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Úprava legislativy až do dnešní podoby

Zákon č. 254/2021 Sb. o vodách

§ 5 odst. 3 

Stavebník je povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových

vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby

(dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím,

popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li

žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný

nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo

kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí

být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením,

užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení

stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.



• Přípustný odtok srážkových vod z řešeného území 3 l/s/ha

• Regulovaný odtok z jednoho zařízení HDV nemá být nižší než 0,5 l/s



Širokospárová dlažba na parkovacích stání



Širokospárová dlažba na chodníku



Vegetační, rozchodníkové střechy



LIKO-S – zkusné plochy různě založených vegetačních střech



Kaufland – kombinace vegetační střechy a podzemní retence



Územně plánovací dokumentace:

• ÚP Třeboň – Základním předpokladem pro odvádění

dešťových vod je podmínka, že odtokové poměry z

povrchu urbanizovaného území zůstanou srovnatelné

se stavem před výstavbou

• RP OS 5 – Dešťové vody budou v případě omezených

nebo nevhodných hydrogeologických poměrů pro

vsakování likvidovány kombinací retence se

vsakováním, případně dostatečně kapacitní retencí

• RP OS 6 – Doporučuje se realizace vegetačních střech a

zelených fasád

• RP OS 4 – Střechy objektů na ploše OS 4 budou

vegetační, nebo v případě použití jiného typu střech

bude objekt řešit vlastní přírodě blízký způsob HDV



Soukromý developerský projekt TR 1 a TR 2



TR 1



TR 1 - Retenční otevřená nádrž



LIKO-S – Retenční otevřená nádrž



TR 2 – koordinační situace

























Náklady cena materiálu:
- pouze kamenivo – 38 tis. Kč

- kamenivo + zemina – 20 tis. Kč (dražší 

práce)

- kemenivo + zemina + biouhel – 225 tis. 

Kč (dražší práce + dražší doprava)

Dodržení technologických 

postupů – technický dozor!



Děkuji za pozornost


