
Stručná zpráva z pracovní cesty

Termín: 5.5.2015-7.5.2015
Akce: Počítáme s vodou - exkurze do Švýcarska (dobré příklady inspirují)
Místo konání: Mnichov (DE), Appenzell (CH), Ostfildern (DE)
Účastníci akce za město Přerov: Ing. arch. Jan Horký

Popis
Exkurze je součástí projektu ČSOP Koniklec „Počítáme s vodou“. Jeho cílem je seznámit 
zástupce české státní správy i samosprávy (tedy těm, kdo rozhodují o veřejném prostoru) 
s principy přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV).
Zahraniční exkurze za příklady dobré praxe zahrnovala návštěvu obytné čtvrti Messestadt 
Riem v Mnihově, kantonu a města Appenzell a obce Ostfieldern u Stuttgartu v Německu, 
stejně jako přednášky místních úředníků o principech a konceptech práce s dešťovými 
vodami. Během cesty byl rovněž popsán stav legislativy v České republice.
Význam přírodě blízkých způsobů HDV se kryje s platnou legislativou, kdy je na prvním 
místě cílem nakládat s každou jednou dešťovou kapkou v místě, kam dopadne. Tedy oproti 
dřívějšímu konceptu co nejrychlejšího odvodu dešťové vody do kanalizace a vodoteče je voda 
zadržována, využívána a případně postupně odpouštěna do recipientu. Dochází tak k několika 
zásadním efektům: zmenšení zatížení ČOV, snížení povodňových kulminací vodotečí, 
omezování sucha v městských oblastech a úspoře nákladů na poplatky za odvod srážkových 
vod a předimenzované kanalizační sítě a záchytné nádrže.
Švýcarský a Německý přístup zpoplatňuje veškeré zpevněné plochy poplatkem za srážkové 
vody, v ČR existuje však mnoho výjimek. Snahou bude ovšem změnit systém poplatků za 
srážkové vody tak, aby byl spravedlivější a motivoval právě k zasakování/využívání srážek.
Na prezentovaných příkladech byl ukázán smysl i princip takového nakládání, představeny 
výsledky (v kantonu Appenzell Innerhoden je realizují již přes 20 let) - například snížení 
povodňových stavů.
Inspirací pro Přerov mohou být především realizace v Ostfildernu, kde má každý objekt 
zelenou střechu (zadržování deště, snížení prašnosti v okolí, snížení okolní teploty 
vypařováním vody aj.), dešťové vody jsou vedeny povrchově v plytkých kanálcích (zapojení 
do veřejného prostoru) a vsakovány nebo zachytávány v zelené ose čtvrti či přírodních 
„nádržích“ na okraji.
Vzhledem k propustnému geologickému podloží je reálné zde realizovat některá zasakovací 
opatření, a ¨snížit tak platby za srážkové vody, ale také zvýšit kvalitu života ve městě. Na 
takováto opatření bude možné čerpat prostředky z OPŽP, investiční priority 2, prioritní osy 1: 
„Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik podporou 
investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a 
vývojem systémů pro zvládání katastrof“, Specifický cíl 3: Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu. Jednou z podporovaných aktivit bude „hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků“

Hodnocení přínosu (0-10): 9
Představené příklady byly velmi inspirativní a seznámení se s předpisy a principem švýcarské 
i německé legislativy v této oblasti nastínilo možnou cestu budoucího vývoje legislativy 
české. Exkurze mohla být mírně intenzivnější, to ale neubírá na možnosti pokročit v této 
oblasti i v Přerově a být tak mimo jiné do budoucna dalším „příkladem dobré praxe“.

Vypracoval:
Jan Horký



Obrazová příloha

Ostfildern u Stuttgartu. Dešťové vody se významně projevují ve veřejném prostoru - jsou vždy vidět. Z dešťového svodu je voda odvedena do 
zasakovacího průlehu, kde postupně vsakuje. Průleh zároveň sbírá vodu z chodníku. Kanalizační vpusť v průlehu je bezpečnostním přepadem pro 
případ přívalového deště, kdy by vody nestíhaly vsakovat. Přepad je napojen na vyšší síť dešťových vod



Parkovací místo v Mnichově (Messestadt Riem) provedeno jako částečně propustné. 
Povšimněte si přerušeného obrubníku, jež umožňuje odtok srážek do zatravněné plochy 
a jejich vsakování.

Zasakovací „zařížení“ u místního supermarketu v Appenzellu. Střecha supermarketu je 
dimenzována na zadržení až 8cm srážek v celé své ploše. Tyto jsou pak postupně zasakovány 
do podloží. Supermarket tedy neplatí žádné poplatky za odvádění srážkových vod do 
kanalizace.




