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Dobrý den, 
 

obracím se na Vás s dotazníkem v rámci projektu ekocentra Koniklec „Pus�me si dom� 
deš�ovou vodu“, který se zam��uje na klimatické zm�ny související s deš�ovou vodou a jejím 
úbytkem v krajin�. Projekt je realizován za podpory Státního fondu životního prost�edí �eské republiky 
a Ministerstva životního prost�edí �eské republiky. 
 
Jak klimatická zm�na souvisí s deš�ovou vodou?  
 
Malý vodní cyklus je uzav�ený kolob�h, p�i kterém voda vypa�ená z pevniny spadne v podob� srážek 
na tu samou pevninu (podobn� funguje i nad mo�em). Navzdory svému názvu má malý vodní cyklus 
na sv�domí v�tšinu srážek dopadající na pevninu. Pokud dochází k zvyšování odtoku z území, ubývá 
množství vody, která se vypa�í a vrací se do malého vodního cyklu. Tím následn� ubývají celkové 
srážky a narušuje se tepelný i vodní režim krajiny. 
V�tšina deš�ové vody dopadající na stále se rozši�ující zastav�né území je odvedena deš�ovou 
kanalizací do �ek a dále pry� z pevniny. Tím dochází k destrukci malého vodního cyklu. Namísto 
pravidelných menších srážek pak m�žeme pozorovat dlouhá období sucha a následující p�ívalové 
dešt� (srážky p�icházející z oceánu, velký vodní cyklus). To má za následek erozi p�dy, pokles hladiny 
spodní vody a poškození vegetace, což v d�sledku op�t vede k destabilizaci klimatu. Naopak trvale 
dostate�n� vodou zásobená vegetace m�že p�ízniv� ovliv�ovat i další faktory podílející se na 
klimatické zm�n�.  
 
Jsme p�esv�d�eni, že nejvíce doléhají následky povodní a dalších projev� extrémních výkyv� po�así 
práv� na obce. Vaše obec m�že být partnerem pro realizaci opat�ení sm��ujících k návratu vody do 
krajiny. 
 
Jak využívat deš�ovou vodu navracet ji do jejího p�irozeného kolob�hu? 
 

� P�em�na nepropustných zpevn�ných ploch na propustné 
Srážková voda (tj. deš�ová voda a voda vzniklá táním sn�hu) se nem�že na nepropustných plochách 
vsakovat do p�dy a obnovovat zásoby podzemní vody. Místo toho odtéká po zpevn�ném povrchu 
povodí do stokové sít� nebo do vodote�í a stává se jednou z p�í�in lokálních záplav. Mezi propustné 
plochy pat�í nejenom zatravn�ná plocha, ale i povrch ze št�rku, d�ev�ná dlažba, vegeta�ní tvárnice, 
zatravn�né voštiny, a další. 

 
� Zasakování deš�ové vody 

Jedná se o další opat�ení navracející deš�ovou vodu do jejího p�irozeného kolob�hu. Obdobn� jako 
opat�ení p�edchozí brání i toto opat�ení p�í�inám lokálních záplav a nadm�rnému vysušování p�dy. 
Deš�ovou vodu odtékající ze zpevn�ných povrch� lze do podloží zasakovat nejr�zn�jšími zp�soby, 
nap�. p�es pr�lehy, šachty nebo tzv. rýhy. 

 
� Zásobování požární nádrže deš�ovou vodou 
 
� Další možnosti využívání deš�ové vody: 

 
Zalévání okrasné i užitkové zahrady deš�ovou vodou 
Vegeta�ní (zelené) st�echy, ko�enové �isti�ky odpadních vod  
Úklid, mytí v�cí, koupání domácích zví�at, splachování WC 
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Projekt je zam��en p�edevším na poradenskou �innost. Naši regionální zástupci Vám na 
základ� Vašich konkrétních požadavk� a možností doporu�í nejvhodn�jší �ešení. To bude navrhováno 
ve spolupráci s odborníky a firmami, které se realizací podobných projekt� zabývají. M�žeme Vám 
zprost�edkovat i vypracování projektu jednotlivých opat�ení a vytvo�ení rozpo�tu s ohledem na Vaše 
finan�ní možnosti.  

 
Zástupc�m obcí, kte�í se budou chtít o technologiích využívání deš�ové vody dozv�d�t více, 

nabízíme dvoudenní exkurzi do Berlína, která se uskute�ní na ja�e 2011 (termín bude ješt� up�esn�n). 
Pro vybrané zástupce obcí bude exkurze zdarma. 

 
Berlín jsme vybrali jako cíl exkurze z d�vodu, že zde m�žeme navštívit hned n�kolik velmi 

úsp�šných projekt� na pom�rn� malém území. Je to nap�íklad Postupimské nám�stí, kde je deš�ová 
voda v objemu p�ibližn� 23 tis. m3 za rok shromaž�ována a následn� využita asi z poloviny 
k zavlažování zelen� a zásobování um�lých nádrží, zbytek je využit v okolních budovách p�evážn� ke 
splachování WC. Tato opat�ení jednak stabilizují klima ve m�st�, jednak ulevují již tak p�etížené 
deš�ové kanalizaci. Zajímavým projektem je také Ústav fyziky, kde k optimální teplot� uvnit� budovy 
p�ispívá zelená st�echa a fasáda a klimatizace založená na deš�ové vod�. Komentá� k jednotlivým 
projekt�m povede Dipl. Ing. Marco Schmidt z Technické univerzity v Berlín�, který se podílel na jejich 
realizaci.  

 
Doprava bude zajišt�na autobusem. Ú�astníci budou ubytováni v za�ízení, které je sou�ástí 

spole�enskokulturního centra UFAfabrik (www.ufafabrik.de).  
 
 
 

Na záv�r Vás prosím o vypln�ní p�iloženého dotazníku, a to i v p�ípad�, že s námi nebudete 
mít zájem nadále spolupracovat. 
 

 
 

D�kuji za Váš �as a spolupráci 
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