CÍLE SEMINÁŘE:
Smyslem projektu „Počítáme s vodou“ je odkrýt nové zásady pro odvodňování měst městskému
managementu (samosprávě) a státní správě a uvědomit je o tom, že:
1. v současnosti platí již řadu let zákony, které principy hospodaření s dešťovou vodou (HDV)
právně dost jasně předepisují a přitom to v praxi často není vůbec poznat – stát zavedl
systémovou změnu v odvodňování urbanizovaných území příliš nenápadně, bez vysvětlujících
komentářů a výkladů.
2. od letošního roku je k dispozici technická norma TNV 73 9011 „Hospodaření se srážkovou
vodou“, která vychází z legislativy a doplňuje ji o informace o navrhování, dimenzování,
stavbě a provozu objektů a systémů HDV.
3. stát neprojevuje dostatek zájmu principy HDV uvést do života, což se projevuje
v nejednoznačném a nekoordinovaném výkladu legislativy, v nejistém přístupu státní správy
a v chaotickém přístupu všech účastníků procesu výstavby – čím dříve si města uvědomí, že je
v jejich vlastním zájmu si pravidla zkoordinovat a zavést pro stavební činnosti na vlastním
území, tím ušetří velké finanční prostředky a sníží hrozby záplav z nově zastavěných území.
4. nečinnost státu nesejme ze zástupců měst odpovědnost za bezpečí jejich obyvatel. Na příkladu
měst Hradec Králové a Olomouce lze ukázat, jak lze postupovat při zavádění systémových
opatření závazných pro stavební činnosti na katastrálních územích těchto měst.

Cílem seminářů proto musí být předání informací, které povedou k pochopení toho, že:
A. situace je naléhavá a jakékoli odkládání řešení je v rozporu s politickými proklamacemi
o ochraně obyvatel a jejich majetku před povodněmi;
B. hrozba lokálních povodní bude stále častější a zavedením principů HDV se zvýší ochrana před
zaplavením zejména novostaveb z intenzity srážky dvouleté periodicity na pětiletou;
C. základním principem HDV je přenesení finanční zátěže a odpovědnosti za provoz a údržbu
objektů DSO na vlastníka odvodňované stavby;
D. vypracováním kvalitního koncepčního dokumentu (SOP, KG, ÚP) se vytvoří a zkoordinují
systémová opatření a stanou se závazná a vymahatelná na celém katastrálním území města či
kraje a ve městě se stavělo podle principů udržitelného rozvoje;

E. je možné si nechat zpracovat i tzv. Metodickou příručku, která je návodem, jak a kdy je
optimální aplikaci zásad vyžadovat, aby nebyla promarněna některá fáze projektové přípravy,
stavby, přebírání stavby do provozu či provozu samotného.
F. je důležité provádět na území města osvětu a hledat finanční stimuly pro co nejmasivnější
aplikaci HDV, aby se co nejrychleji začal snižovat přítok srážkových vod do stávající stokové
sítě a místních vodotečí.

