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Dosavadní vodohospodářský přístup k odvodnění zastavěných území má za následek časté přetěžování 

kanalizačních sítí. V důsledku urbanizace se zvyšuje a urychluje povrchový odtok, tj. voda spadlá na zastavěné území 

je okamžitě svedena do kanalizace, která musí ve velmi krátké době převést vysoké průtoky, tím je kapacita 

kanalizace rychle vyčerpána a dochází k lokálním záplavám, resp. ke zvýšení přepadlého množství a četnosti 

přepadů na odlehčovacích komorách s následným vyšším znečištěním recipientů. Navíc je voda z území odvedena, 

nedochází k zasakování a klesá hladina podzemní vody, a tím i její zásoby, které jsou cenným zdrojem pitné vody. 

Způsobem, jak této situaci předcházet, je změna přístupu k odvodnění jako takovému, tzn. vodu neodvádět, ale 

s vodou hospodařit.  

Hospodaření s dešťovými vodami 

Proč hospodařit s dešťovou vodou? 

 snížení četnosti lokálních záplav 

 ochrana vodních toků před znečištěním 

 obnova přirozeného koloběhu vody 

 zachování vodních zdrojů 

 snížení nákladů při návrhu stokových sítí 

Bilance vody za deště 

Celkový objem deště spadlý na zemský povrch je rozdělen do tří složek: 

část vody se díky evapotranspiraci vypaří, další část je infiltrována do 

půdy a zbytek tvoří odtok z území. Podíl těchto složek je silně ovlivněn 

mírou urbanizace v území. Čím více je plocha zastavěna, tím nižší je 

evapotranspirace a infiltrace a o to vyšší je odtok. 

Decentralizovaný přístup 

Pro přirozený koloběh vody je vhodné řešit odtok 

lokálně na jednotlivých nemovitostech - 

decentralizovaně. To obnáší vytvoření objektů pro 

zasakování (zasakovací průleh, retenční rýha, drenáž, 

poldr), resp. vybudování místně propojenou síť těchto 

objektů. Pokud není možné využívat zasakování, je 

nutné na pozemku vybudovat objekty lokální retence, 

odkud je voda svedena do kanalizace či recipientu. 

Retenční objekty krátkodobě zadrží dešťovou vodu, 

čímž zmírní intenzitu odtoku, který otéká pozvolně 

a nepřetěžuje tak kanalizační síť. 

Jak zadržet vodu v území? 

Základním cílem hospodaření s dešťovými vodami (HDV) je 

zachování přirozeného koloběhu vody v nejvyšší možné míře. 

Princip vychází z myšlenky, že odtok z území by měl být před  

zástavbou a po zastavění přibližně stejný. Výsledkem je 

nutnost snížení odtoku dešťové vody z území, který vzniká při 

současném konvenčním přístupu. Pokud chceme snížit odtok 

z lokality, je potřeba vodu na území zadržet. Toho lze 

dosáhnout zasakováním nebo zadržením v retenčních 

objektech. Volba způsobu zadržení vody vyplývá z místních 

podmínek (charakteristiky podloží, hladina podzemní vody, 

sklon terénu, využití území atd.). 

Ukázka průlehu na odtoku z parkoviště  

Ukázka řešení průlehu pro akumulaci a infiltraci srážkových vod 



Nový přístup zasahuje do: 

 projektování a posuzování systémů 

odvodnění, 

 projektování pozemních staveb 

dopravních a inženýrských staveb, 

 územního plánování. 

Referenční projekty 

DHI a.s. se podílela na zpracování Generelu veřejné 

kanalizace v Hranicích, který jako první v České republice  

respektuje principy hospodaření s dešťovými vodami. 

Preferován byl decentralizovaný způsob odvodnění 

s řešením následků srážky na každém pozemku.  

Dalšími zpracovanými projekty byly Studie odtokových 

poměrů v Hradci Králové a Koncepce vodního 

hospodářství města Olomouce, jejíž součástí je Studie 

odtokových poměrů. 

V těchto projektech bylo zpracováno řešení odvádění 

srážkových vod posuzující výhledový stav odvodnění 

města při aplikaci HDV v návaznosti na kanalizaci, 

povrchové vody a podzemní vody. Na základě výsledků 

matematického modelu byla specifikována pravidla pro 

odvodnění, která byla podkladem pro zpracování 

územního plánu města. Z výsledků generelu bylo zřejmé 

snížení rozsahu rekonstruovaných stok a snížení objemu 

potřebných retenčních nádrží po aplikaci HDV.  

Legislativa a normy: 

Zákon č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., č. 268/2009 Sb. 

ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod 

TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami 

Princip aplikace systému HDV 

1. Tam, kde to jde, dešťové vody zasakovat bezpečně do podzemí. 

2.  Pokud pro zasakování nejsou vhodné podmínky, zdržovat odtok dešťových vod  

z pozemku prostřednictvím objektů lokální retence a regulovaného odtoku. 

3.  Odvádět dešťové vody do recipientů s povrchovými vodami. 

4.  Pokud jsou recipienty pro povrchové vody nepřiměřeně vzdálené nebo nedostupné  

odvádět dešťové vody do jednotné kanalizace. 

 Každý objekt HDV musí být vybaven bezpečnostním přelivem (pro nadlimitní dešťové události). 

Koncepční přístup 

Základním koncepčním materiálem pro rozvoj systému odvodnění je generel kanalizace. Generel kanalizace vychází 

z územního plánu a oba dokumenty by měly být v souladu, tzn. výsledky generelu kanalizace by měly být zpětně 

promítnuty do územního plánu. Generel kanalizace posuzuje hydraulickou kapacitu sítě, identifikuje kritická místa 

a navrhuje opatření k jejich odstranění tak, aby byl v střednědobém až dlouhodobém horizontu umožněn rozvoj 

posuzované lokality a zároveň byly definovány podmínky pro správnou funkci systému odvodnění. Nadstavbou 

generelu kanalizace je studie odtokových poměrů, která v sobě zahrnuje kromě kanalizace i posouzení vodních toků 

a infiltrace vod v urbanizovaném území. Nedílnou součástí moderních generelů a studií odtokových poměrů je 

posouzení systému matematickým modelem a aplikace systémů hospodaření s dešťovou vodou. 

Ukázka retenční nádrž pro srážkové vody 

Ukázka prostředí matematického modelu kanalizace – MIKE URBAN 

SW podpora: 

 od verze 2016 prvky HDV součástí 

programu MIKE URBAN 
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DHI a.s. je dynamická konzultační firma poskytující široké spektrum služeb v  oboru vodního hospodářství se zaměřením na 

matematické modelování stokových sítí a ČOV, říčních systémů i systémů zásobování vodou, aplikaci moderních nástrojů  

hydroinformatiky, dlouhodobý i krátkodobý monitoring, prodej měřící techniky, vývoj a distribuci odborného software.  

návrh a realizace krátkodobých nebo střednědobých měrných kampaní 

měření srážek, hladin a průtoků v kanalizaci a malých vodních tocích 

měření tlaků, průtoků a odběrů ve vodovodní síti 

projekty a realizace trvalých měrných profilů 

projekty a realizace dálkového přenosu dat  

úřední měření 

dodávka a servis měřící techniky 

zpracování a analýzy dat z měření 

školení pro obsluhu měřící techniky a zpracování dat 

vývoj a prodej software pro zpracování dat z měření  

zastoupení firem:      

konzultace v oblasti vodních zdrojů, vody ve městě i IT řešení 

řešení problematiky hospodaření s vodou v rámci měst  

řešení hospodaření s dešťovými vodami a povodňových stavů 

koncepční projekty v oblasti zásobování pitnou vodou 

koncepční projekty v oblasti městského odvodnění 

koncepční projekty v oblasti čistíren odpadních vod 

plány obnovy sítí 

prodej softwaru MIKE by DHI  

školení a uživatelská podpora 

Monitoring a dodávka měřící techniky 

Konzultace a prodej software 
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