a pomůže zvýšit aplikovatelnost HDV v našem urbanizovaném 

prostředí. Rozšířit objekty HDV, které jsou nám známy z normy TNV 75 9011 Hospodaření 
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se srážkovými vodami, o jejich další varianty a ukázat architektům nové možnosti jejich 

použití. Zdůraznit u jednotlivých opatření další přínosy, které lze po jejich aplikaci očekávat.  

2.3. Cíl disertační práce 

Hlavním cílem práce je vytvořit metodickou pomůcku aplikace HDV objektů 

v zastavěném území pro architekty a urbanisty. 

Dílčí cíl: Navrhnout možná urbanistická opatření, principy a postupy pro rozvoj území 

s ohledem na zapojení vodohospodářské problematiky. 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím ověření použití metodické pomůcky na 

konkrétních příkladech prvků urbanistických struktur. 

3. Vymezení kroků vedoucích k naplnění cílů disertační práce - 

vytvoření metodické pomůcky 

K vytvoření metodické pomůcky bylo nutné si uvědomit, že objekty HDV se musí 

navrhovat tak, aby se stali přirozenou součástí prostředí, do kterého jsou aplikovány, protože 

jsou realizovány většinou na povrchu a přímo ovlivňují vzhled a způsob užívání lokality. 

Důležité je objekty citlivě zasadit do okolního prostředí a určit si priority a přínosy, které od 

opatření očekáváme. Neomezovat HDV pouze na nástroj určený k „alternativnímu“ způsobu 

odvodnění území, ale využívat jej jako účinný prostředek k adaptaci měst na změnu klimatu 

se všemi příležitostmi, které nabízí. 

Stávající technický předpis TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, který je 

v současnosti jediným oficiálním podkladem pro navrhování objektů HDV, je příliš 

jednostranně zaměřený (na vodohospodáře) a objekty, které definuje, není jednoduché 

aplikovat v podmínkách, které nejsou modelové (tzn. dostatek prostoru, nová zástavba, 

rovinatý povrch apod.). Pro potřeby vytvoření metodické pomůcky, která zajistí lepší využití 

systému HDV v praxi, navrhuji následující úpravy: 

 Rozdělit opatření na tzv. primární a sekundární, rozšířit stávající objekty uvedené 

v normě o jejich varianty. 

 Vymezit oblasti (prvky) jednotlivých složek prostředí a jejich přínosů z pohledu HDV. 

Stanovit kritéria hodnocení konkrétních opatření, která mohou dále sloužit jako 

pomocné vodítko při tvorbě koncepce návrhu systému odvodnění. 
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3.1. Základní rozdělení opatření na primární a sekundární 

Stávající systém vymezení objektů a zařízení HDV, který je uveden v technickém 

předpisu TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, je podle zjištění uvedených 

v kapitolách práce 1. Současný stav řešené problematiky doma i v zahraničí a 2. Analýza 

problému a cíl disertační práce těžce uchopitelný pro potřeby oborů mimo vodohospodáře. 

Proto byly v práci objekty uvedené ve výše jmenované normě roztřízeny způsobem, který by 

měl lépe vystihovat dvojí charakter opatření a umožňuje širší využití systému HDV a jeho 

přínosů pro urbanizované prostředí. 

V praxi narážíme na skutečnost, kdy je velmi složité, až nemožné aplikovat opatření 

HDV při naplnění kritérií a návrhových parametrů daných TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami - jako je dodržení rozsahu předepsaného poměru mezi redukovanou 

odvodňovanou plochou Ared a vsakovací plochou Avsak, což zaručuje čistící schopnosti 

navrženého objektu (Ared se určí podle 6.2.2 ČSN 75 9010), četnost přetížení retenčního 

objemu objektů vyjádřená periodicitou p (ve většině případů se u retenčních objektů 

s regulovaným odtokem počítá s pětiletou srážkou s nejnepříznivější intenzitou), přípustný 

odtok Qc (do jednotné kanalizace nebo do povrchových vod), doba prázdnění retenčního 

objemu objektů Tpr (pro objekty s regulovaným odtokem má být doba prázdnění menší než 24 

hod, u vsakovacích objektů se doba prázdnění řídí ČSN 75 9010) a vsakovaný odtok pro 

vsakovací zařízení Qvsak. Problémy s umístěním objektů bývají ve většině případů ve stávající 

zástavbě.  

Proto je v práci předloženo rozdělení opatření na tzv. primární a sekundární. Toto 

členění by v podstatě respektovalo rozdělení objektů a zařízení HDV uvedeného v technickém 

předpisu TNV 75 9011.  

 Primární opatření a objekty: 

- Objekty jsou navrhovány podle kritérií a návrhových parametrů TNV 75 9011 

Hospodaření se srážkovými vodami (popřípadě podle ČSN 75 9010 Vsakovací 

zařízení srážkových vod).  

- Vymezení podmínek pro aplikaci primárních opatření může být součástí 

generelů odvodnění měst. 

- K primárním objektům lze na základě normy TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami řadit objekty využívané k vsakování bez a s regulovaným 

odtokem a retenční objekty s regulovaným odtokem. Jmenovitě se jedná 

o vsakovací průlehy s povrchovým přívodem vody, vsakovací nádrže, 
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vsakovací rýhy s povrchovým plošným přítokem, vsakovací rýhy 

s podpovrchovým přítokem, vsakovací průleh - rýha s regulovaným odtokem, 

vsakovací rýha s podpovrchovým přítokem a regulovaným odtokem, suchá 

retenční dešťová nádrž (poldr), retenční dešťová nádrž se zásobním prostorem 

a umělý mokřad. 

 Sekundární opatření a objekty: 

- Jsou podpůrná opatření, která nemusí vyhovět veškerým kritériím 

a parametrům norem, tak jak jsou uvedeny v předpisech TNV 75 9011 

Hospodaření se srážkovými vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod, což umožní kreativnější přístup k jejich ztvárnění a přiblížení 

problematiky dalším oborům, které tak budou schopny ji lépe uchopit. 

- Slouží především k snížení nebo prevenci srážkového odtoku.  

- Mohou se navrhovat samostatně nebo se řadit sériově a doplňovat s primárními 

opatřeními. 

- Mohou se dimenzovat na srážku nižší periodicity a intenzity než předepisuje 

norma, proto mají menší rozměry a působí jako nárazníková zóna prvního 

dešťového splachu. 

- Měla by být navrhována s vědomým akcentováním dalších přínosů podle 

tabulky uvedené dále v textu. 

- Jsou vhodná pro aplikaci v komplikovanějších podmínkách, např. ve stávající 

zástavbě. 

- Pravidla, podmínky, podoba sekundárních opatření a objektů může být 

vymezována samostatně na úrovni obcí např. jako součást manuálů pro tvorbu 

veřejných prostranství.  

- K sekundárním objektům lze na základě normy TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami řadit objekty plošného vsakování (povrchové vsakování 

bez retenčního prostoru), nezpevněné povrchy, propustné zpevněné povrchy, 

vegetační střechy a štěrkové střechy a objekty k akumulaci a využití srážkové 

vody 

Většina opatření, která se využívají jako sekundární, spadají do kategorie zelené 

infrastruktury. Jsou tedy tvořena v kontaktu s přírodou a přírodními prvky. Zároveň existuje 

mnoho objektů, které by se daly považovat spíše za šedou infrastrukturu ve smyslu použití 

druhů materiálů, ze kterých jsou konstruovány, jako například beton, cihla, kámen, kov apod. 
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Ale také tyto objekty lze využívat přírodě blízkým způsobem. Proto jsou v práci sekundární 

opatření dále rozdělena na zelená a šedá. Členění na zelená a šedá opatření jsou v této práci 

uváděna s cílem vyzdvihnout myšlenku, že HDV, jehož filosofií je přiblížit se přirozeným 

režimům a cyklům, které probíhají ve volné přírodě, může být realizováno s pomocí 

„nezelených“ opatření. Inspirací při nastavení kategorií sekundárních opatření byla kniha 

Artful Rainwater Design - Creative Ways to Manage Stormwater od autorů Stuarta Echolse, 

Elizy Pennypackerové. 
18

  

Toto rozdělení opatření a objektů umožňuje širší využití systému HDV a jeho 

přínosů pro městské prostředí. Dále byly v metodické pomůcce doplněna a rozšířena 

vzorová opatření uvedená v normě TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami o jejich 

varianty a na konkrétních příkladech ukázala, že objekty jsou flexibilní a přizpůsobivé ve 

svém dalším použití.  

3.2. Definice a hodnocení přínosů opatření HDV 

Přírodě blízký způsob odvodnění je realizován pomocí jednotlivých opatření, která 

jsou vzájemně provázána a vytváří systém schopný pružně reagovat a přizpůsobit se 

nepříznivým následkům, které přináší změna klimatu.  Aby se systém odvodnění mohl stát 

plnohodnotnou součástí urbanizovaného prostoru, měli bychom o něm uvažovat v širších 

souvislostech. Systém by měl nabízet přínosy také z jiných oblastí než je vodní hospodářství 

a zároveň účinně snižovat negativní vlivy zvýšeného povrchového odtoku ze zastavěných 

ploch. V českém prostředí zatím chápeme HDV a jeho jednotlivá opatření jako nástroj určený 

ke snížení a prevenci vzniku povrchového srážkového odtoku a lokálních záplav. Pokud ale 

systém chápeme jako nástroj k adaptaci měst na změnu klimatu, uvědomíme si další pozitivní 

dopady jeho zavedení na městské prostředí. Toto jeho pojetí nám umožňuje implementovat 

opatření do ne zrovna ideálních podmínek, čehož lze dobře využít například ve stávající 

zástavbě, kde bychom s obtížemi navrhli zavedení objektů HDV způsobem, který je 

prezentován v normě TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Například ve 

stísněných podmínkách, prostorech hustě protkaných inženýrskými sítěmi a dopravní 

infrastrukturou lze uplatnit více sekundárních opatření, která v co nejvyšší možné míře 

naplňují primární účel HDV a zároveň přináší místu další přínosy. Jako celek působí výsledný 

systém daleko přirozeněji a je lépe přijímán uživateli odvodňovaných prostorů.   

                                                 

18  ECHOLS, Stuart a Eliza PENNYPACKER. Artful rainwater design: creative ways to manage stormwater. 1. 

Washington: Island Press, 2015. ISBN 978-1610912662. 
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 Vymezení oblastí (prvků) jednotlivých složek prostředí a jejich přínosů z pohledu 

HDV: 

Při vymezování přínosů systému HDV na své okolí bylo vycházeno z předpokladu, že  

HDV se jako systém stává součástí našeho životního prostředí, které je složeno ze tří hlavních 

složek - složky přírodní, umělé a sociální a tyto složky jsou dále děleny na prvky - voda, 

vzduch, půda, fauna a flóra (přírodní složka), sídla (umělá složka) a vzdělání, cestovní ruch 

a rekreace, hospodářství (sociální složka). Pro každý prvek byly určeny potenciální přínosy, 

které mohou navržená opatření HDV poskytovat svému okolí. Přehledně je rozdělení 

znázorněno v tabulce č. 3. Vzniklá tabulka pak slouží jako výchozí nástroj pro hodnocení 

přínosů jednotlivých skupin opatření. 

Tabulka 1: Přehled přínosů HDV 

 

Zdroj: Autor 
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 Příklad vyhodnocení přínosů: 

Tabulka 2: Přínosy, výhody a nevýhody vsakovacích zatravněných průlehů 

 

Zdroj: Autor 

Grafické značky (body) jsou v tabulce vyplněny tak, že plný bod znamená udělení 

bodu, prázdný bod neudělení bodu. Řazení bodů je zleva doprava a odpovídá pořadí, v jakém 

jsou přínosy řazeny v tabulce č. 3 pod sebou. 

Toto jednoduché grafické hodnocení podává rychlý přehled přínosů, které jednotlivé 

skupiny opatření mohou místu realizace přinášet. Potenciálně by se dalo využít jako ukazatel, 

pomocí kterého lze upravovat priority návrhu, které u jednotlivých opatření chceme 

z nějakého důvodu preferovat. Například při zadávání zakázky nebo tvorbě metodiky 

odvodnění veřejných prostor na úrovni měst.  

Rozdělení přínosů podle jednotlivých složek lze použít jako vodítko při tvorbě 

koncepce návrhu systému.  

3.3.  Prezentace výsledků disertační práce s uvedením nově získaných 

poznatků 

Výsledky práce jsou shrnuty v metodické pomůcce a jsou prezentovány zároveň jako 

přehledné listy jednotlivých opatření v části Přílohy na konci práce. 

Pracovní postupy definované v kapitole 3 Vymezení kroků vedoucích k naplnění cílů 

disertační práce, byly aplikovány na soutěžní projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní 

zahrady v Plzni, kterého jsem byla spoluautorkou. Ze získaných poznatků je v závěru 

provedeno zhodnocení výsledků disertační práce.  

3.3.1. Vytvoření metodické pomůcky 

V metodické pomůcce je uveden přehled jednotlivých skupin hlavních opatření a jejich 

variant, které jsou rozděleny do dvou kategorií opatření - primární a sekundární (viz kap. 3.1. 

Základní rozdělení opatření na primární a sekundární).  
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Opatření uvedená v pomůcce jsou složena ze základních objektů z oborové normy 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovou vodou, doplněné o jejich varianty. Objekty, kterými 

je rozšířena základní řada opatření známých z výše jmenované normy, jsou přebrány 

a odvozeny převážně z těchto zahraničních zdrojů: 

 The SuDS Manual
19

 

 City of Philadelphia Green Streets Design Manual
20

 

 The Philadelphia Water (PWD) Stormwater Management Guidance Manual
21

 

 Technické výkresy a CAD soubory od Philadelphia Water Department 
22

 

Každá skupina opatření je zpracována stejným způsobem a rozdělena na část popisující 

funkci a schéma objektů, použití a varianty objektů, koncepční návrh a v závěru u každé 

skupiny opatření jsou uvedeny příklady z praxe. Součástí je také přehledná tabulka 

s vyhodnocením přínosů, výhod a nevýhod každého typu objektu. Vyhodnocení bylo 

vypracováno způsobem uvedeným v kapitole 3.2. Definice a hodnocení přínosů opatření 

HDV.  

Pro snazší orientaci při používání pomůcky byly pro každou skupinu opatření a její 

jednotlivé varianty zpracovány listy opatření, které stručně charakterizují a graficky 

znázorňují informace. Skupiny jsou odlišeny barevnými pruhy a jednotlivé varianty jsou 

označeny velkými písmeny A, B, C. Systém členění celé metodické pomůcky je znázorněn 

graficky na následující straně/grafu. 

                                                 

19  WOODS BALLARD, Bridget, Steve WILSON, Helen UDALE-CLARKE, Sue ILLMAN, Tamasine SCOTT a Richard 

ASHLEY. The SuDS Manual [online]. London: Ciria, 2015 [cit. 2017-03-26]. ISBN 978-0-86017-760-9. Dostupné z: 

http://www.ciria.org/Memberships/The_SuDs_Manual_C753_Chapters.aspx 
20  City of Philadelphia Green Streets Design Manual. In: Philadelphia Water Department [online]. Philadelphia: 

Philadelphia Water Department, 2014 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://www.phillywatersheds.org/img/GSDM/GSDM_FINAL_20140211.pdf 
21  Philadelphia Stormwater Management Guidance Manual, Version 3.0 [online]. Philadelphia: Philadelphia Water 

Department, 2015 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: https://www.pwdplanreview.org/manual-info/guidance-manual 
22  Philadelphia Water Department [online]. Philadelphia: Philadelphia Water Department, 2015 [cit. 2017-03-26]. 

Dostupné z: http://phillywatersheds.org/doc/GSI/Green_Streets_Details.zip 
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Přehledné grafické znázornění členění metodické pomůcky: 

 

Obrázek 1:Organizační diagram metodické pomůcky. Zdroj: Autor 
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4. Zhodnocení výsledků disertační práce 

Cílem této disertační práce bylo vytvořit metodickou pomůcku pro aplikaci HDV 

objektů v zastavěném území, určenou především potřebám architektů a urbanistů. Součástí 

úkolu bylo navrhnout možná urbanistická opatření, principy a postupy pro rozvoj území 

s ohledem na zapojení vodohospodářské problematiky. Dosažení cíle bylo ověřeno použitím 

metodické pomůcky na konkrétních příkladech prvků urbanistických struktur.  

Výsledkem práce je metodická pomůcka, která vychází z platné oborové normy TNV 

75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Pro lepší využití možností přesahů do dalších 

oborů (architektura a urbanismus), které přírodě blízký způsob odvodnění zastavěných prostor 

nabízí, oborovou normu doplňuje a rozšiřuje.  

Metodická pomůcka je vytvořena na předpokladu, že lepší aplikovatelnosti HDV lze 

dosáhnout pomocí tří kroků: 

1. Členěním objektů na primární a sekundární opatření, které v podstatě odpovídá 

členění opatření ve výše jmenované normě
23,

 ale cílem tohoto jasného rozdělení 

a odstupňování je vyzdvihnout potenciál kombinování primárních a sekundárních 

objektů pro celkový systém.  

2. Doplněním variant a dalších možných podob objektů uvedených ve výše 

jmenované normě.  

3. Využitím celého potenciálu přínosů, které systém HDV nabízí. To znamená, že 

důležitou součástí metodické pomůcky jsou tabulky s přínosy, výhodami 

a nevýhodami objektů. Tabulky lze využívat jako jednoduché indikátory benefitů, 

které konkrétní typ objektů systému odvodnění a místu aplikace nabízí.  

Předpokladem bylo, že kombinací primárních a sekundárních opatření s důrazem na 

konkrétní přínosy, lze systém HDV navrhovat snáze a s cílem nejlepšího možného zapojení 

do organismu města, posílení jeho funkčnosti v souladu s řešeným územím a jeho dobrého 

přijetí jeho uživateli.  

Principy použité v metodické pomůcce byly ověřeny na konkrétním příkladu projektu 

obnovy Jiráskova náměstí v Plzni, v rámci kterého byly v území navrženy různé typy 

a varianty objektů HDV, které v současné době nejsou uvedeny v normě TNV 75 9011. 

Použití konkrétních objektů HDV byly zhodnoceny stejným způsobem, jako by byly 

                                                 

23  TNV 75 9011. Hospodaření se srážkovými vodami. Praha: Sweco Hydroprojekt a.s., Centrum technické normalizace, 

2013, kap. 6 Technické řešení odvodnění – objekty a zařízení. V této kapitole jsou opatření dělena na zařízení k 6.1. 

Snížení či prevence vzniku srážkového odtoku u zdroje a 6.2. Akumulace a využívání srážkové vody 
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navrhovány prostřednictvím využití metodické pomůcky. Výsledkem je rozbor každého 

prostoru (povodí) a navržených objektů, zda se jedná o primární nebo sekundární opatření 

a jaké benefity místu přináší. Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulce hodnocení přínosů 

na konci každé sekce.  

Z aplikace metodické pomůcky vyplynuly následující výsledky a závěry: 

Ad 1. Systém by šlo jen s obtížemi navrhnout za použití pouze primárních opatření. 

Pouze kombinací objektů obou kategorií lze jednoduše a efektně propojit celý systém. 

Ad 2. Pokud bychom striktně navrhovali odvodnění řešených prostranství pouze 

výběrem objektů uvedených v normě, nebyli bychom schopni začlenit systém HDV do 

prostoru odpovídajícím způsobem, při nejmenším by nám to činilo obtíže a výsledek by nebyl 

uspokojivý, neboť by byl uniformní.  

Ad 3. Zadání soutěže jasně formulovalo požadavky na náplň řešených prostranství, 

které má návrh splňovat. Výběrem opatření s ohledem na jejich potenciální přínosy, lze 

jednodušeji uzpůsobit návrh odvodnění cílům soutěžního zadání.  

Pro účely vytvoření metodické pomůcky byly v disertační práci vymezeny pojmy 

primární a sekundární opatření HDV a současně byly navrženy postupy posouzení přínosů 

jednotlivých opatření.   

Z hodnocení konkrétního příkladu (soutěžního projektu obnovy Jiráskova náměstí 

v Plzni) vyplývá, že použití kombinace primárních a sekundárních objektů umožňuje snáz 

navrhnout systém odvodnění přírodě blízkým způsobem se zohledněním prostorových 

a jiných omezení v řešeném území. Pokud se při návrhu koncepce odvodnění zaměříme na 

konkrétní přínosy nejen z oboru vodního hospodářství, ale také z dalších společenských 

oblastí, navržený systém má potenciál přirozeně se začlenit do městské struktury a být 

pozitivně přijat obyvateli a uživateli odvodňovaného prostoru. 

Z navržených postupů vyplývají i jednotlivé přínosy disertační práce. 

4.1. Přínos práce pro praxi 

Zpracovaná metodická pomůcka spolu s listy jednotlivých opatření a postupy 

hodnocení přínosů objektů hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných územích 

mohou být využívány pro koncepční návrhy odvodnění s posílením mezioborové spolupráce. 

Metodická pomůcka doplňuje informace z oborové normy TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovou vodou takovým způsobem, který umožňuje architektům-urbanistům lépe uchopit 

nástroj HDV do svých rukou a tím jasně definovat požadavky na ostatní profese za účelem 

vytvořit funkční celek vhodným začleněním objektů přírodě blízkého odvodnění do 



26 
 

zastavěného prostoru. Pomůcka je určena především pro architekty-urbanisty, pracovníky 

státní správy, projektanty, ale také široké odborné veřejnosti. Bude přínosná i pro zástupce 

municipalit v oblasti odvodňování zastavěných území. Postupy a návrhy uvedené v disertační 

práci mohou sloužit jako podklad při zpracování manuálů veřejných prostranství a jiných 

strategických dokumentů zabývajících se veřejnými prostory měst a jejich vlivem na životní 

prostředí a naopak vlivem přírodních jevů na městské prostředí.  

4.2. Přínos práce pro vědní obor  

Disertační práce definuje nový pohled na problematiku HDV v České republice. Práce 

je z hlediska vědního oboru zaměřena na formulování principů a nových postupů navrhování 

objektů HDV a jejich začlenění do struktury urbanizovaného prostoru. Výsledkem zkoumání 

je metodická pomůcka a listy opatření, které jsou sestaveny na základě poznání soudobého 

nahlížení problematiky přírodě blízkého odvodnění zastavěných území ve světě, s ohledem na 

adaptaci sídel na změnu klimatu a jejich udržitelný rozvoj. Zásadní změnou je rozdělení 

opatření HDV na dvě kategorie (primární a sekundární opatření). Takové dělení nám nabízí 

větší rozsah možností uplatnění objektů HDV při navrhování. Primární objekty jsou ty, které 

uvádí norma TNV 75 9011 jako objekty a zařízení k akumulaci a využívání srážkové vody, 

navíc doplněné o jejich další varianty a příklady. Sekundární objekty jsou sestaveny jednak 

z objektů uvedených ve výše jmenované normě jako objekty a zařízení ke snížení či prevenci 

vzniku srážkového odtoku u zdroje, zároveň jsou doplněny o další opatření, která norma 

neuvádí. Oproti zažitému způsobu navrhování HDV, kdy se v praxi pro systém využívají 

pouze objekty primární, klade práce důraz na využití kombinování primárních a sekundárních 

opatření, čímž můžeme snáz docílit kompaktnějšího řešení.  

K dosažení lepšího zapojení systému do městské struktury byla v práci definována 

pomůcka v podobě tabulky přínosů. Záměrem vzniku tabulky bylo podpořit chápání přírodě 

blízkého způsobu odvodnění z více sfér než pouze z pohledu vodního hospodářství. HDV je 

systém, který v sobě spojuje oblast životního prostředí, sociálního prostředí a umělého 

prostředí a proto by měl ideálně přinášet benefity ze všech tří oblastí. V metodické pomůcce 

je u každé skupiny opatření doplněna tabulka s vyhodnocením přínosů v každé ze tří oblastí 

působení.  

Navržené principy a postupy v metodické pomůcce by měly umožnit lepší spolupráci 

a koordinaci mezi architektem-urbanistou a vodohospodářem, popřípadě dalšími specialisty 

oborů, které spolupracují při návrhu přírodě blízkého způsobu odvodnění zastavěných území.  
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Návrh dalšího vědeckého zkoumání a rozvoje systému HDV by měl spočívat 

v zapojení všech dotčených oborů (architektura a urbanismus, krajinná architektura, vodní 

hospodářství, dopravní inženýrství, hydrogeologie, ekologie apod.) s cílem sestavení 

uceleného manuálu navrhování systémů přírodě blízkého odvodnění urbanizovaných prostorů. 

Součástí tohoto manuálu by byla metodika řešící zapojení HDV do stávajících zastavěných 

ploch a způsob hodnocení přínosů opatření systému přírodě blízkého způsobu odvodnění 

území v souvislosti s pozitivně hodnocenými příklady z praxe. 

Uvedená práce představuje snahu o komplexní uchopení problematiky HDV, které 

povede k lepší aplikovatelnosti systému v praxi a k udržitelnému urbanistickému rozvoji 

sídel. Výsledky práce mohou být výchozím podkladem pro další výzkumné úkoly. 

4.3. Přínos práce pro výuku na vysokých školách 

V disertační práci jsou definovány nové přístupy k navrhování objektů a opatření 

HDV. Tyto postupy mohou být využity ve výuce v oboru urbanismus i v oborech vodního 

hospodářství. Studenti se budou moci seznámit s jiným přístupem k navrhování přírodě 

blízkých způsobů odvodnění zastavěných území. Důraz je kladen na vnímání systému HDV 

jako nástroje k adaptaci měst na změnu klimatu, který nejen, že sídla a jeho obyvatele chrání 

před lokálními povodněmi, proti suchu, má vliv na zlepšení městského klimatu, snížení 

prašnosti apod., ale při vhodném propojení a začlenění do svého okolí může vést k zvýšení 

povědomí obyvatel o vodě ve městě. Srážkové vody mohou být vnímány jako cenný zdroj, 

být prostředkem k relaxaci, zábavě a spolupodílet se na zvyšování hodnoty území. 

Návrhy systémů HDV podle metodické pomůcky s využitím listů opatření mohou být 

uplatněny ve výuce i v rámci studentských ateliérových a diplomových prací, nejen proto, že 

přírodě blízký způsob odvodnění je v současné době vyžadován českou legislativou. Tento 

způsob odvodnění se odehrává na povrchu měst a přímo ovlivňuje současně vizuální stránku 

prostoru, ale také jeho funkční využití. Proto by měl být architekt připraven na převzetí 

důležité role při tvorbě koncepcí odvodnění území a být dobrým partnerem svým kolegům 

z dalších zainteresovaných oborů. Také z důvodu úzkého propojení a z toho plynoucích 

přesahů mezi obory, by bylo zajímavé, k některým vybraným projektům přizvat ke spolupráci 

studenty vodohospodáře a krajinné architekty. 
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Závěr 

Cíle disertační práce byly splněny, byly ukázány nové přístupy řešení problematiky 

HDV, které povedou k lepší aplikovatelnosti a začlenění přírodě blízkých opatření odvodnění 

do městské zástavby. Tyto principy a postupy byly zapracovány do metodické pomůcky 

a přehledných listů jednotlivých opatření, které jsou určeny architektům-urbanistům pro 

zlepšení koordinace mezi architektem a vodohospodářem při tvorbě koncepce odvodnění 

zastavěných prostorů, která by měla vznikat spolu s koncepcí celého území. Záměrem práce 

bylo rozšířit možnosti územního plánování a přispět tak ke komplexnímu rozvoji území ve 

smyslu dlouhodobě udržitelného rozvoje a adaptace měst na změnu klimatu. Nové přístupy 

byly ověřeny na konkrétních příkladech různých druhů veřejných prostorů.  

Summary 

Goals of the work have been accomplished. New approaches to dealing with 

stormwater managements issues were shown. New principles and practices have been 

incorporated into the brand new methodological guide and sheets of measures.  The guide is 

addressed to architects and urban planners with its main goal to improve coordination 

between them and water manager. They should be able to work together to design concepts of 

urban drainage systems. The aim of this work was to expand the options of urban planning 

and contribute to the comprehensive development of the area in terms of sustainable 

development and urban adaptation to climate change. New aproaches were proven on specific 

kinds of public spaces. 
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Ukázka listu primárních opatření: 

Příloha 1: Průlehy a bioretenční objekty (dešťové zahrady) - A 



 

Ukázka listu sekundárních opatření: 

Příloha 2: Vegetační a další střechy - A 
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