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„31. 10. 2016, Hospodářšké noviny:

Z evropských peněz půjde 1,25 miliardy na boj proti povodním. 

Stát chce klást důraz na výstavbu a obnovu vodních děl. Klade 

důraz na projekty zaměřené na obnovu, výstavbu, rekonstruk-

ci nebo modernizaci vodních děl sloužících k protipovodňové 

ochraně.“  celý článek zde 
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V  červenci  roku  1997,  zasáhly  Českou  republiku  nejničivější 

tuzemské  povodně  20.  století.  Na  jejich  následky 

bezprostředně zemřelo 49 osob, konečný počet obětí byl 60.

Celkové  materiální  škody  dosáhly  téměř  63  mld.  Kč. 

A s povodněmi  z přívalových dešťů se od  té doby potýkáme 

prakticky každoročně. 

Přívalové  deště  ohrožují  krajinu  i  lidské  společenství,  které 

na ně dosud není dostatečně připraveno. Česká republika patří 

mezi silně urbanizované oblasti, ve městech zde žije bezmála 

75 %  z  10,6  miliónů  obyvatel.  A  právě  města  s  dominantní 

a  pro  vodu  více  méně  nepropustnou  zástavbou  představují 

z  hlediska  zvládání  klimatických  extrémů  výrazný  problém. 

Srážky se nemají kde zasakovat, dochází tak k hromadění vody 

či  jejímu  neregulovanému  odtoku  do  splaškové  kanalizace, 

hrozí kontaminace půdy i podzemních vod, eroze a záplavy. 

Vedle  problémů  způsobených  ničivou  vodou  trápí  naši  zemi 

v posledních letech také velké sucho. V uplynulých 5 letech se 

zde  vyskytlo  hned  16  extrémů  počasí,  zahrnujících  povodně, 

mrazy, holomrazy a jarní mrazíky, z nichž devětkrát se jednalo 

právě  o  sucho.  Uvedené  klimatické  extrémy  postihují  jak 

přírodní  prostředí,  tak  infrastrukturu,  resp.  naši  společnost 

obecně.

Vliv klimatických  
změn na přírodu a společnost
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Vlivem sucha dochází k vysychání  řek, snížení kvality vody či 

nedostatku  podzemních  vod.  Závažné  jsou  také  ekonomické 

škody  na  zemědělských  porostech  či  silná  eroze  půdy  při 

přívalových  deštích  a  s  tím  související  snižování  kvality 

a úrodnosti půdy.

Řešením je přitom nakládat 
s dešťovou vodou efektivněji 

Společnost,  zahrnující  představitele  obcí, 

investory,  projektanty  i  jednotlivce, musí přijmout 

opatření,  která  povedou  k  rozvoji  tzv.  inteligentní 

urbanizace  a  podpoře  individuální  ekologické 

odpovědnosti. Zelené střechy, propustné povrchy, 

přirozený  koloběh  vody  i  oddělení  dešťové  vody 

od kanalizace a inteligentní územní plánování mezi 

zmíněná řešení patří. A právě jim se tato publikace 

věnuje.

Zdroj: intersucho.cz
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Povodně v letech 2010 – 2016 
na území České republiky

Během  uplynulých  7  let  nedošlo  na  našem  území  k  nárůstu 

objemu srážek, změnila se však délka doby jejich trvání. Zatímco 

dříve  pršelo  méně  často  a  deště  trvaly  déle,  v  posledních 

letech  se  jedná  z  velké  části  o  kratší  a  intenzivnější  srážky. 

Za  sledované  období  se  ukázaly  jako  hlavní  příčiny  povodní 

přívalové a regionální deště, územně byla nejčastěji postižena 

oblast Jihočeského kraje. 

Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily 

značné škody a ztráty, se přitom za posledních 7 let na našem 

území objevily hned několikrát. Jednalo se o povodně v květnu 

až  červnu  2010  a  v  srpnu  2010,  záplavy  v  červenci  2011 

a v červenci 2012 a povodně v červnu 2013.

Například  červnové  povodně  z  roku  2010  byly  způsobeny 

dvěma regionálními povodňovými vlnami. Škody byly vyčísleny 

částkou  5,1  mld.  Kč  a  co  je  ještě  horší,  tyto  povodně  mají 

na  svědomí  3  oběti  na  životech.  V  srpnu  2010  došlo  k  letní 

záplavě  s  prvky  přívalové  povodně,  která  způsobila  škody 

dokonce  za  10,1  mld.  Kč,  a  zemřelo  při  ní  5  osob.  Spolu 

s povodněmi z  roku 2013 patří  ta ze srpna 2010 k nejhorším 

záplavám v České republice za sledované období.

V roce 2011 došlo v  lednu a v červenci k několika povodním. 

Záplavy  na  počátku  roku  zasáhly  oblast  Plzně  a  Českých 

Budějovic a jednalo o tzv. smíšené povodně, způsobené vlivem 

deště a tání sněhu. Největší přitom byla červencová povodeň, 

zapříčiněná  regionálními  dešti,  při  které  bylo  zasaženo  celé 

území ČR.
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V  roce  2012  zasáhly  naše  území  dvě  červencové  záplavy, 

způsobené  přívalovými  a  regionálními  dešti,  a  jedna  smíšená 

prosincová povodeň.

Tři červnové povodně z roku 2013 vznikly z důvodu regionálních 

a  přívalových  dešťů,  zasáhly  oblast  celé  České  republiky 

a zemřelo při nich 16 osob.

Rok 2014 přinesl  tři  květnové záplavy způsobené přívalovými 

a  regionálními  dešti  na  Ostravsku  a  Plzeňsku.  V  září  pak 

došlo  k  povodním  v  Brně,  které  byly  způsobeny  přívalovými 

dešti,  a  v  říjnu  vznikly  v  důsledku  regionálních  dešťů  záplavy 

v Českých Budějovicích.

V  roce  2015  byly  zaznamenány  v  lednu,  březnu  a  prosinci 

smíšené povodně v oblasti Českých Budějovic, v březnu pak 

v Hradci Králové.

www.wavin.cz 7  Zmírnění dopadu přívalových dešťů



Řešení 1: 

Zelené střechy  

Zelené střechy  jsou v současnosti v Evropě velmi populárním 

a  efektivním  způsobem,  jak  čelit  novodobým  klimatickým 

změnám.  Vzhledem  k  efektivitě  celého  systému,  ale  i  jeho 

výrazně  esteticky  působícímu  řešení,  patří  mezi  nedílnou 

součást  městských  odvodňovacích  opatření.  Jakkoli  je 

existence  tzv.  zelených střech známa už z antického období, 

jejich  moderní  koncepce  pochází  z  60.  let  minulého  století 

z Německa, odkud se pak rozšířila do dalších zemí.

Díky  svým  schopnostem  zadržovat  a  pozvolna  odpařovat 

vodní  srážky,  zelené  střechy  úspěšně  pomáhají  při  řešení 

problematiky přívalových dešťů a zároveň mají skvělé tepelně 

izolační vlastnosti. 

Zelená  střecha  je  ekologická,  estetická  a  vysoce  funkční 

zároveň. Bývá částečně nebo zcela pokrytá půdou a vegetací 

umístěnou  nad  hydroizolační  membránu  a  může  rovněž 

obsahovat další vrstvy, například kořenovou bariéru či systémy 

odvodnění a zavlažování.

Zelené  střechy  poskytují  řadu  výhod.  Dokážou  absorbovat 

srážky,  které  se  ve  vegetaci  zadržují  a  pozvolně  odpařují, 

a  pomáhají  zabraňovat  náhlým  povodním,  jejichž  vznik  je 

typický pro přívalové deště. Tím, že zpomalují odtok dešťové 

vody,  zamezují  přetížení  kanalizační  sítě  včetně  čistíren 

odpadních vod.

Vegetace  střešních  zahrad  zároveň  chrání  životní  prostředí; 

absorbuje  škodliviny  z  ovzduší,  obohacuje  vzduch  kyslíkem 

a váže oxid uhličitý, což je velmi přínosné zvláště ve městech. 

Zároveň  chrání  střechu  před  teplotními  rozdíly  i  poškozením 

a  omezuje  průnik  hluku  do  budovy.  A  v  neposlední  řadě  se 

jedná  o  vhodné  prostředí  pro  růst  vegetace  a  život  mnoha 

druhů živočichů.

Nezanedbatelné je rovněž estetické hledisko střešních zahrad 

a  také  fakt,  že  díky  postupnému  odpařování  vodních  srážek 

přispívají  ke  snížení  efektu  tzv.  městského  tepelného  ostrova 

a ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí.
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Řešení 2:

Propustná dlažba

V  mnoha  městských  oblastech  je  zelený  prostor  stále 

ještě  považován  za  luxus,  kterého  se  nedostává.  Na  zemi 

a  na  střechách  leží  doslova  milióny  metrů  čtverečních 

nepropustného materiálu, jako je beton, asfalt, cihla a bitumen, 

které  nedokážou  absorbovat  dešťovou  vodu,  a  umocňují 

riziko  povodní  při  přívalových  deštích.  Současným  trendem 

Evropy i celého světa přitom je nahrazovat neprodyšné plochy 

propustnými materiály, a vrátit tak vodu do jejího přirozeného 

koloběhu.

Nutnost  omezení  stavby  velkých  zpevněných  ploch,  které 

neumí  vsakovat  dešťovou  vodu,  ať  už  se  jedná  o  střechy  či 

pozemní prostory, souvisí s inteligentním územním plánováním. 

Namísto  výstavby  betonových  ploch  se  přistupuje  například 

k  využití  propustné  dlažby,  která  umožňuje  infiltraci  i  růst 

vegetace, budují se zahrady, vysazuje tráva. Pojem udržitelné 

odvodnění tím získává svůj skutečný význam.

Prostřednictvím  propustné  dlažby,  vyrobené  z  udržitelných 

materiálů,  a  za  pomoci  vhodných  technik,  lze  vybudovat 

propustné chodníky, které umožňují dešťové vodě proniknout 

přes povrch do podzemní vody. Systém propustných povrchů 

také  zmírňuje  odtok  přívalové  vody,  zachycuje  nerozpustné 

látky,  filtruje nečistoty z vody a zabraňuje nadměrné erozi. Je 

významným  prostředkem  protizáplavových  opatření.  Danou 

výstavbu lze použít na celé spektrum povrchů, včetně trávníků, 

silnic, obytných chodníků či parkovišť.
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Řešení 3: Oddělení dešťové vody  
od splaškové kanalizace  

Při  jednotné  stokové  síti,  v  rámci  níž  jsou  splašky  i  srážková 

voda odváděny do jedné kanalizace, dochází k řadě závažných 

problémů.  Při  přívalových  deštích  hrozí  přetečení  odpadních 

vod,  a  s  tím  spojená  kontaminace  půdy  a  podzemní  vody, 

může  dojít  k  ohrožení  kvality  pitné  vody,  bývají  přetížené 

čistírny odpadních vod. Existuje také reálné riziko průniku vody 

do budov, domácností, potoků a řek, hrozí záplavy i nadměrná 

eroze.  Oddělení  dešťové  vody  od  splaškové  kanalizace  tyto 

problémy  výrazně  eliminuje  a  zároveň  umožňuje  přirozený 

koloběh  vody  v  přírodě,  tedy  návrat  srážkové  vody  zpět 

do půdy.

Současná česká legislativa už navíc při budování nové stavby 

nebo  rekonstrukci  staršího  objektu  neumožňuje  vypouštění 

dešťové  vody  do  jednotné  kanalizace.  Norma  ČSN  759010 

stanovuje podmínky výstavby a provozu vsakovacích zařízení 

srážkových  vod.  Norma  TNV  759011  zase  řeší  likvidaci 

srážkových  vod  v  urbanizovaných  územích  způsoby  blízkými 

přírodě, stanovuje, kdy a kam lze srážkové vody odvádět a jaké 

zásady  a  parametry  je  třeba  dodržet.  Za  optimální  způsob 

přitom považuje vsakování srážkových vod do půdy, nejméně 

příznivě hodnotí jejich odvádění jednotnou kanalizací.

Podle údajů z  tzv. Modré zprávy,  tedy publikace ministerstva 

zemědělství  informující  o  stavu  tuzemského  vodního 

hospodářství,  došlo  v  České  republice  za  posledních  5  let 

k nárůstu splaškové kanalizace o zhruba 5 000 km. Z informací 

uvedených  ve  zprávě  také  vyplývá,  že  množství  sváděné 

vody  do  splaškové  kanalizace  ubývá.  To  je  způsobeno  tím, 

že  se  srážková  voda  začíná  odvádět  spíše  do  retenčních/

vsakovacích nádrží než do zmíněné kanalizace, resp. dochází 

k jejímu zasakování zpět do půdy.

Z  výše  uvedeného  plynou  i  pozitivní  ekonomické  aspekty. 

Města  nemusí  investovat  do  navyšování  kapacity  kanalizace, 

soustředí  se  zejména  na  její  modernizaci,  dochází  ke  snížení 

povodňových škod a srážkovou vodu lze dále využít například 

k zavlažování zeleně.
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Řešení 4: Zasakování  
a retence

Hospodaření  s  dešťovou  vodou  v  České  republice  regulují 

předpisy  pro  ochranu  životního  prostředí  a  řada  dalších 

norem. Srážkové vody už nelze při budování nové stavby nebo 

rekonstrukci staršího objektu vypouštět do jednotné kanalizace 

bez  povolení  správce  kanalizace.  Zda  lze  dešťovou  vodu 

na konkrétním pozemku zasakovat, anebo je třeba ji zadržovat 

a poté  regulovaně vypouštět,  vyhodnotí  geologický průzkum, 

který stanoví, zda je pozemek pro zasakování vhodný. 

Třebaže je infiltrace vody nejvíce preferovaným řešením, které 

přispívá  k  nastolení  přirozeného  koloběhu  vody  v  přírodě, 

ne  vždy  ji  lze  využít.    V  místech,  kde  je  zasakování  vody 

nevyhovující,  například  s  ohledem  na  vysokou  hladinu 

podzemní  vody  či  nevhodné  geologické  podmínky,  je  třeba 

zajistit  regulovaný  odtok  dešťové  vody  pomocí  retenčních 

nádrží do kanalizace. Za provoz těchto zařízení je přitom vždy 

odpovědný vlastník nemovitosti.

Dle normy TNV 759011 může být srážková voda bez zvláštních 

opatření zasakována u míst, jako jsou zatravněné plochy, louky 

a  kulturní  krajina,  střechy  o  redukované  odvodňované  ploše 

do 200 m², obytné terasy, komunikace pro chodce a cyklisty či 

příjezdy do garáží a k domům. Naopak nevhodné je vsakování 

u ploch s vysokou mírou znečištění, například u opraven vozidel, 

autobazarů, autovrakovišť či u míst sloužících k údržbě letadel, 

hospodaření  s  odpady  nebo  manipulaci  s  nebezpečnými 

látkami.

Další  prostory,  například  frekventované  pozemní  komunikace 

a  parkoviště,  střechy  o  redukované  odvodňované  ploše 

do  200  m²,  plochy  u  skladišť  či  komunikace  průmyslových 

a zemědělských areálů, patří mezi  tzv. podmínečně přípustné 

plochy.  Zde  je  nezbytné  před  vsakovací  zařízení  zařadit 

patřičný čisticí prvek, ať už se jedná o mechanické a biologické 

čištění či vhodnou filtraci přes adsorpční materiály. Pro plochy 

do  200  m²  je  vhodná  například  filtrační  šachta  Tegra  425 

s filtračním košem společnosti Wavin Ekoplastik.

V současnosti existuje řada povrchových vsakovacích zařízení, 

například otevřené povrchové nádrže,  jezírka či příkopy. Mezi 

nejefektivnější  řešení pak patří akumulační systémy vybavené 

filtrací,  které  podporují  retenci  i  zasakování  dešťové  vody 

a poskytují maximální kontrolu nad jejím fungováním. Akumulační 

boxy společnosti Wavin jsou vyrobené z čistého polypropylenu 

s více než 50letou životností, který  je modulovatelný a  lze ho 

jednoduše poskládat do téměř jakéhokoli tvaru. 

Boxy  Wavin  Q-Bic  a  Wavin  Q-Bic  Plus  se  snadno  umisťují, 

instalují, kontrolují i čistí, jsou mimořádně odolné a vhodné pro 

velké  objemy  jímání  srážek.  Alternativami  k  těmto  systémům 

jsou  boxy  Wavin  Azura  a  Wavin  Q-BB,  které  představují 

optimální řešení pro místa s vyšším dopravním zatížením.
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Řešení 5: Inteligentní urbanizace 
a krizové scénáře  

Ve městech dnes žije celosvětově asi 54 % populace, přičemž 

v  roce  2050  už  to  budou  2/3  všeho  obyvatelstva.  Evropa 

přitom  patří  k  silně  urbanizovaným  regionům  s  množstvím 

zastavěných ploch, které v centrech měst dosahují  i více než 

70 %. Městská aglomerace tak znemožňuje přirozený koloběh 

dešťové vody, a je proto více ohrožena povodněmi.

Bez  přijetí  odpovídajících  preventivních  opatření  budou 

problémy  související  s  klimatickými  změnami  eskalovat 

a působit stále větší škody. Zasaženi budou lidé, podnikatelské 

subjekty, budovy a prakticky jakákoli zástavba.

Urban  Stormwater  Management  je  koncepce  inteligentní 

urbanizace, která počítá se zahrnutím efektivního hospodaření 

s dešťovou vodou do územního plánování měst. Cílem myšlenky 

je  sladit  sociální,  ekologickou  a  ekonomickou  udržitelnost 

tak,  aby  výsledkem  byla  chytrá  a  odolná  města,  v  nichž 

budou protipovodňové a vodohospodářské systémy fungovat 

v  součinnosti  s  ostatní  městskou  infrastrukturou  včetně 

dopravy, energie, využíváním půdy a přírodních systémů.

V  praxi  to  znamená,  že  se  bude  omezovat  výstavba  velkých 

zpevněných ploch, které nedokážou vsakovat srážkovou vodu. 

Města  budou  naopak  podporovat  přirozený  koloběh  dešťové 

vody,  její  vsakování  do  půdy  a  budování  retenčních  nádrží, 

oddělení dešťové kanalizace od splaškové, výsadbu vegetace 

či  výstavbu  střešních  zahrad.  Zelená  prostředí  jsou  navíc 

obecně příjemnější pro život, zlepšují kvalitu životního prostředí 

a přispívají ke zvýšení cen nemovitostí.

Prevencí  to  však  nekončí.  Neméně  důležité  je  mít  připraven 

i  plán  pro  zmírnění  povodňových  škod  a  pamatovat 

na  ochranné  technologie,  mezi  které  patří  nahrazení  málo 

odolných materiálů typu MDF desek a sádrokartonu, instalace 

voděodolného  těsnění oken a dveří nebo úprava elektrických 

rozvodů  (umístění  zásuvek  výše  na  zdi).  Města  by  také  měla 

investovat  do  systémů  předběžného  a  včasného  varování 

hrozících záplav, které umožní přijmout opatření minimalizující 

škody, včetně včasné řízené evakuace osob a majetku.
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Společnost Wavin –  
jednička na trhu  
ucelených systémů hospodaření s dešťovou vodou

Efektivní  hospodaření  s  dešťovou  vodou  považuje  Wavin 

za  klíčové  téma  současnosti.  Proto  se  mu  už  desítky  let 

věnuje  prostřednictvím  propracovaného  a  uceleného 

souboru  originálních  řešení.  Společnost  poskytuje  důmyslně 

koncipované  komplety  pro  odvodnění  střech  a  zpevněných 

ploch, zasakování a  retenci,  filtraci a odlučování  i  kanalizační 

systémy.

Odvodňovací systém společnosti Wavin zajistí rychlý a zároveň 

plně  kontrolovaný  odtok  i  velkého  množství  vody  ze  všech 

plochých střech či zpevněných ploch, z budov  i staveb. Díky 

speciálnímu modelovacímu softwaru se jedná o nejbezpečnější 

a nejefektivnější řešení ve své kategorii.

Řešení pro zasakování a retenci umožňují zákazníkům dočasně 

akumulovat  a  řízeně  vypouštět  i  nadměrné  množství  dešťové 

vody. Filtrační  systémy pak  slouží  k odstranění  znečišťujících 

látek před vypuštěním vody do kanalizace.

Kanalizační systémy Wavinu představují vysoce kvalitní řešení 

pro odvod  a  efektivní  likvidaci  dešťové  i  splaškové  vody nad 

i pod zemí.

Nizozemská  společnost  Wavin,  působící  ve  25  evropských 

zemích,  disponuje  déle  než  šedesátiletými  zkušenostmi 

z  vývoje  a  výroby  precizních  řešení  z  oblasti  plastových 

potrubních systémů. Díky připojení k latinskoamerické skupině 

Mexichem mají nyní její výrobky zastoupení v 90 zemích světa. 

Společnost  klade  výjimečný  důraz  i  na  ekologické  hledisko 

a zachování udržitelnosti  zdrojů a vztahů. Veškerá  její  výroba 

probíhá za použití inovativních, nejmodernějších technologií.

Česká  společnost  Ekoplastik,  založená  v  roce  1990,  se  stala 

součástí skupiny Wavin v roce 2003. V současnosti je největším 

výrobcem a dodavatelem plastových potrubních systémů pro 

rozvody vody, topení a plynu v České republice, přední pozici 

si  drží  rovněž  na  celoevropském  trhu.  V  roce  2014  otevřela 

unikátní  školicí  středisko  o  ploše  250  m²,  v  rámci  kterého 

funkčnost svých výrobků demonstruje. Zájemci se tak mohou 

seznámit  s  průřezem  celého  sortimentu  společnosti,  a  to 

jak  prostřednictvím  statických  ukázek,  tak  i  díky  praktickým 

demonstracím. 
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