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Abstract 

 
New conception of storm water management (SWM) is required by the Czech legislation. 
Principles of the new conception were elaborated in the project submitted by the Ministry of 
Agriculture to the Urban Drainage expert group of the Association of Waste Water Treatment 
Experts of the Czech Republic. In this paper present situation in SWM in the Czech Republic 
is described. It was found, that law in force gives a framework for sustainable SWP, but its 
applicability is damped by many contradictory definitions, requests or interpretations. It 
results in a situation when storm water is considered a problem which should be disposed of, 
i.e. drained out of urbanized areas as quickly as possible. Therefore, benefits of storm water 
management are mostly ignored. 
 

Motivace 
 
Plán hlavních povodí České republiky ukládá zpracovat do konce roku 2008 Koncepci 
nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. V souvislosti s tímto faktem 
Ministerstvo zemědělství vypsalo soutěž na zpracování Podkladu pro tuto koncepci, kterou 
vyhrála Asociace čistírenských expertů České republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli 
členové Odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. V rámci 
Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současná 
situace v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout. 
Tento článek prezentuje část Podkladu a klade si za cíl seznámit čtenáře se současným stavem 
nakládání s dešťovými vodami v ČR. 
 

Úvod  
 
Základním dokumentem, který ustavuje rámec pro činnost v oblasti vodní politiky 
Evropského společenství, je Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 
2000. Z tohoto dokumentu vychází a jeho požadavky naplňuje legislativa česká. V odstavci 
11 úvodního textu Směrnice 2000/60/ES je uvedeno: 
 
Politika pro životní prostředí má přispět k prosazování cílů zachování, ochrany a zvýšení 
kvality životního prostředí, při uváženém a rozumném využívání přírodních zdrojů a má být 
založena na principu předběžné opatrnosti, na principech přijímání preventivních opatření, 
nápravy škod na životním prostředí prvotně u zdroje a na principu, že znečišťovatel platí. 
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Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích v České republice neodpovídá 
těmto požadavkům. Dešťová voda je stále chápána jako problém, který je třeba z 
urbanizovaného území rychle odsunout. Důsledkem je vznik lokálních záplav a povodní 
vlivem nedostatečné kapacity stokových systémů a vodotečí, který bude v budoucnu 
umocňován globální změnou klimatu. Podstatná je i snížená dotace podzemních vod, která 
hraje roli zejména v suchých obdobích roku. Dnes běžně aplikovaná technická opatření 
zmírňují nebo odsouvají důsledky namísto toho, aby řešily příčiny. 
 
Vedle negativních účinků na vodní bilanci se stále častěji dostává do popředí také 
problematika znečištění vodních toků přítokem dešťové vody (příp. směsi splaškové a 
dešťové vody). Studie v Německu prokázaly, že emise z jednotných a oddílných stokových 
systémů jsou v některých ukazatelích znečištění (zejména CHSK, těžké kovy a AOX) výrazně 
větší, než znečištění z komunálních ČOV (Sieker, 2007). 
 
Přímým důvodem, proč se dešťovou vodou zabývat, je rozsáhlá urbanizace krajiny, kterou 
zažívají hospodářsky vyspělé země (např. v Německu se denně urbanizuje 1,24 km2 
zemědělské a lesní půdy, Sieker, 2007) a kterou začínáme zažívat i v ČR. Ve vyspělých 
zemích byl proto zahájen proces změn s jasným úmyslem změnit účinky dešťového odtoku. 
Vnímání problematiky dešťové vody se odráží i v používané terminologii. Dešťová voda se 
nelikviduje, ani se s ní nenakládá, nýbrž se s ní hospodaří. Dešťová voda tak získala v 
investiční výstavbě zcela jednoznačnou prioritu, již nejsou nejdůležitější např. počty 
parkovacích stání, ale přírodě blízký způsob odvodnění. Dešťová voda dostala také cenu, aby 
začal fungovat tržní mechanizmus v duchu trvale udržitelného rozvoje. Tento krok vyvolal 
zájem s vodou hospodařit i ve stávající zástavbě. Majitel je zodpovědný za množství a kvalitu 
vody, kterou vyprodukuje jeho nemovitost. 
 
V některých zemích (např. Německo a Švýcarsko) je hospodaření s dešťovými vodami 
(HDV) již řadu let legislativně zakotveno a byla dokázána jeho použitelnost v praxi, a to 
včetně vodohospodářských i ekonomických výhod (např. Sieker et al., 2002). 
 
 

Princip hospodaření s dešťovou vodou a jeho výhody 
 
Podstata hospodaření s dešťovou vodou vychází z jiných zásad, než na které jsme zatím 
zvyklí při konvenčním odvodnění. Hospodaření s dešťovou vodou je nutnou nadstavbou 
konvenčního způsobu odvodňování, založenou na principech trvale udržitelné rozvoje. 
 
Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v 
urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové 
charakteristiky lokality před urbanizací. Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob 
odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho 
do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a 
zařízení HDV taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního 
koloběhu vody. V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem 
přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací 
a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do stokové sítě. 
 
Při HDV je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné srážkové vody. 
Silně znečištěné srážkové vody je nutno čistit, ať již jejich odvedením na ČOV nebo v 
zařízení na jejich předčištění. Za neškodný nebo tolerovatelně znečištěný srážkový odtok je 
zpravidla považován odtok ze střech, parkovišť a málo frekventovaných komunikací. 



Přírodě blízké HDV má pro území řadu ekologických i ekonomických přínosů: 
 
• Snižuje se objem i maxima povrchového odtoku, a tím i hydraulické a látkové zatížení 

toků (ať již z odlehčovacích komor jednotné kanalizace nebo z dešťové kanalizace), 
• vsakováním se obnovuje zásoba podzemních vod a zásobování recipientů v době sucha,  
• snížené množství dešťových vod (DV) umožňuje navrhovat menší profily stok a objemy 

dešťových nádrží a zatěžuje méně ČOV, čímž se zvyšuje účinnost čištění odpadních vod, 
• zadržením DV v terénu se zvýší výpar a zlepší mikroklima v urbanizovaných oblastech,  
• zařízení HDV jsou často součástí ploch veřejné zeleně a estetickým přínosem, 
• při využívání akumulované DV v nemovitostech jako vody užitkové (WC, závlaha, praní, 

úklid) se snižuje potřeba pitné vody. 
 
 

Nástroje hospodaření s dešťovými vodami 
 

Rámcové, metodické a motivační nástroje 
 
Rámcové nástroje HDV mají za cíl vytvoření právního prostředí pro aplikaci systémů 
hospodaření s dešťovou vodou. Patří mezi ně zejména legislativní opatření a technické 
směrnice a metodiky, dávající mantinely aplikaci HDV. Z právních faktorů je to např. příkaz 
vsakovat dešťovou vodu v místě vzniku v nově zastavovaných  či sanovaných oblastech (s 
uvážením hydrogeologických podmínek) a legislativa v oblasti ochrany povrchových a 
podzemních vod a půdy při odvádění dešťových vod s jasně a závazně formulovanými 
kriterii. 
 
Mezi motivační nástroje lze zařadit ekonomická opatření a vzdělávací a osvětové aspekty. 
Významnou finanční motivací pro ekologické zacházení s dešťovou vodou je rozdělení 
poplatků za odvádění splaškových a dešťových vod, zohledňující kromě spotřeby pitné vody 
také velikost zastavěné a zpevněné plochy pozemku napojené na kanalizaci. Zpoplatnění 
odvádění DV podporuje především změny ve stávající zástavbě, tj. odpojení nepropustných 
ploch či jejich změny na propustné. Poplatky jsou přímo ovlivnitelné občanem a zároveň 
volba technického způsobu je ponechána na jeho rozhodnutí. 
 

Stavebně-technické nástroje 
 
HDV zahrnuje široké spektrum technologií. V důsledku je řešení každé lokality individuální, 
co nejlépe přizpůsobené místně specifickým podmínkám. Systém HDV je tvořen jedním nebo 
více technickými opatřeními, které se realizují v různých úrovních (preference i místa). Za 
opatření s nejvyšší prioritou se považuje prevence, a to zejména ve smyslu: 
 
• Opatření k minimalizaci povrchového odtoku (=opatření v místě jeho vzniku): 

- minimalizace nepropustných ploch již ve fázi návrhu nebo odpojení stávajících 
nepropustných ploch, 

- používání propustných povrchů a zelených střech, 
- retence a přímé využití dešťových vod pro zalévání zeleně i pro potřeby domácností a 

podniků (úklid, splachování WC a praní prádla). 
 
• Opatření k redukci znečištění povrchového odtoku: 

- pravidelné a dostatečně časté čištění ulic (minimalizace akumulace znečištění), 



- minimalizace solení komunikací v zimním období, minimalizace použití herbicidů a 
pesticidů, minimalizace půdní eroze (např. svahováním nezpevněných plochu od ploch 
zpevněných), minimalizace používání (umělých) hnojiv na zahradách a v parcích, 

- minimalizace kontaktu povrchového odtoku s potenciálním zdrojem znečištění, omezení 
některých materiálů (např. užívání mědi na střechách). 

 
Přehled běžně využívaných stavebně-technických opatření pro vsakování, retenci a 
regulovaný odtok DV lze nalézt např. na www.ciria.org. 
 
 

Volba způsobu odvodnění 
 
Přes místně specifické podmínky konkrétního povodí (např. hydrogeologické podmínky, míra 
znečištění povrchového odtoku) je velice málo situací, kdy nelze aplikovat principy HDV. 
 
Základním přístupem je decentralizace odvodnění na co nejmenší jednotky povodí (ideálně 
jednotlivé pozemky či nemovitosti), případně aplikace centralizovaného systému, kde jsou 
objekty řešící zasakování a retenci společné pro více pozemků (majitelů). V obou případech je 
DV před tím, než odteče do recipientu (tj. do povrchových či podzemních vod) předčištěna 
přes humusovou vrstvu nebo ve stavebně-technickém objektu (filtrace, adsorpce, 
sedimentace) a svedena do retenčního objektu s regulovaným odtokem. 
 
O tom, jak bude odvodnění konkrétně provedeno, se pak rozhoduje na základě: 
 
• informací o podloží (podrobný hydrogeologický průzkum), 
• faktu, jedná-li se o stávající zástavbu či novou zástavbu (dispoziční předpoklady), 
• ekonomických podmínek (návratnost vynaložených investic). 
 
S ohledem na uvedené okrajové podmínky je prioritně podporováno vsakování, až v případě 
nevhodných hydrogeologických podmínek se přistupuje k odvedení vody do recipientu, a to 
vždy po retenci, kdy je pomocí škrtících ventilů regulována velikost odtoku. Ve výjimečných 
případech, kdy ani jedna z předchozích variant není prokazatelně realizovatelná, se přistupuje 
k odvedení dešťových vod jednotnou stokovou sítí k čistírně odpadních vod. Obr. 1 
schematizuje priority při odvádění dešťových vod a volbu způsobu nakládání s dešťovými 
vodami při zohlednění jeho proveditelnosti, přípustnosti a finanční přiměřenosti ve Švýcarsku 
(VSA, 2002).  
 
Volba způsobu odvodnění také úzce souvisí s typem povodí, kde je aplikováno. Návrh a 
aplikace HDV systému na nově budovaných či rozvojových lokalitách vychází z předem 
stanovených návrhových kritérií, např. určité tolerované odchylky roční bilance vody v 
zastavovaném území oproti bilanci vody v původně přirozeném území (Sieker, 2007). Ve 
stávající zástavbě je však nutno postupovat opačně. Projektant hledá nejlepší možné řešení 
tak, aby se co nejvíce přiblížil obecným požadavkům, ale přitom nenarušil okrajové 
podmínky povodí. Základní metody, jak aplikovat HDV ve stávající zástavbě, lze nalézt v 
Claytor (2000). Nejvhodnější možnost aplikace HDV opatření do stávající zástavby je v 
situacích, kdy dochází k rekonstrukci systému nebo pokud stávající klasický systém neplní 
spolehlivě svoji funkci. 
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Obr. 1 Priority nakládání s dešťovými vodami a volba způsobu odvodnění (VSA, 2002) 

(vsakováním bez zařízení na předčištění DV je myšleno vsakování přes humusovou vrstvu) 
 
 

Situace v České republice 
 

Dešťové vody z pohledu zákona 
 
Vodní zákon 
Vodní zákon 254/2001 Sb. pojem srážkové (ani dešťové) vody jako samostatnou kategorii 
neuvádí. Z přehledu jednotlivých kategorií vod vyplývá, že srážkové vody jsou vody, které 
mají původ v atmosférických srážkách a pokud nedopadly na zemský povrch, vodní zákon 
neupravuje právní vztahy k nim. Po dopadu těchto srážkových vod na zemský povrch stávají 
se tyto vody vodami povrchovými (§ 2, odst. 1), v praxi označovanými jako povrchový odtok. 



 
Srážkové vody po dopadu na zemský povrch se z povrchových vod stanou vodami odpadními 
v těchto dvou případech: 
 
• srážková voda byla použita ve smyslu § 38, odst. 1 vodního zákona a při tomto použití 

změnila jakost (složení nebo teplotu), 
• srážková voda byla svedena do jednotné kanalizace, tj. došlo k jejímu smísení s vodou 

odpadní. 
 
Pokud se vody srážkové stanou po dopadu na povrch vodami odpadními, platí (§ 38, odst. 3):  
Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. 
 
Zde však existuje rozpor s vyhláškou Ministerstva životního prostředí 293/2002 Sb. o 
poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, §2, odst. 1, kde se uvádí, že za 
odpadní vody se v tomto případě nepovažují vody z dešťových oddělovačů, pokud funkce 
oddělovače splňuje podmínky stanovené vodoprávním úřadem. 
 
Tento rozpor má přímý dopad na řešení problematiky odlehčovacích komor a nevytváří tlak 
na provozovatele odpojovat DV od kanalizace a podporovat HDV. Vzhledem k tomu, že stále 
není zpracován metodický pokyn, řešící komplexně podmínky ovlivnění vodních toků 
povrchovým odtokem z urbanizovaných území za dešťové situace, má vodoprávní úřad takřka 
neomezenou možnost určovat, kdy se o odpadní vody jedná a kdy ne.  
 
Problematiky vypouštění odpadních vod do vod podzemních se týká §38 odst. 4: Přímé 
vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. V článku 2, odst. 32 směrnice 
2000/60/ES je přímé vypouštění definováno jako vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním prostředím. To znamená, že 
vypouštění po vsakování přes humusovou vrstvu či za pomoci stavebně-technického 
předčištění je umožněno. 
 
Plán hlavních povodí ČR 
Jako strategický dokument plánování v oblasti vod je v §24 odst. 1 vodního zákona definován 
Plán hlavních povodí České republiky (PHP). PHP konstatuje (mezi jinými), že slabou 
stránkou současného stavu v oblasti vod je nedostatečná úroveň řešení odtoku srážkových vod 
z intravilánu obcí a za příležitost pro udržitelný rozvoj v oblasti vod (mezi jinými) považuje 
vyšší míru uplatnění environmentálně šetrných technologií a zohlednění přírodě blízkých 
způsobů retence vod. 
 
V závazné části plánu je pak v kapitole Cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími 
škodlivými účinky vod (mezi jinými) uveden požadavek uplatňovat v generelech odvodnění 
urbanizovaných území koncepci nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, 
vsakování i přímé využívání. 
 
Ve směrné části PHP jsou definovány Programy opatření, které vedou k dosažení rámcových 
cílů. Z hlediska srážkových vod v intravilánu jsou relevantní následující body: 
 
• snižovat množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro jejich 

přímé vsakování do půdního prostředí, 



• snížit znečištění vodních toků při přímém vypouštění srážkových vod z městských a 
průmyslových kanalizací zavedením povinnosti oddělené likvidace srážkových a 
odpadních vod, 

• zavést institut „správy podzemních vod“ jako další působnost správců povodí, 
• podporovat zvyšování povědomí veřejnosti o všech aspektech problematiky ochrany vod, 
• posílit postavení vodoprávních úřadů, které by s odbornou pomocí správců povodí, ve 

spolupráci se správci drobných vodních toků, mohly ovlivňovat způsob využití území 
způsobem, kterým by byla podporována retence vody v území, 

• do konce roku 2008 zpracovat koncepci nakládání s DV v urbanizovaných územích, 
• posílit výzkum vlivu přírodě blízkých opatření na zvyšování retenční kapacity krajiny. 
 
Lze konstatovat, že PHP vytváří jasný rámec pro HDV v urbanizovaných územích. 
 
Zákon o vodovodech a kanalizacích a prováděcí právní předpisy 
Dalším relevantním zákonem je zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, který v § 
4, odst. 2 definuje, že při zpracování návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vychází 
zpracovatel z územního plánu velkého územního celku…a z příslušného plánu oblasti povodí. 
 
Dále pak v § 12, odst. 1, že kanalizace musí být navrženy tak, aby negativně neovlivnily 
životní prostředí,… Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování recipientů 
způsobované dešťovými přívaly. 
 
To znamená, že návrh plánu rozvoje kanalizací musí vycházet ze zásad Plánu oblasti povodí, 
který stanoví (§ 25 vodního zákona) konkrétní cíle pro danou oblast povodí na základě 
rámcových cílů a rámcových programů opatření výše uvedeného PHP. 
 
Je však důležité připomenout, že se tento zákon nevztahuje (§ 1, odst. 3) na oddílné 
kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. Zákon 
tedy sice rozlišuje odpadní a srážkovou vodu, nicméně dále popsaný institut placení za 
odvádění odpadních vod se týká pouze vypouštění srážkových vod do jednotné sítě. 
 
Dle § 8, odst. 14 má vlastník kanalizace právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné), 
pokud ze smlouvy uzavřené podle odstavce 2 tohoto paragrafy nevyplývá, že stočné se platí 
provozovateli kanalizace (§ 20). 
 
Stočné je počítáno na základě (§ 20, odst. 2 a 3) množství vypouštěných odpadních vod a 
srážkových vod… Od povinnosti platit za odvádění srážkových vod do kanalizace jsou 
osvobozeny (§ 20, odst. 6) plochy silnic, dálnic, místních komunikací a účelových komunikací 
veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních…., zoologické zahrady a plochy 
nemovitostí určených k trvalému bydlení a domácnosti. 
 
Tím nedochází k motivaci aplikace HDV opatření na velké většině pozemků. Způsob výpočtu 
platby pro pozemky nespadající do výjimky je definován vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích (§ 31, odst. 1): množství srážkových vod 
odváděných do kanalizace bez měření se vypočte … na základě dlouhodobého úhrnu srážek 
v oblasti … a   podle   druhu  a  velikosti  ploch nemovitostí a příslušných odtokových 
součinitelů uvedených v příloze č. 16 vyhlášky. Výpočet tedy nezohledňuje možnost retence či 
přímého využití DV. 
 
Stavební zákon a prováděcí právní předpisy 



Z pohledu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů je relevantní 
zejména vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavební 
pozemek se podle ní vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno (§ 20 odst. 5 písm. c) 
vsakování dešťových vod nebo jejich zadržení na pozemku o kapacitě 20 mm 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. 
 
Podle stejné vyhlášky je vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení splněno, 
jestliže (§ 21 odst. 3 písm. c) poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k 
celkové výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro 
rodinnou rekreaci nejméně 0,4, b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. Takto 
splněné podmínky ovšem nejsou příliš relevantní, protože např. v případě odtoku dešťové 
vody ze sklonitého pozemku s málo propustným podložím bude vsak či zadržení vody na 
pozemku nevýznamné. 
 

Zhodnocení legislativního stavu 
 
Obecně lze říci, že vodní zákon a zejména PHP vytvářejí dostatečný rámec pro hospodaření s 
dešťovými vodami. Dosažení těmito normami stanovených cílů však naráží na řadu 
protichůdných definicí a požadavků v ostatních právních normách a také na fakt, že strategie 
stanovená PHP je v platnosti teprve od května 2007. 
 
V české legislativě není jednotný náhled na terminologii v oblasti dešťových vod. Zatímco 
vodní zákon je zahrnuje pod vodu povrchovou, zákon o vodovodech a kanalizacích mluví o 
vodách srážkových, kdežto např. stavební zákon uvádí vody dešťové. Stejně tak není 
rozlišeno, kde je povrchový odtok způsobený srážkou znečištěný a kdy tomu tak není. Z 
definice odpadní vody ve vodním zákoně však lze předpokládat, že povrchový odtok je nutné 
považovat za odpadní vodu (např. i při nepatrné změně jeho teploty). To je však v rozporu s 
dalšími právními předpisy, kde se za odpadní vodu nepovažuje ani směs splaškových a 
dešťových vod. Pokud bychom toto připustili (tj. že dešťové vody nejsou vodami odpadními), 
pak se při jejich napojení do kanalizace dle zákona o vodovodech a kanalizacích dopouští 
fyzická resp. právnická osoba přestupku, za který může být pokutována (§32 odst. 6e a 8e). 
 
Vypouštění dešťových vod jako takových nepodléhá podle platné legislativy obecnému 
zpoplatnění. Jejich případné zpoplatnění je na základě měření resp. odborného výpočtu pro 
subjekty, kterým to stanoví kanalizační řád (zde se předpokládá, že se jedná o průmyslové 
podniky, nikoli o bytovou zástavbu). V případě realizace systému hospodaření s dešťovými 
vodami u takovýchto subjektů neexistuje systém, který by toto zohlednil. 
 
Pro novou bytovou zástavbu jsou stavebním zákonem definována poměrně přísná pravidla na 
zachycení příslušného objemu srážky. Řešení tohoto požadavku je redukcí zastavěné 
(zpevněné) plochy, aplikace systému hospodaření s dešťovou vodou však není uvedena jako 
možnost splnění podmínek vyhlášky. 
 
Objekty pro hospodaření s dešťovými vodami podléhají pouze stavebnímu povolení od 
vodoprávního orgánu OVLHZ. Z toho pak vyplývá, že se zpravidla při jejich povolování 
posuzuje konkrétní technické řešení ve vztahu ke stavebnímu zákonu, nikoliv koncepce. 
 

Praktické zkušenosti 
 



Problematika dešťových vod se v české odborné veřejnosti dostává do popředí zájmu. Svědčí 
o tom fakt, že během posledních let byla organizována řada odborných seminářů na toto téma. 
Jenom v tomto roce jsou plánovány minimálně čtyři akce. 
 
V České republice lze též nalézt několik koncepčních aplikací hospodaření s dešťovými 
vodami. Tyto aplikace jsou však většinou součástí mezinárodních projektů, nebo je 
hospodaření s dešťovými vodami vynuceno technickou obtížností připojení na stokovou síť, 
či její omezenou kapacitou. Lze ale konstatovat, že na trhu existuje dostatek technologií, které 
umožňují tyto objekty stavebně realizovat. 
 

Závěr 
 

1. Současný stav nakládání s dešťovými vodami v ČR je dlouhodobě neudržitelný, a to jak 
z ekonomického, tak i ekologického hlediska. 

2. Zahraniční zkušenosti ukazují, že východisko existuje a může vést k ekonomické a 
ekologické udržitelnosti a ke zvýšení kvality života v urbanizovaných oblastech. 

3. Evropská legislativa definuje vodu ne jako produkt, ale jako dědictví, které musí být 
chráněno, střeženo a nakládáno s ním jako takovým. 

4. Česká legislativa transponuje evropskou legislativu, nicméně její funkčnost je snižována 
řadou protichůdných definicí a požadavků a také širokým vymezením výjimek. 

5. V ČR neexistují technická pravidla a postupy pro aplikaci obecných požadavků 
evropské a české legislativy. 

6. V ČR není ve vztahu k dešťovým vodám důsledně aplikován evropskou legislativou 
požadovaný princip, že znečišťovatel platí. 

 
Pro realizaci hospodaření s dešťovou vodou, je velice důležitý předpoklad: změna myšlení a 
dostatečná informovanost a vzdělanost obyvatel v oblasti odvodnění a jeho principů a 
podmínek, ať již na úrovni orgánů státní správy, zejména stavebních a vodoprávních úřadů, 
škol i široké veřejnosti občanů jednotlivých měst a obcí. Tato změna bude nejsložitější a 
nejpracnější částí nové koncepce, kterou nastiňuje navazující příspěvek Koncepce 
hospodaření s dešťovou vodou v ČR: Cílový stav a cesta k němu, viz dále ve sborníku. 
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