Voda je základem života na této planetě. Jakékoliv narušení koloběhu
vody se nepříznivě projeví v přírodě a samozřejmě i v životě lidí, kteří jsou
její součástí. Vodu potřebujeme nejen k pití, mytí a vaření, je nezbytná
pro zemědělství, v průmyslu, energetice, zdravotnictví – zkrátka všude.
Voda je jenom jedna – ta, která na naše území spadne ve formě srážek.
Systémy podzemních a povrchových vod jsou vzájemně provázány.

Tato publikace podrobně a srozumitelně popisuje všechny souvislosti
a uvádí příklady hodné následování. Lze si jen přát, aby se kniha dostala
k co nejširší odborné veřejnosti i k politikům, kteří o rozvoji měst
a obcí rozhodují, a aby tito politici byli osvícení, odvážní a pracovití,
ochotní pro své obce skutečně něco udělat.
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Hospodaření s dešťovými vodami je zakotveno v české legislativě. Z jakého
důvodu začalo být HDV uplatňováno, nemá většina z nás ponětí. Je však
jisté, že nás v České republice čeká nevyhnutelná změna spočívající v přechodu z konvenčního systému odvodnění na decentrální systém. Tuto
změnu lze přirovnat k budování čistíren odpadních vod namísto jejich
vypouštění do vodních toků.
Vysoká míra urbanizace negativně ovlivňuje přírodní hydrologický režim
krajiny. Náš vztah k vodě se musí zásadně změnit. Pro zachování principů
udržitelného rozvoje je třeba respektovat prvotní záměr, tedy podporu
přírodního koloběhu spolu s novou výstavbou. Publikace „Hospodaření
s dešťovou vodou v ČR“ komplexně vysvětluje neudržitelnost stávajícího
konvenčního systému odvodnění, a zejména dopad stále se rozvíjející
urbanizace na kvalitu vody ve vodních tocích, bezpečnost kanalizačního
systému vůči zástavbě a kvalitu a kvantitu podzemních vod.
Vzhledem k nejasně vykládané legislativě a absenci metodických pokynů,
se velmi často stává, že objekty HDV jsou navrhovány nevhodně. Čtenář
publikace si ujasní hlavní cíle HDV, legislativní požadavky, nároky pro HDV
v jednotlivých etapách přípravy dokumentace i technické standardy
při výstavbě a provozu. Publikace přispěje k pochopení vztahu k vodě
v urbanizovaném území, zejména díky komplexnímu popisu HDV,
a především ukázce praktických příkladů a dlouholetým osobním
zkušenostem autorů.
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hospodaření s dešťovou vodou v Čr

Existuje bezpočet důkazů o změnách klimatu na Zemi a není žádný
důvod předpokládat, že by se lidem podařilo tyto procesy zastavit.
Konečně se hovoří nejen o opatřeních, jejichž úkolem je zpomalit
změnu klimatu, ale i o důležitosti adaptace na probíhající klimatické
změny. Pro tuto adaptaci hraje významnou roli hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných územích, kde stavební rozvoj minulých
desetiletí významně zhoršil již dříve nevyhovující odtokové poměry.
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