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Kauzy a případy vodní zdroje

Litá

Mělčany

Zábrdovice 

Červený Kostelec

Praha

Cenné zdroje závislé na ochraně biotopu, 

nápad drahého přivaděče, méně kvalitní 

zdroje v době sucha a když se nešetří, 

absence vodovodu a dešťovka na dvorku



Dešťovka místo vodovodu

Úspory vody zaváděné v domácnostech s 

finanční motivací a řadou možností

Dešťovka další možností úspor a přestože 

jen užitková, ekvivalentem pitné vodovody

Odmítnutí bývalým ředitelem VÚV, že 

individuální zájmy chytání dešťovky 

neodpovídají veřejným zájmům, dokonce i 

ekosystémovým funkcím („mimo přirozený 

rytmus srážek“)





Multiplikační efekt

 Podpora investic v domácnostech –

ušetří peníze, ekologický přínos, 

podpora podnikání a zaměstnanosti

 Peníze dělají peníze i ekoefekt



Multiplikační efekt

Zakázka 50.000,- odvedení daně 7.500,- a 

další kumulativní daně u dodavatelů

6 kubíkové nádrže, dotace kompenzující 

daně + 10 tisícová forma veřejné investice 

místo do nádrží v krajině do domácností

Při 100 tisících realizací kapacita 600 tisíc 

kubíků a při 20 tisícové veřejné podpoře =  

2 miliardy Kč z veřejných bez potřeby 

přivaděčů (dešťovka rovnou doma)



Přístup obchodních řetězců

Máte přeci 

vodovod!!!???



Klimatické změny

Když sucha, vyšší spotřeba vody – závlahy, 

mytí a koupání se

Ekocentrum Koniklec zaměřený na 

dešťovku ve městech

Zahrady jsou zeleň, vlhčí a chladí vzduch 

za horka (ale také stažení průduchů a 

vysoká teplota povrchu listů –

významnější stín a stahování vzdušné 

vlhkosti mimo horko), vláhu potřebuje

















Dešťová voda

 Měkká voda bez chloru

 Výhodné použití na zahradách (bez 

chloru, netvoří minerální povlaky na 

listech), ale také na praní, na 

splachování WC, mytí automobilů



Výhody a nevýhody

Zadarmo

Ekvivalent pitné vody z vodovodu, místo 

které využitelná

Především voda užitková

Vyžaduje investice pro zachytávání



Zadarmo - stočné?

 Při využití na zahradě stočné nesmysl

(platí i pro vodovodní v. - ne kanalizace)

 Při jiném využití jde znečištěná do 

kanalizace a případně do ČOV 

- bez plateb stočného nerentabilní pro 

provozovatele (VAK, Veolia atd.)

+ odpadnutí nákladů na stavbu dalších 

vodovodů, úleva kanalizaci při deštích, 

veřejným zájmem šetření vodních zdrojů



Množství

 Odvíjí se od dešťových srážek - v ČR 

průměrně 500-700 mm = 500-700 litrů na 

čtverečný metr střechy (stř. chalupa 60 m3= 

5000 Kč)



Kvalita

 Pro zalévání prakticky tatáž voda, která 

přímo prší

 Horší kvalita v oblastech s těžkým 

průmyslem a uhelnou energetikou (uhlí -

síra, prach s těžkými kovy), s intenzivní 

autodopravou (oxidy dusíku)



Akumulace x zasakování

Glynwed.cz



Vodní zákon 150/2010

§5 odst. 3: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo 

změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 

charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit 

zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě 

jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s 

tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a 

odvádění povrchových vod vzniklých dopadem 

atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové 

vody“) v souladu se stavebním zákonem4). Bez splnění 

těchto podmínek nesmí být povolena stavba.



Vodní zákon - 2010

§ 5 odst. 3 se na konci textu věty první 

doplňují slova „a zajistit vsakování nebo 

zadržování a odvádění povrchových vod 

vzniklých dopadem atmosférických 

srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové 

vody“) v souladu se stavebním 

zákonem4)

Poznámka pod čarou č. 4 zní: „4) Zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.“.



Vyhláška ke stavebnímu zák.

Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu o vymezování 

území v §20 odst.5 písm c): stavební pozemek lze 

vymezit pouze, je-li vyřešeno zneškodňování srážkových 

vod, a to podle následujících principů:      Vsakování, 

retence a zadržení na pozemku, pokud toto není možné, 

pak:      Vsakovací jezírko     Zadržení a regulované 

odvádění do povrchových vod, když je nebezpečí 

nějakého znečištění závadnými látkami, je to třeba řešit 

nějakým technickým opatřením.     Až v poslední řadě je 

možné odvádění jednotnou kanalizací, tj. když není 

možno skutečně nic jiného.



Získávání

 Okapy - například s klapkami

jakbydlet.cz



Skladování

sud 120 l à 550,- sud 300 l s podstavcem 760+440,- IBC kontejner 1000 l à 3000,-

repas à 1700,-



Repas IBC kontejnery



Komáří larvy v sudech

Vladimír Motyčka (BioLib.cz)



Komáří larvy v sudech

 Vynikající krmivo pro rybičky

 Zdroj bodavého hmyzu

 Ničení savem, vápnem, olejem (zaolejuje 

konve), repelenty, nasazením rybiček

 "Vše živé jen z živého" - zabránění 

běžnému přístupu hmyzu (víka)

 Potřeba potravy - přítok čisté dešťovky, 

zatemnění (světlo energií pro 

fytoplankton)



Ptačí svět (2018): 1

Martin Šálek



Ptačí svět (2018): 1

Miroslav Bažant



Zavlažování

 Konve - ruční

 Čerpadla - elektrická

 Kapková závlaha - nejúčinnější, přímo ke 

každé rostlině

konev 10 l à 90,- čerpadlo 12 l/min à 300,- kapková závlaha à 999,-



Dešťové jímky

 Podzemní, z plastu nebo betonu

instalace 1,5 m3 à 30.000 Kč, 6 m3 à 50.000 Kč



Kalkulátor velikosti nádrže

 Najdeme na stránkách prodejců jímek

 Zadáme množství srážek (srážková 

mapa ČR), velikost střechy (zástavby) a 

způsob využití





Kyselost

 Přirozená kyselost dešťů (pH pod 6) 

vzhledem k rozpouštění oxidu uhličitého

 Kyselé deště mají pH nižší než 5,6, 

extrém až 2,4 (kyselost octa)

 Kyselé deště vyplavují důležité prvky z 

půdy a narušují kořenový systém rostlin

 Vápněním lze kyselost potlačit



Hruška a kol. (2009)



Hruška a kol. (2009)



Výhled vývoje

Hruška, Kopáček (2009)



Tvrdost

 Tvrdost přechodná odstranitelná varem, 

způsobují rozpuštěné hydrogenuhličitany 

vápníku a hořčíku - vznik vodního 

kamene

 Tvrdost trvalá neodstranitelná varem, 

způsobená sírany, dusičnany, chloridy, 

křemičitany



Tvrdost

 Chemické změkčovače - prodávané 

tablety, s lety mohou stát více než nový 

elektrospotřebič

 Magnetické odstraňovače - fungují až při 

určitém průtoku, magnetické pole mění 

krystaly solí vápníku a hořčíku

 Ionizace - průtok mezi elektrodami, 

princip galvanického mokrého článku

 Elektronické odstraňovače - spolehlivost



Tvrdost

Geocentrum



Měď

 Fungicidní a algicidní účinky 

(modrá skalice, Kuprikol)

 Uvolňována z měděných střech a okapů

 Jako prvek se pochopitelně nerozkládá, 

ale může se dále vyplavovat

 Důležitý biogenní prvek, jedovaté 

sloučeniny





Dešťovka na zahradě 2016

 Využívání dešťovky zaslouží podporu 

jako u kompostérů a energetických úspor 

 Více rýny se svodovými řetězy, sudy se 

standardními podstavci, odtokovými 

vývody pro kapkové závlahy a přetoky

 Objemnější jímky, řešení s vodními 

biotopy, systémy svedení dešťové vody i 

na pozemcích bez zastřešených objektů



Jaroslav Suda (Košice)



Jiří Paldus a Petr Petřík (Čelákovice)



Josef Piroutek (Chroustov) 



Jana a Jitka Povýšilovy (Struhařov)



Iva Kulatá (Karlovy Vary)



Jitka Futová (Sokolov)



Helena Vlašínová (Ořešín) 







Zásady pro využití

 www.zahradni.net - k ukončení soutěže

 Využití maxima střech a veliké nádrže

 Samospád, počítání se zimou

 Filtrovaný přítok

 Ne průsvitu a výparu

 Kapkové závlahy

 Zálivka v chladnějších hodinách dne

http://www.zahradni.net/




Dešťovku po celý rok

Velká podzemní nádrž:

Voda ze zimy (v podzemí nezamrzne, v 

zimě nezaléváme), přes jarní využívání s 

deštíky, v létě vyčerpání

Menší nadzemní nádrže: „za sucha není ani 

dešťovka“ x šetřit na opravdové sucho, 

dešťovka hned z každého deště, 

podzemní voda složitější doplnění





Poděkování MŽP a SFŽP

 Koaliční jednání 2013 s Bílou knihou 

ČSSD, Petr Petržílek?

 Na MŽP jednání Zvonečníku s náměstky

 Ministr Brabec sám mediálně aktivní v 

době vyhlašování soutěže Dešťovka na 

zahradě, byť s posměšky k vanám a 

kutilství do muzea

 Tak či onak MŽP podpořilo program, 

který upřel pozornost k využívání 

dešťovky a lze ho dále rozvíjet



Děkuji za pozornost!

RNDr. Jiří Jakl
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