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Píspvek se zabývá problematikou deš ových vod v urbanizovaném prostedí. Cílem
práce je specifikovat ohrožení, která pívalové srážky ve mstech zpsobují. Uvádím
nkolik píklad, kdy se úspšn podailo zavést úelná opatení, obohacující mimo
jiné i veejný prostor. Pozornost bude zamena zejména na píklady z Holandska,
Nmecka a USA.
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Use of Rainwater in the Municipal Space
The topic of this contribution is rainwater in urban areas. The aim is to describe
threats caused by storm water. I present several examples of successful approaches
that enrich public space at the same time. Attention is focused on examples from
Holland, Germany and USA.
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1

Úvod

Voda v nejrznjších podobách a skupenstvích je základním faktorem pro vznik a
vývoj života na Zemi. Stejn tak jako se voda vyskytuje v pírod, je i souástí
prostedí umle vytvoeným lovkem. eky, na nichž byla msta zakládána, od
poátku plnily klíovou úlohu zdroje pitné vody a obživy. Pestože se role vodních
tok v urbanizovaném prostedí zmnila, jsou dodnes vnímány jako významné
mstotvorné prvky a jejich pítomnost je samotnými obyvateli pijímána velmi
pozitivn.

2

Deš ová voda ve mstech

Voda ve mst ovšem nemusí být chápána pouze jako voda íní. Podstatným
zdrojem je také srážková innost. A práv ta se ve stále se rozšiujícím
urbanizovaném prostedí stává nákladným problémem. Naše msta stavná z
tvrdých a nepropustných materiál se s ní mnohdy nedokáží efektivn vypoádat.
„lovk jednotlivé oblasti kultivuje, zpev uje, využívá jejich dílí plochy a ve spojitosti
s tím podle poteby umle zavlažuje nebo odvod uje, a znan tak narušuje vodní
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bilanci oproti nedotené vodní rovnováze. V nenarušeném pírodním prostoru
pevažuje odpaování. Podíl odtoku je malý a odtokové špiky jsou velmi nízké. Ve
vodní bilanci kulturní krajiny se podíl odpaování snižuje. Stídající se porost a
monokultury zvyšují podíl vsakování a odtoku. Ve vodní bilanci msta dominuje odtok
se silnými špikami. Velkoplošné zpev ování povrchu znesnad uje vsakování a
odpaování. Zpevnné povrchy jsou podstatn mén propustné než pirozené
zeminové povrchy a navíc u nich odpadá položka výparu rostlinami.“ 1
Jsme tedy nuceni srážkovou vodu odvádt do odpadních kanalizaních sítí, které
následn kapacitn selhávají. Jen podle údaj z roku 2009 došlo na území Brna
celkem tyikrát k petížení sít vinou extrémních lijavc a následnému zaplavení ulic.
Msta nacházející se v rizikových regionech jsou ohrožena lokálními povodnmi ješt
více. Pitom srážkovou vodu by bylo možné odvádt i vsakováním, zadržovat nebo ji
dokonce efektivn využívat pro užitkové a rekreaní úely. Zatímco šetrné nakládání
a využívání tepelné, solární i vtrné energie bývá na poli tzv. zelené architektury
asto uplat ováno, hospodaení s vodními zdroji se v urbánním prostedí píliš asto
nezmi uje.
K aktuálnosti problematiky pispívají i zmny klimatu, které v souasnosti
pozorujeme. Globální oteplování s sebou pináší rozdíly v intenzit a množství
srážek. V rzných ástech svta se klimatické zmny projevují odlišným zpsobem.
Obecn lze však íci, že dochází k intenzivnjším jednorázovým srážkám a souasn
k delším obdobím sucha. Z toho vyplývá, že naše msta se zanou v budoucnosti ve
vtší míe potýkat s povodnmi i nedostatkem zásoby pitné vody. Tyto faktory by pi
urbanistickém plánování mly hrát dležitou roli.

3

Píklady

Tématem deš ové vody v urbanizovaném prostedí se zabývají inženýi a architekti v
mnoha zemích. Jeden z nejprogresivnjších pístup je uplat ován v Bavorsku, kde
se problematice vnují pes ticet let a mnoho projekt se zdárn podailo uvést do
praxe. Jedná se zejména o retenní nádrže koncipované do formy landartu, systémy
koryt a kaskád, práce s pírodními a propustnými materiály. Zajímavé podnty
picházejí také z Rakouska, Holandska i USA. Píklady alternativního zacházení s
deš ovými srážkami existují v rzných podobách i v eské republice, ovšem zde jsme
teprve na zaátku.
3.1

Potsdamer Platz, Berlín, Nmecko

Obytný a komerní komplex Daimler-Chrysler o celkové pes 48 000 m2 je
ukázkovým píkladem hospodaení s deš ovou vodou ve mst, jenž spojuje
efektivitu s estetickými kvalitami. Souástí areálu je celkem devatenáct budov, z
jejichž stech osázených extenzivní zelení je sbírána deš ová voda. Ta je následn
vedena potrubím nejprve do podzemních retenních nádrží sloužících jako zásobníky
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užitkové vody pro domácnosti, a dále potom do umlého jezera o rozloze 12 000m2.
Otevená hladina tvoí jakýsi zelený ostrvek uprosted Berlína. ištní vody je
zajištno kombinací dvou podzemních filtr a pírodního biotopu. Projekt mže být z
našeho pohledu velmi zajímavou inspirací díky podobným klimatickým podmínkám v
eské republice a v Nmecku.
3.2

Watersquares, Rotterdam, Nizozemsko

Holandské studio Marco Vermeulen pichází na podnt od mstské radnice s
koncepcí zacházení se srážkovou vodou v Rotterdamu. Na poátku úvah stála
následující teze: „Pívalové dešt pedstavují problém, který se v budoucnosti bude
vzhledem k rostoucí urbanizaci a intenzit srážek prohlubovat. Lokální záplavy ulic
každoron stojí mstskou radnici i samotné obyvatele zbyten vynaložené peníze.“
Proto urbanisté navrhují alternativní ešení: uzpsobení uliního prostoru tak, aby pi
mimoádných situacích byla voda absorbována systémem kanál a nádrží, jež se po
boukách zaplní vodou. Pi období sucha budou využívány napíklad jako hišt i
plochy pro rekreaci. Pro každou lokalitu architekti picházejí se specifickým
typologickým ešením. Projekt postupn prošel nkolika úpravami a v souasnosti je
souástí mstské strategie.
3.3

„Vodní krajina“ v Singapuru

Projekt pedstavuje mimoádn zajímavý píklad hospodaení s vodou ve velkomst.
Singapur je znám jako jeden z nejbohatších a nejrozvinutjších mstských stát
svta. Zárove se ale díky své izolované poloze a obrovské hustot obyvatel (6814
ob./km2) potýká s problémy s nedostatkem pitné vody (40% musí být dováženo).
Sbírání a recyklace odpadních a srážkových vod se proto staly oficiální politikou.
První ást programu (tzv. NEWater) je zamena na technologicky nároné ištní
odpadních vod. Druhá ást souvisí s efektivním nakládání se srážkami, které jsou v
monzunové oblasti jihovýchodní Asie velmi intenzivní. Msto je protkáno sítí umle
vybudovaných betonových koryt, které pi pívalových deštích slouží jako retenní
nádrže, odkud se voda dále zpracovává a filtruje. Nmecké studio Dreiseitl pichází s
návrhem na revitalizaci betonových kanál smrem k pirozené filtraci a vytvoení
programu využitelnosti i v suchém období.
3.4

Massachusetts Institute of Technology

Vynikajícím píkladem uplatnní trvale udržitelných princip v architektue a
urbanismu je také univerzitní kampus MIT Ray and Maria Stata Center v Cambridge,
Massachusetts. Projekt vznikl ve spolupráci Franka Gehryho s ateliérem OLIN.
Zadáním bylo navrhnout špikový studijní areál ukazující v praxi zpsoby ekologicky
šetrného pístupu. Voda je ze zelených stech svádna do podzemních nádrží,
odkud je posléze erpána pumpami na solární pohon zpt do budov pro užitkové
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úely. Zelené plochy areálu jsou zárove koncipovány do formy landartu, který pi
mimoádných srážkách vodu zadržuje.
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