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INTERREG IIIB CADSES

RainDROP
Pøíprava

Metodického pokynu
pro hospodaøení s deš�ovou vodou

v urbanizovaných územích

LP1

Projektoví partneøi

priorita:
4. �ivotní prostøedí, hospodaøení se zdroji,

pøedcházet nebezpeèí

opatøení:
4.3 propagace integrovaného vodního

hospodáøství
a prevence proti povodním

1.7.2005 a� 30.6.2007

Cílem projektu je podpoøit rostoucí
povìdomí o hospodaøení s deš�ovou vodou
v duchu principù trvale udr�itelného rozvoje

pøi odvodòování mìst a obcí
v zemích prostoru CADSES.

Neustálým zastavováním (urbanizací) nových a
nových území dochází ke zvìtšování mno�ství

deš�ové vody, která rychle odtéká kanalizacemi a
koryty potokù a øek.

Mno�ství této vody se navyšuje tak, �e i
hospodáøsky nejvyspìlejší státy svìta si se stálou

potøebou zvìtšovat profily stok a koryta tokù
nevìdìly rady.

Èetné místní povodnì a zneèiš�ování vodoteèí
èastým odlehèováním ze stokových sítí se pro nì

staly impulsem pro hledání nového øešení.
A ony ho našly! Podstatou se stalo

....

RainDROP

ohleduplné hospodaøení s deš�ovou vodou
v místì, kde dopadne na zem

... více se mù�ete dozvìdìt na internetu

nebo oslovením
http://www.raindrop.cz

nìkterého z partnerù projektu.

Statutární mìsto Karviná, Moravskoslezský kraj, ÈR



Základní údaje o projektu
RainDROP v Karviné

Propagace

Pilotní projekt - Mìstský
dùm kultury v Karviné

Územní plán

LP1 : Statutární mìsto Karviná
Poloha: Moravskoslezský kraj, ÈR

Termín projektu: 07/2005 - 06/2007
Celkový rozpoèet projektu: 2.502.200 €
Podíl pro Karvinou: 351.400 €

(vedoucí partner)

RainDROP v Karviné

Hlavním cílem projektu RainDROP je zmapovat
prostøedí, vyhodnotit spoleèenské podmínky a
podle nich vytvoøit metodický pokyn zejména pro
tvorbu územních plánù v zemích regionu CADSES.

Souèástí projektu jsou
ukázkové realizace
opatøení k HDV napø.
systémù prùlehù a rýh,
zasakovacích prùlehù,
mokøadù, porézních
chodníkù, retenèních
rybníèkù ap.

Na území 1,3km mìsta Karviné budou
vypracovány 2 varianty hydrotechnického výpoètu
stávající stokové sítì - konvenèního zpùsobu
odvodnìní dle souèasnosti a odvodnìní, do kterého
budou zapracovány principy hospodaøení s
deš�ovou vodou. Výsledky obou zpùsobù
odvodnìní budou porovnány a vyhodnoceny.

2

Vìdomí, �e deš�ový odtok z urbanizovaných území
patøí k hlavním pøíèinám povodní a zneèištìní
vodních tokù, je dùvodem snahy EU problém øešit.
Smyslem projektu RainDROP je ukázat mo�nosti a
potøeby, které hospodaøení s deš�ovými vodami
(HDV) pøedstavuje v pìti partnerských mìstech v
Èeské republice, Nìmecku, Øecku a Slovensku.

... jestli se chceme vá�nì zabývat lidským
konáním, které snese kritéria trvale udr�itelného
rozvoje, tak zavádìjme principy odvodòování
mìst s hospodaøením s deš�ovou vodou. Patøí k
jasným perspektivám územního plánování. Jsou
to øešení blízká pøírodì, lidem a finanèním
mo�nostem našich mìst a obcí.

Ing. Zbynìk Gajdacz,
námìstek primátora Statutárního mìsta Karviné

Úèinnost nového odvodnìní
pøed a po

aplikaci objektù hospodaøících s deš�ovou vodou.

bude vyhodnocena na
základì monitoringu deš�ù a prùtokù

Pro aplikaci decentralizovaného HDV byl vybrán
objekt MìDK. Odvodnìní støechy a zpevnìných
ploch okolo budovy bude pøepojeno do systému
zasakovacích prùlehù a retenèních pøíkopù. Odtok
deš�ové vody se v objektech lokální retence pozdr�í
a spolu se splaškovými vodami odteèe z budovy do
mìstské kanalizace bìhem nìkolika hodin. Návrh
bude vyhotoven dle výpoètu prostøedkem STORM.

Po dokonèení úkolù bude provedeno srovnání a
vyhodnocení spolu s ostatními partnerskými mìsty
(Kupferzellem, Trenèínem, Aharnai a Mikro-
regionem Vsetínsko). Na základì tìchto poznatkù
bude vypracován

.

Metodický pokyn pro
hospodaøení s deš�ovými vodami v regionu
CADSES

Hospodaøení s deš�ovou vodou na pozemcích, kde
ke srá�ce dojde, zejména výraznì sni�uje zatí�ení

kanalizace, ale i vzdálené, významnì
zmenšuje pøíval vod do vodoteèí, ale i
vzdálených navíc v dobì, kdy to vùbec nepotøebují a
nemalou mìrou to zlepšuje mikroklima ve mìstech.

pøilehlé
blízkých

Posouzení stávající stokové sítì, vyhodnocení
potenciálu území pro hospodaøení s deš�ovou vodou
(zastavìných i nezastavìných), posouzení vodoteèí
a jejich zátopových území atd.


