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Zásadní změna v hodnocení dešťové vody v urbanizovaných 
územích 
 
 
Abstrakt  
Stormwater management, storm water infiltration, storm water retention in surface and 
underground retention structures, trough-trench element, impact of stormwater 
management on drainage areas, planning principles for civil engineers (designing 
sewerage networks, roads and sanitary installations), architects, neccessary changes in 
legislative and economic background and in standardization,  further education.  
 
... čekají nás velké změny 
 
Podíváme-li se, jak se v současnosti řeší odvodňování urbanizovaných území v západní 
Evropě, je snadné si uvědomit, že nás čekají ve stokování - a nejenom ve stokování - 
velké změny. Protože se odvodnění zastavěných území mění systémově, bude to v 
celém stavebnictví znamenat změny opravdu koncepční.  
K tomu, abychom pronikli do tajů nového pohledu na dešťovou vodu, domysleli 
důsledky metod při jejím odvádění, a to vše aplikovali v našich obcích a městech, 
budeme potřebovat hodně píle a trpělivosti. Začít můžeme třeba tím, že přestaneme 
mluvit o „nakládání“ s dešťovou vodou a osvojíme si hospodaření s dešťovou vodou. 
Šíře a hloubka tématu je značná a dosáhnout smysluplného výsledku bude náročné a aby 
nás to neodradilo, pokusím se vysvětlit, čím je nový přístup k dešťové vodě zajímavý, 
jaký bude mít dlouhodobý přínos a jaké výhody hospodaření s dešťovou vodou přináší. 
 
1. Vstupní informace o podstatě hospodaření s dešťovou vodou  
 
Na obrázku č.1 jsou vyjádřeny důsledky urbanizace území. Dešťová voda se z povrchu 
„ztrácí“ podle toho, jak moc je povrch zastavěn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1. Cesta dešťové vody podle míry urbanizace území 
 
Podstatou nového přístupu k odvodňování měst a obcí je snížení odtoku dešťové vody 
z území, která jsou zastavěna. 
K zadržení dešťové vody v území vedou dva základní způsoby: 

• voda je zasakována do podzemí;  
• voda je zadržována v povrchových nebo podzemních retenčních objektech. 



O tom, který způsob se použije, se musí rozhodnout po pečlivém vyhodnocení místních 
podmínek (propustnost podloží, vlastnosti podloží, hloubka podzemní vody, směr toku 
podzemní vody, sklon terénu, ochranná pásma vod, staré ekologické zátěže, využití 
území). Zasakování dešťové vody do podzemí je spojeno s celou řadou rizik. V našich 
hydrogeologických podmínkách se většinou bude jednat o návrhy tzv. lokálních retencí 
v místě spadu s hlavním záměrem oddálit a zrovnoměrnit odtok dešťových vod z 
daných území. Jedná se o řešení univerzálnější a ve spojení s využíváním dešťové vody 
v nemovitostech zajímavější. Významný je pozitivní vliv na stokové sítě. 
1.1 Některé základní pojmy: 

• zařízení decentralizovaného zasakování  jsou zařízení určená k zasakování 
srážkových vod dopadajících na jeden pozemek resp. nemovitost. 

• plošné zasakování je zasakování rozložené na relativně větší ploše, při kterém 
nedochází ke krátkodobé retenci. 

• zasakovací průleh je mělce tvarovaná prohlubeň v terénu určená k zasakování 
dešťových odtoků s krátkodobou nadzemní retencí. 

• zasakování rýhou je liniově nebo plošně uspořádané podpovrchové zasakovaní v 
rýze s nadzemním přívodem, který je vyplněn materiálem s dostatečnou 
mezerovitostí. 

• zasakování drenáží je liniově uspořádané podzemní zasakování v drenáži s 
podzemním přítokem uložené v obsypu s dostatečnou mezerovitostí. 

• zasakovací poldr je v zemi vyhloubené zařízení k povrchovému zasakování 
dešťových odtoků při výškách vzdutí nad 0,5 m. 

• prvek průleh-rýha je zařízení k zasakování dešťových odtoků sestávající ze 
zatravněného průlehu a retenční rýhy, která je umístěna pod ním. 

• systém průlehů a rýh se skládá z několika prvků průleh-rýha spojených do sítě. 
Pomocí regulátorů odtoku se dá zadržená voda přepouštět mezi jednotlivými prvky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2. Zasakovací průleh 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3. Příčný řez prvkem průleh-rýha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4. Podélný řez prvkem průleh-rýh 
1.2 Vliv na území: 
• zmenšení podílu dešťové vody ve stokové síti => nové stoky mohou být menších 

profilů, resp. stávající nemusí být zvětšovány; 
• sníží se počty přepadů ze stokové sítě do recipientu; 
• snížení odtoků z urbanizovaného povodí při extrémních průtocích v řekách; 
• snížení látkového znečištění povrchových vod; 
• výrazně se zmenší potřeba budovat retenční nádrže na stokové síti (nedostatek 

místa, soukromé pozemky, značné investiční prostředky, provozní náklady atd.); 
• zlepšení kvality života zviditelněním vody ve strouhách, průlezích a rybníčcích;  
• zlepšení mikroklimatu v obytných rajónech. 

1.3 Základní pokyny pro vodohospodáře při projektování odvodňování daného území: 
• systémy průlehů a rýh se navrhují na déšť s periodicitou p = 0,2; 
• hodnota specifického odtoku z retenční rýhy se uvažuje qdr = 10 l/(s.ha´) 

z redukované plochy odvodňovaného povodí;  
• výška vody v průlehu by neměla přesahovat 0,30 m; 



• povrch průlehu by měl mít vrstvu půdy alespoň 0,10 m silnou s propustností kf ≥ 
1.10-5 m/s, aby se voda relativně rychle zasákla do rýhy pod průlehem; 

• při zpevňování ploch povodí používat v co největší míře propustné materiály; 
• jak v soukromém, tak i veřejném sektoru je třeba pamatovat na plochy vhodné pro 

zasakování - obecně platí, že přirozené terénní prohlubně by se neměly zastavovat;  
• u decentralizovaného zasakování je zpravidla potřeba na průlehy 5 až 20 % z 

napojené redukované plochy. U zemin s malou propustností, a zvlášť pokud není 
průleh dostatečně hluboký, se nároky na plochu zvyšují až na 40 %; 

• plochy zasakovacích prvků v obytných oblastech nejsou vhodné pro pohybové hry; 
intenzivní pohyb snižuje jejich vsakovací schopnost, naopak extensivní využití 
ploch, např. k věšení prádla je neškodné;  

• ve svažitém terénu se musí průlehy uspořádat rovnoběžně s vrstevnicemi; 
• mezi zasakovacími objekty a podsklepenými budovami je nutné podle místních 

podmínek dodržovat odstup (hranice je dána tvarem stavební jámy základů budov). 
 
 

Obr.4. Minimální vzdálenosti  
mezi podsklepenou budovou  
a průlehem 

 
 
 
1.4 Základní pokyny pro projektanty dopravních a inženýrských staveb: 
• vozovky a ulice mají být položené výše než ostatní volné plochy, aby se usnadnilo 

odtékání dešťové vody;  
• napojení komunikací na zasakovací zařízení je vhodné povrchově otevřenými žlaby 

tak, aby se předešlo zahlubování retenčních a zasakovacích zařízení; 
• příčný sklon komunikací by měl být pokud možno jednostranný; 
• na pozemek z ulice by měla vést vždy jediná příjezdová cesta, příjezdové cesty 

sousedících nemovitostí by se měly pokud možno zřídit vedle sebe; 
• různými konstrukčními prvky lze zabránit pojíždění a parkování na zasakovacích 

plochách; 
• přípojky inženýrských sítí by měly být z prostorových důvodů sdružovány (např. 

pod příjezdovou cestou) a měly by být uloženy do chrániček. 
1.5 Základní pokyny pro architekty: 
• ploché střechy a střechy s malým spádem by měly být zazeleněny;  
• uspořádání dešťových svodů a navazujících okapů je třeba přizpůsobit požadavkům 

povrchového odvedení dešťových vod do decentralizovaných systémů; 
• min. počet odpadů ze střešních rýn, aby byl snížen počet a délka potřebných 

přívodů k zasakovacím nebo retenčním objektům;  
• dešťové svody mají být z budov vyvedeny nad úrovní terénu, aby bylo umožněno 

napojení na povrchové zasakovací zařízení; 
• zadržování dešťové vody v cisternách a její využívání je vítaným doplňkovým 

opatřením (WC, kropení, praní atp.); 
• odvod dešťových vod je třeba zakomponovat do řešení volného prostoru i zástavby 

(minimalizace nepropustných ploch, výškové uspořádání terénu atd.). 



2. Nutné změny k tomu, aby bylo možné s dešťovou vodou začít hospodařit  
 
2.1 Změna legislativy 
• v zákonu o vodách kategorizovat pojem dešťová voda a to i v souvislosti s tím, kdy 

se z vody dešťové stává voda odpadní;  
• doplnění zákonů souvisejících – stavebního zákonu, o komunikacích atd.;  
• zakotvit principy hospodaření s dešťovou vodou do územních plánů obcí a měst – 

zavést integrovaný přístup v posuzování funkcí jednotlivých území (historické, 
stávající a výhledové zástavby). 

2.2 Vytvoření nových pravidel a změny pravidel stávajících  
• vytvořit podmínky pro vznik objektů, které budou s dešťovou vodou hospodařit - 

koordinovaně doplnit jsoucí normy pro stokování, dopravní stavby, pozemní 
stavby, terénní úpravy tak, aby tyto předpisy společně respektovaly principy 
hospodaření s dešťovou vodou a vzájemně si neodporovaly;   

• předejít špatné funkci na základě špatné údržby stanovením pravidel pro 
provozování objektů k hospodaření s dešťovou vodou. 

2.3 Změna ekonomického prostředí 
Základním předpokladem k objektivnímu pojmenování a vyčíslení hodnoty dešťové 
vody je zavést zpoplatnění odvodu dešťové vody ze všech nemovitostí – ze soukromých 
i obecních pozemků, z veškerých komunikace, tratí atd.!  
V metodice vybírání stočného za dešťovou vodu je nutné zohlednit to: 
• že dešťová voda, která proteče průlehem a retenční rýhou, má jinou hodnotu než 

voda, která bez jakéhokoliv zadržení odtéká přímo do stokové sítě; 
• že majitel domu, který zasakuje na svém pozemku, šetří finance obecní; 
• že by finanční zátěž a zodpovědnost za fungování objektů na dešťovou vodu 

přenesená z obce na majitele nemovitostí měla být společensky zohledněna 
obecními dotacemi či různými finančními úlevami; 

• že rozumně uplatňovaná pravidla povedou ke stimulaci a urychlí zavedení trendu 
řešit přívalové srážky lokálními retencemi na soukromých pozemcích;  

• že měření odtoků dešťových vod z nemovitostí vybavených retenčními objekty 
zbytečně zvyšuje stavebníkovi náklady s malým výsledným efektem. 

2.4 Provádět osvětu  
• vysvětlit profesionálním pedagogům celospolečenský význam těchto změn v 

souvislostí s pojmy odpovědnost, čest a prestiž; 
• vysvětlit ředitelům a učitelům na základních školách, že by měli zapojit víc fantazie 

a že by se možná divili, jak je toto téma zajímavé i pro děti (např. takové povodně); 
• vysvětlit komunálním politikům, kteří finance rozdělují a úředníkům, kteří s nimi 

hospodaří, že když budou prozíraví a uvážliví  
- nebudou platit 20 až 30 tis.Kč za 1m3 zadržené vody v retenčních nádržích, ale 

nechají to na majitelích nemovitostí i s údržbou, 
- mohou být velkorysejší ve finančních úlevách pro ty, kteří jsou s nimi ochotni 

problém řešit ihned, protože čím dříve začneme, tím rychleji se projeví potřeba 
nižších nákladů na retenční nádrže a rekonstrukce kmenových stok, 

- ale hlavně - nebudou muset po každé bouřce odpovídat na nepříjemné 
telefonáty; 

• vysvětlit sami sobě, že už je TO tady, má TO konkrétní podobu a není se na co 
vymlouvat.  
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