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Projekt Spotlight
 
Spotlight je aktivita
iniciovaná firmou Wavin.
Cílem je zlepšit situaci ve
městech a zastavěných
oblastech z pohledu
dlouhodobého řešení
hospodaření s dešťovou
vodou a kanalizačních
sítí.

Připravte s námi města budoucnosti!
 

S klimatickými změnami souvisí mimořádně deště

způsobující povodně, extrémní sucha přinášející

vysychání krajiny či omezení funkčnosti

kanalizace a uspořádání sítě i pro

správu dešťové vody.  

 

V kombinaci se stále sílící urbanizací stále časteji

ovlivnují naše životy. Přívalové deště se stávají

běžnou realitou. 
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Chytrá města
mohou pomoci
zmírnit negativní
dopady na životní
prostředí 

Průzkum
 

Průzkumu se zúčastnilo 178 studentů technicky

orientovaných kateder ČVUT, ČZU v Praze a

VUT v Brně. 

Průzkum ukázal, že tématika chytrých měst je

zajímavá i pro studenty českých technických

škol a rádi by se ji v rámci vyučování věnovali

intenzivněji.

Na většině škol témata implementují do výuky

zřídka, objevují se však již univerzity, které

chytré technologie do svých studijních plánů

zařazují.  
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Povědomí o
smart city
řešeních
Nejvíce si studenti pod pojmem
"smart city řešení" představí chytré
lavičky 6,2 %, prvky chytré dopravy 
6,2 % a chytrých budov 6,2 %. Ostatní
odpovědi studentů tvořilo 52,2 % ze
všech odpovědí. 

 
*Ostatní odpovědi studentů tvořilo 52,2 % ze všech

odpovědí
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Potenciál v
oblasti smart
city
40 % studentů vidí potenciál smart city
technologií v odpadovém hospodářství,
24,7 % studentů pak zmiňuje inovativní
technologie v dopravě, 13 %
technologie podporující životní
prostředí. 
 



Koncept smart
city ve výuce
Pouze 26,9 % studentů se ve výuce
setkává s konceptem smart city. A to
hlavně ve formě přednášky, workshopu,
případové studie, či přímo s předmětem
zabývajícím se tímto konceptem. 
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Uplatnění
smart city
prvků
Více než 33 % studentů plánuje ve své
budoucí profesní kariéře uplatňovat
prvky tzv. inteligentní urbanizace,
zelené střechy, propustné povrchy,
oddělení dešťové vody od splaškové
kanalizace či zasakování a retence. 
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Smart vodní
hospodářství
Více než tři čtvrtiny studentů je
přesvědčených, že smart řešení v
oblasti vodohospodářství dokáží zmírnit
dopady přívalových dešťů souvisejících
se změnami klimatu. 

 

Wavin Ekoplastik



Povědomí o
smart
společnostech 
Studenti nezmiňovali žádné
vodohospodářské a
odpadohospodářské společnosti.
Nejčasteji zmiňovanými smart
společnostmi byly: E.ON, LIKO-S, Green
Point nebo Lukanus Stav. 
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E.ON
LIKO-S

Green Point

Lukanus
Stav
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ŘEŠENÍ 1? 
Zelené střechy 
 

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.
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ŘEŠENÍ 2? 
Propustná dlažba

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.
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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 přetíženy
čistírny odpadních vod. 
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.
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ŘEŠENÍ 4? 
Zasakování a retence 
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.
 
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
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.
 



SLEDUJTE NÁS
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