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Abstract 

 
Storm water management, town planning study, process of negotiating and approval, building 
permit and final building approval, operation and maintenance of local retention structures, 
insufficiency of sewerage system capacity, obligatory character of storm water management 
measures, advanced urbanization, historic role of conventional sewerage systems is finished, 
legislation, technical, economical and social conditions, systematic introduction of storm water 
management, introduction of specific rules for storm water management with local legal force. 
 

Úvod 
 
Název příspěvku je v jádru provokativní. Retardací prospěšnou se rozumí zadržování vody v terénu. 
Retardací neprospěšnou jsou okolky, jimiž zavedení hospodaření s dešťovými vodami (HDV) u nás 
prochází. V našem prostředí bude proces složitější proto, že u nás neexistuje silná profesní 
organizace, která by tvořila směrnice, které by společnost respektovala.  
 

Urbanistická studie - Maloměřice západ   
 
Urbanistická studie - Maloměřice západ je kompletní územně plánovací dokumentací, ve které 
jsme, jako zpracovatelé návrhu odvodnění zájmového území, spolu s autory studie poprvé důsledně 
předepsali kritéria, bez kterých není možné hospodaření s dešťovými vodami na území praktikovat.  
Kromě stanovení základních parametrů území ve vztahu k jeho odvodnění je ve studii poukázáno na 
náležitosti, na které se majitel stokové sítě a veřejných pozemků, majitelé ostatních inženýrských 
sítí a příslušné orgány a organizace musí připravit natolik, aby proces projednávání a schvalování, 
povolování a kolaudování, provozování a údržby proběhl správně.  
 
V území, kterého se studie týká, jsme principy hospodaření s dešťovou vodou zavedli na základě 
podmínek, které vychází z reality současného stavu. Důvodem je tedy hlavně nedostatečnost 
stávající stokové sítě. Nejedná se o zavedení systémových opatření vycházejících z principů trvale 
udržitelného rozvoje, které jsou projevem vůle společnosti.  
 
Současné důvody aplikace hospodaření s dešťovou vodou v Maloměřicích. 

• Kapacita kmenové stoky E je nedostatečná, stejně jako ochrana řeky Svitavy před účinkem 
odpadních vod, 

• Pokud nebude rozvojová oblast Maloměřic odvodněna systémem, který bude schopný 
zadržet odtok zvláště přívalových srážek s takovou účinností, jak to umožňuje systém HDV, 
bude nová urbanizace území zcela závislá nejenom na výstavbě retenčních nádrží RN6E 
(Hamry) a RN2EI (Ráječek) a jim přilehlých kmenových stok a sběračů, ale i na dostavbě 
celé kmenové stoky EI.  

• Výstavba v území může probíhat po různých samostatných funkčních celcích bez toho, aby 
byla její realizace obecně podmíněna výstavbou nějaké centrální retenční nádrže někde jinde 
na jiném pozemku nebo jinde na stokové síti.  
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Řešené území je z hlediska jeho odvodnění rozděleno na dvě části. Území, které je v urbanistické 
studii (US) navržené k dostavbě proluk mezi stávající zástavbou a kde je funkční kanalizace 
stávající stokové sítě a území, jež je v současnosti nezastavěné, do něhož jsou v US navrženy nové 
ulice s veškerými inženýrskými sítěmi a s novou obytnou zástavbou.  
 
Odvodnění nově zastavěného území bude jednotným systémem. Splaškové vody budou odvedeny 
do stokové sítě běžným způsobem. Odvedení dešťových vod se bude lišit podle toho, v jaké lokalitě 
nová zástavba bude.  
 
Zatím co u odvodnění nemovitostí, které budou dostavěny do proluk ve stávajících ulicích a budou 
se bezprostředně napojovat na jsoucí stoky, počítáme s konvenčním způsobem odvodnění, 
odvodnění nemovitostí na dosud nezastavěných plochách předepisujeme odvodnit podle pravidel 
pro hospodaření s dešťovými vodami a to celoplošně. Toto rozdělení ovšem neznamená, že 
zástavba proluk by se neměla řídit podmínkami hospodaření s dešťovými vodami, ale proto, že se 
bude jednat pouze o hospodaření s dešťovou vodou na soukromých pozemcích kolem jednotlivých 
domů, bude účinek těchto opatření podstatně nižší, než u celoplošné aplikace tohoto systému. 
Kromě toho bude možná problematické požadavek na realizaci objektů lokální retence u těchto 
staveb z prostorových, ale i společenských důvodů prosadit.  
 
Území s celoplošným HDV, které jsme v této studii označili jako „povodí SWM Francova“, má 
plochu 12,8 ha a leží v povodích kmenové stoky E a části kanalizačního sběrače E18. U kmenové 
stoky E se jedná o úsek mezi uzly 5130014 (67213) a 5147012 (OK 6E) a u kanalizačního sběrače 
E18 jde o jeho spodní úsek dlouhý 341,6 m mezi uzly 5130005 (65574) a 5130009.  
 
Účinnost hospodaření s dešťovými vodami na území s novou zástavbou obecně a v případě této US 
v povodí SWM Franzova je závislá na ochotě prostředí principy HDV uvádět v život. Fungování 
objektů pro HDV budoucí výstavby v povodí SWM Franzova je založeno na následujících 
základních podmínkách:  

• Veškeré dešťové vody, které spadnou do povodí SWM Franzova, před tím, než vtečou do 
uličních stok do kanalizačního sběrače E18 nebo do kmenové stoky E protečou objekty 
lokálních retencí. 

• Objekty lokálních retencí (OLR) budou dimenzovány na specifický odtok z redukované 
plochy povodí qm = 10 l/(s.ha). 

• Pro OLR bude na veřejných komunikacích vymezen alespoň jednostranný téměř souvislý 
travnatý pás dostatečné šířky pro zasakovací průleh, ve kterém nepovedou žádné inženýrské 
sítě. 

• Pro novou zástavbu na soukromých pozemcích bude v závazné územně plánovací 
dokumentaci předepsáno vyčlenění vhodných ploch pro průlehy OLR. Tato plocha 
představuje 5 – 20% z napojené redukované plochy každé nemovitosti (adresy).  

• Závaznost podmínek HDV nebude zpochybňována a nebude z ní slevováno. 
• Návrhy komunikací, terénních úprav a výsadeb zeleně stejně jako rozmísťování městského 

mobiliáře budou respektovat pravidla HDV.  
• Návrhy staveb, sadových a terénních úprav na soukromých pozemcích budou respektovat 

pravidla HDV. 
 
Dále byly v US uvedeny některé předpoklady, ze kterých návrh vychází a které je důležité 
respektovat ve všech fázích přípravy, realizace a provozu:   

• Předpokládáme, že nebude možné u objektů lokálních retencí počítat se zasakováním 
dešťových vod do podzemí (nebyl provedený hydrogeologický průzkum, ale odhadujeme 
vysokou hladinu podzemní vody a nevhodné geologické podloží). 



• Majitel a správce např. OLR na veřejných prostranstvích a komunikacích, které jim po 
dostavbě budou předány, by se měli včas připravit na stav, kdy OLR budou vlastnit, 
spravovat a udržovat. 

• Stavební úřady a vodohospodářské orgány, stejně jako ostatní orgány státní správy, budou 
dostatečně obeznámeny s principy a podmínkami HDV tak, aby mohly o stavbách 
kvalifikovaně rozhodovat, povolovat je a kolaudovat.  

• K návrhům budou použity odpovídající odborné směrnice např. ATV-DVWK-A138 a 
programy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1   Brno Maloměřice - urbanistická studie,  
situace - odvodnění s hospodařením s dešťovými vodami 



Cesta k retardaci prospěšné 
 
Během přípravy výše uvedené urbanistické studie a dalších akcí, v nichž jsme navrhli nebo 
připravujeme návrh hospodaření s dešťovými vodami, jsme narazili na několik poznatků, o kterých 
bych se chtěl na tomto semináři zmínit.  
 

Pokročilá urbanizace zapříčinila, že se historická role 
konvenčního způsobu odvodnění vyčerpala stejně 
jako kapacity vodotečí a stokových systému měst. 
To, co nám nabízí konvenční způsob odvodnění 
neodpovídá současným měřítkům trvale udržitelného 
rozvoje, protože tento systém není schopen řešit 
pokračující zpevňování zemského povrchu 
uspokojivým způsobem. Pro rozvoj měst je 
neperspektivní. Stokové systémy, které podle jeho 
pravidel byly vytvořeny, jsou dobrým základem, na 
kterém se bude dát stavět podle pravidel systému 
nového.  
 
V případě města Brna bude ještě nutné tento systém 
dostavět, aby se tento základ vytvořil. Není smyslem 
tohoto příspěvku to, aby vznikl z líčení skvělých 
perspektiv hospodaření s dešťovými vodami dojem, 
že je možné okamžitě ukončit přípravy rekonstrukcí 
kmenových stok, výstaveb retenčních zdrží nebo 
jiných konvenčních stokových systémů všude tam, 
kde si tyto stokové systémy již nyní neumí poradit 
s tím, co do nich přitéká. Naopak - tyto systémy je 
nutné např. za pomoci prostředků EU v co největší 
míře a co nejdříve zrekonstruovat aspoň na úroveň 

nejbližších výhledových potřeb. Se zaváděním nových principů by se ale nemělo čekat, až tomu tak 
bude, protože by tento systém byl za další roky zase kapacitně nedostatečný.   
 
I když v naší zemi v současné době nejsou vytvořeny legislativní, technické, ekonomické či 
společenské podmínky proto, aby se bylo možné při každodenním rozhodování o co opřít a mohli 
tak mluvit o systémovém přístupu. To je sice pravda, ale zároveň je pravda i to, že jsme již učinili 
poznání o prospěšnosti a perspektivnosti hospodaření s dešťovou vodou. Proto se domnívám, že je 
naší morální povinností vzhledem k dalším generacím se podle toho začít chovat. Bylo by 
nezodpovědné lpět na starých zvládnutých postupech jen proto, že je to procedurálně jednodušší. 
Krom toho ani absence pravidel pro zavádění nového systému odvodňování v naší zemi není 
objektivní, protože existují směrnice a zkušenosti s aplikacemi hospodaření s dešťovou vodou 
v regionu Evropy a toho jsme součástí.  
 
K tomu, aby se situace začala vyvíjet perspektivním směrem, je nanejvýš potřebné zahájit 
systematickou přípravu systémového zavedení hospodaření s dešťovou vodou v zemích Koruny 
české ihned.  
 
Cesta k tomu, aby se hospodaření s dešťovou vodou stalo základním principem vodního 
hospodářství v našich městech, má v současné době dvě podoby: 

a) realizace systémových změn a opatření s celostátní působností; 
b) zavedení účelových pravidel s místní působností. 



Systémová opatření s celostátní působností. 
Pokud se má hospodaření s dešťovými vodami zavést do života jako systémová změna, je to nutné 
provést důsledně, aby neměl systém nedostatky na úrovni 
principiálních pravidel a předpokladů. Systémový přístup 
znamená v našem případě zkoordinovat všechny zákonné a 
technické normy a ekonomické podmínky pro navrhování, 
realizaci a provozování odvodňovacích systémů 
s decentralizovanou retencí.  
 
K zavedení systému hospodaření s dešťovými vodami v ČR 
bude např. potřeba: 

• zakotvit do zákona o vodách principy trvale 
udržitelného rozvoje ve vztahu k dešťové vodě. 

• zakotvit do směrnic pro navrhování komunikací 
principy hospodaření s dešťovou vodou (např. úroveň 
zpevněných ploch nad plochami se zelení, příčný 
sklon komunikací pokud možno jednostranný, bránit 
pojíždění a parkování na zasakovacích plochách, které 
k tomu nejsou vybaveny, stanovit podmínky pro 
vhodné situační uspořádání komunikací, tzn. 
minimalizace nepropustných povrchů atd.). 

• zakotvit principy hospodaření s dešťovou vodou do norem resp. směrnic pro navrhování 
pozemních staveb (např. definovat podmínky pro situační umístění dešťových odpadů 
navazujících na objekty decentralizovaných retenčních systémů, vymezení nevhodnosti 
některých stavebních materiálů např. pro střešní krytiny, rýny a dešťové odpady ze zinku a 
mědi ovlivňujících kvalitu dešťové vody resp. životnost zasakovacích průlehů, podpora 
zelených plochých střech a střech s malým spádem a zadržování dešťové vody v cisternách 
a její využívání k provozu nemovitostí atd.) a terénních a sadových úprav (minimalizace 
nepropustných ploch, vhodné výškové uspořádání terénů a funkce ploch atd.). 

• vytvořit základní podmínku pro ekonomickou opodstatněnost hospodaření s dešťovou 
vodou (zavést vybírání poplatků za odvádění dešťových vod ze všech nemovitostí bez 
rozdílu funkcí a významu, zjednodušit a zpřísnit proces přípravy a realizace staveb 
hospodařících s dešťovou vodou). 

• provádět osvětu - vytvořit informační servis pro různé typy obyvatelstva (pro děti, pro 
majitele nemovitostí, proškolovat úředníky atd.). 

 
Systémová změna je prakticky jedinou možností, jak vytvořit podmínky pro trvalý přechod na nový 
systém. Zavedení systému představuje dlouhodobou přípravu založenou v první řadě na aktivitě 
zákonodárců a ministerských úředníků.   
 
Zavedení účelových pravidel s místní působností. 
Hospodaření s dešťovými vodami je možné do života měst zavést dříve, než se tak stane na základě 
systémových opatření státu. Lze toho docílit zanesením pravidel hospodaření s dešťovou vodou do 
územního plánu města (ÚP). Odsouhlasením ÚP zastupitelstvem se z dokumentace stává zákon, 
jehož dodržování je na území daného města vymahatelné.  
 
Ekonomickou stimulaci tu pak nahrazuje nařízení, které bude sice méně účinné, ale při povolování 
novostaveb nebo některých rekonstrukcí může být pro město velikým přínosem. Města se na tuto 
situaci musí sama pečlivě připravit. Kromě zavedení systému schvalování, povolování a uvádění do 
provozu orgány městské správy se musí např. začít zabývat tím, kdo a jak bude nové objekty 
decentralizované retence na obecních pozemcích přebírat, provozovat a udržovat.  



 
Výhodou této cesty v porovnání s tím, jak bude zavádět 
systémová opatření stát, je možnost poměrně rychlé 
aplikace a dřívější využívání efektivity tohoto systém.  
 
Nevýhodou je nebezpečí neprofesionálního přístupu jak ze 
strany objednatele či schvalovatele, tak ze strany 
zpracovatele, protože neexistují státem předepsané postupy. 
V této fázi je nutné, aby si města pro pravidla územně 
plánovacích dokumentací vybrala předpis uznávaný v EU, 
podle kterého bude systém decentralizované retence do 
územního plánů zakódován.  
 
Při projednávání akcí, v nichž jsme hospodaření s dešťovou 
vodou navrhli, jsme si uvědomili, že nejtěžší a 
nejzdlouhavější bude změnit myšlení lidí.  
 
Je tu však věc, která pochopení principu urychluje. 
Podstatou nového systému odvodnění je to, čím si již dávno 
hospodáři na vesnicích nebo zahrádkáři ve městech vylepšují bilanci výdajů na úrodu. Ano, 
zkušenost se zachytáváním dešťové vody ze střech do škopků či starých barelů pod rýnou k 
zalévání zahrad, všeobecně usnadňuje vysvětlování principu hospodaření s dešťovou vodou ve 
velkém.  
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