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Abstract 
 
Reluctance to assign and plan stormwater management practices in urban areas; reluctance to assign 
and plan system measures; the influence of stormwater management products of West European 
origin on local conditions; stormwater management strategy – systematic approach, clarity, force of 
arguments, consistency, infiltration swales and trenches projects in practice. 
  
 

Úvod 
 
Požadavek s dešťovou vodou hospodařit se pomalu začíná objevovat v záměrech investorů, 
v podmínkách vodohospodářských orgánů nebo ostatních orgánů státní správy. Potřeba si 
s dešťovou vodou poradit jiným než konvenčním způsobem vychází z různých příčin a důvodů a 
způsoby, jak jsou tyto potřeby uspokojeny jsou často také velice rozmanité.  
Současné důvody, proč s dešťovou vodou hospodařit, většinou vychází z nekapacitních kanalizací a 
recipientů, ze snahy přenést finanční zátěž z majitelů stokových sítí na soukromé investory a někde 
i ze snahy zanést HDV do koncepce odvodnění daného území. Je zřejmé, že se jedná o důvody 
zcela oprávněné a správné.  
Vývoj zájmu ze strany majitelů sítí o efektivní systémy HDV se dal očekávat. Formulovat 
požadavek do zadání jakékoli výzvy na řešitele např. odvodnění nově urbanizovaného území není 
tak složité: „ ...odvodnění území navrhněte v duchu principů HDV“. Zakládá se to ovšem na 
předpokladu, že oslovení nebo přihlášení řešitelé zadání správně pochopí, zpracují a nabídnou 
nejvhodnější návrh. Zadavatel taky může zadání formulovat podrobněji ve snaze si lépe pohlídat to, 
co mu bude nabízeno. To by však vyžadovalo hlubší poznání problematiky a to se za současné 
úrovně rozšířenosti a zavedenosti HDV u objednatelů dá málo předpokládat. Tím, že nejsou 
vypracované metodické pomůcky - jak pro zadavatele - tak pro zpracovatele - je současná orientace 
v koncepčních návrzích HDV složitá.  
Když si všimneme, jak časté je nerespektování např. harmonizovaných ČSN s EU pro návrhy 
základních parametrů konvenčních vodohospodářských systémů, nelze očekávat, že bude situace v  
aplikacích hospodaření s dešťovou vodou lepší. Chápeme, že je těžké se vyznat v tom, co se jeví 
„jako řešení“ a co řešení opravdu je.  
Nejkvalifikovanějšími předkladateli řešení se proto často jeví výrobci a dodavatelé zařízení k HDV. 
Jelikož se většinou jedná o výrobce, jejichž zařízení prošla vývojem od počátečního období, kdy se 
hospodaření s dešťovou vodou v jejich vlastní zemi teprve pojmenovávalo, je tomu mnohde tak. 
Rozsáhlé nabídky sortimentů v ucelených programových řadách jsou natolik přesvědčivé ve své 
preciznosti, že se těžko odolává pocitu – s těmito výrobky jsme bez problémů. S ohledem na to, že 
bývá v prospektech věnováno nejvíce prostoru zařízením, která řeší nejčastější úkoly, je to často 
pravda. Nezanedbatelnou službou je i servis pro projektanty odvodnění, jehož součástí je výpočet a 
dimenzování těchto zařízení. Víme, o čem mluvíme, sami jsme těchto služeb v začátcích využívali a 
jsme za to zvláště Ing. Beckovi z firmy REHAU vděčni. Sledování trhu s těmito výrobky je také 
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inspirativní, protože je jejich výběr odrazem pokročilé potřeby západních zemí. V tomto ohledu si 
je však nutné uvědomit, že úroveň těchto výrobků odpovídá úrovni všeobecného poznání a stavu 
společností, ve kterých vznikaly, ne tak naší. Náš stupeň poznání a nastavení pravidel v naší 
společnosti v HDV (normy, legislativa, ekonomika) jsou jiné a nejsou na úrovni těchto států. Máme 
tím horší pozici při vyhodnocování situace, protože je pro nás složitější se objektivně rozhodnout 
např. při posuzování návrhu odvodnění s HDV, když o tom víme málo, jako je tomu při 
konvenčním odvodnění.  
Nejedná se ani tak o volby při určování koncových zařízení nebo řešení na úrovni jedné nemovitosti 
(RD atd.). Máme na mysli vypracovávání návrhů koncepcí odvodnění, v nichž jsou principy HDV 
obsaženy. Návrhy HDV pro současnou zástavbu, pro výhledový stav, návrhy HDV zohledňující 
předpokládaný vývoj a možnosti území, ale hlavně návrhy se srozumitelnou formulací cílů HDV. K 
přesnému vyjádření toho, kam chceme dospět, patří i jasné vyjádření toho, jak se k tomu dobrat. Jde 
o specifikaci pravidel, která umožní vytvořit nebo se přiblížit k cílovému stavu, a která budou 
důsledně respektovat podstatu principů HDV.  
Pravidla těchto principů budou respektovány, budou-li o nich přesvědčeni ti, kteří budou vymáhat 
jejich dodržování – úředníci reprezentující obce a města, správci a majitelé stokových sítí. Ti, kteří 
budou vymáhat dodržování pravidel, budou přesvědčení, budou-li přesvědčiví zpracovatelé 
koncepcí se svými návrhy – projektové firmy.  
Je tedy zřejmé, že největší přesvědčivostí musí disponovat řešitelé koncepcí, protože musí předložit 
a obhájit smysluplnost svých nových řešení. Zkušenosti řešitelů s HDV budou asi to nejdůležitější, 
o co se budou moci opřít zadavatelé při jejich volbě a řešitelé při tvorbě koncepcí.  
Až když je koncepce správně založena, pravidla HDV srozumitelně popsána jsou k užitku služby a 
rozmanitost výrobních programů výrobců zařízení na HDV a to bez nebezpečí systémového 
pochybení.  
 
 

Realizované projekty 
 
Na předchozích seminářích zabývajícími se tématikou hospodaření s dešťovou vodou jsme uváděli, 
že projektově připravujeme několik akcí, kde návrhy systémů odvodnění s HDV řešíme. Protože 
některé projekty pokročily do realizační fáze a přinesly nová poznání chceme Vás s našimi 
zkušenostmi s HDV seznámit.  
 

MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA 
AVVA - 1. ETAPA – MODRÁ 
D. SO II – 323, VENKOVNÍ KANALIZACE - 2. ČÁST 

 
Parametry odvodnění území kampusu - modré etapy: 
 
plocha plechové střechy  ................................................................  0,54 ha  
plocha zelené střechy  ....................................................................  0,48 ha  
plocha zpevněných povrchů  
(dlážděný a štěrkový chodník) ..................................................... 0,36 ha 
plocha nezpevněných povrchů (tráva) ......................................... 0,39 ha 
celková plocha ............................................................................ 1,77 ha 
 
odtok dešťové vody z modré etapy při HDV .......................... 10,6 l/s 
odtok dešťové vody při konvenčním řešení ................................ 171,5 l/s 



 
 
 
 
Obr. 2   Kampus MU - MODRÁ 
ETAPA, objekt lokální retence 
zasakovací průleh a retenční 
příkop ZP-RP5, založení 
retenčního příkopu do izolované 
jímky. 

Obr. 1   Kampus MU - MODRÁ ETAPA, situace.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 3 a 4   Kampus MU - MODRÁ ETAPA, je nutná vhodná volba pažení, výplňového materiálu, 
fólie a postup výstavby. 



MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA 
AVVA – INFRASTRUKTURA 
KANALIZACE 
SO IV-322.2 PARKOVIŠTĚ II – ODVODNĚNÍ 
SO IV-325.4 PARKOVIŠTĚ III – ODVODNĚNÍ 

 
Parametry odvodnění území kampusu – parkoviště I a II:  
 
plocha parkoviště II  ......................................................................  1,00 ha  
počet parkovacích stání  ............................................................... 374 míst 
odtok dešťové vody z tohoto území při HDV  .......................... 13,0 l/s 
odtok dešťové vody při konvenčním řešení ................................ 128,8 l/s 
 
plocha parkoviště III  .....................................................................  0,50 ha  
počet parkovacích stání  ................................................................ 189 míst 
odtok dešťové vody z tohoto území při HDV  .......................... 6,5 l/s 
odtok dešťové vody při konvenčním řešení ................................ 64,4 l/s 
 

Obr. 5   Kampus MU – INFRASTRUKTURA - parkoviště II a III, situace. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Obr. 7   Kampus MU – INFRASTRUKTURA - 
parkoviště II, plnění retenčního příkopu objektu 

ZP-RP 22 štěrkem. 

Obr. 6   Kampus MU – INFRASTRUKTURA - 
parkoviště II, retenční příkop objektu ZP-RP 17 vyložený 
vodotěsnou fólií k ochraně okolního podloží před průsaky 
dešťové vody – osazení fólie nemusí být vždy podmínkou. 



Obr. 8   Kampus MU – INFRASTRUKTURA 
- parkoviště II, zasypané retenční příkopy 
objektů ZP-RP 19, 18, 17 připravené k uložení 
zeminy zasakovacích průlehů – v našich 
podmínkách je velice složité obhájit dostatek 
místa na parkovištích pro prvky průleh-příkop 
na úkor parkovacích stání, i na kampusu se 
nepodařilo prosadit širší pás pro zasakovací 
průleh tak, aby se dal lépe vyřešit přechod 
mezi komunikací a průlehem.  
 

 
 
 
 
 
 
Obr. 9   Kampus MU – INFRASTRUKTURA - 
parkoviště II, zasypaný retenční příkop objektu ZP-RP 
15 připravený k uložení zeminy zasakovacího průlehu 
– na parkovištích II a III nebyly navrženy žádné 
odlučovače lehkých kapalin, čištění dešťové vody 
zajistí spolehlivým způsobem zemní konstrukce 
průlehů.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 10   Kampus MU – INFRASTRUKTURA - 
parkoviště II, retenční příkop objektu ZP-RP 7 je 
hotov a chystá se realizace konstrukce parkoviště. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11   Kampus MU – INFRASTRUKTURA - 
parkoviště II, objekt ZP-RP 7 po založení parkoviště 
a před položením zasakovacího průlehu. 



Projekt - RainDROP, Development of stoRmwater Operational Practices Guideline, 
INTERREG III B CADSES 5C052 (Manuál dešťových vod) 

 
vznikl z iniciativy EU a patří do programu INTERREG IIIB CADSES. Hlavním cílem projektu je 
vytvořit metodický pokyn o hospodaření s dešťovou vodou pro část západní a střední Evropu a 
Balkán. Kromě informací o různých praktikách hospodaření s dešťovou vodou a jejich použití by 
měla metodika poskytnout údaje o tom, jak začlenit jejich plánovaní do celkového procesu 
uzemního planování. Projektu se účastní pět partnerských měst - Karviná (ČR), Kupferzell 
(Německo), Trenčín (SK), Aharnai (Řecko) a Mikroregion Vsetínsko (ČR). Tato města se potýkají 
s různými problémy při odvodňování svých území (nedostatečné kapacity stok, koryt vodotečí, 
znečišťování potoků atd.) a všechna našla prostřednictvím svých expertních pracovišť řešení 
v systémech hospodařících s dešťovou vodou. Zkušenosti s aplikacemi právě v těchto prostředích 
budou podstatným zdrojem poznání při tvorbu metodického pokynu. Naše firma zajišťuje odborný 
servis pro vedoucího partnera tohoto projektu Statutární město Karvinou a řeší v projektu 
zapracovávání hospodaření s DV do územních plánů.  
 
Pro aplikaci opatření k hospodaření s dešťovou vodou byl v Karviné vybrán Městský dům kultury 
(MěDK). Na snímcích jsou realizované objekty lokální retence, prvky průleh-rýha, v různé fázi 
výstavby. Protože v okolí MěDK v Karviné probíhaly ještě jiné stavební práce (výstavba přilehlého 
parkoviště k MěDK, na němž se přeprojektovalo odvodnění na decentralizované s prvky průleh-
rýha) nestihly se objekty HDV s terénními úpravami do konce roku.  
Parametry odvodnění MěDK: 
 
plocha plechové střechy  ...............................................................  0,16 ha  
plocha zpevněných povrchů  
(asfaltová komunikace, dlážděný chodník) .................................. 0,23 ha 
plocha nezpevněných povrchů (tráva) .......................................... 0,29 ha 
celková plocha ............................................................................ 0,68 ha 
 
odtok dešťové vody po aplikaci HDV ....................................... 6,8 l/s 
odtok dešťové vody při konvenčním řešení ................................ 62,1 l/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12   RainDROP, MěDK v Karviné, situace. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13   RainDROP, MěDK v 
Karviné objekt ZP-RP 1, 
zasakovací průleh nad retenčním 
příkopem je oset travní směsí.  

Obr. 17, 18   RainDROP, MěDK v Karviné, 
objekt ZP-RP 3 po vyskládání zemních boxů a 
po rozprostření ornice a před osetím travní 

ě í

Obr. 14, 15, 16   RainDROP, 
MěDK v Karviné, fáze výstavby 
objektu ZP-RP 2 - retenční příkop 
tohoto i ostatních příkopů jsou 
vyplněny zemními plastovými 
boxy – ve špatných geologických 
podmínkách, jako bylo v tomto 
případě (navážky, popel atd.), se 
hůře zajišťuje stabilita výkopu, 
zvláštní pozornost je také nutné 
věnovat úpravě terénu okolo 
každého takového objektu, byly 
zde vyzkoušeny pro tento účel 
vyrobeny speciální travní rohože.  



Pro aplikaci opatření k hospodaření s dešťovou vodou byl na Vsetíně vybrán objekt Mateřské 
školy Trávníky.  
 
Parametry odvodnění areálu MŠ Trávníky: 
 
plocha plechové střechy  ..............................................................  502 m2 
plocha zpevněných povrchů  
(asfaltová komunikace, asfaltový chodník) ................................. 620 m2 
plocha nezpevněných povrchů (tráva) ......................................... 3160 m2 
plocha areálu celkem  ...................................................................  4282 m2 
 
odtok dešťové vody z této plochy po opatření HDV ................ 1,0 l/s 
výpočtový odtok srážkových vod z areálu při konvenčním řešení byl cca 33 l/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19, 20, 21, 22   RainDROP, fotodokumentace z období realizace stavby na Vsetíně. 
 
Mateřská školka byla vybavena měřením srážek a odtoků do stokové sítě před realizací stavby a po 
realizaci stavby. Výsledky monitorování efektu opatření HDV se v současné době vyhodnocují a 
budou prezentovány v odborné literatuře. 
 

Závěr 
Pokud se má HDV zavést jako celostátní pravidlo, jedná se o systémovou změnu a je nutné 
důsledně a koordinovaně upravit všechny zákonné a technické normy a ekonomické podmínky pro 
navrhování, realizace a provozování odvodňovacích systémů s decentralizovanou retencí.  


