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1 Základní údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název akce: Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-
Veselsko,  
Koncepce hospodaření s vodou 

 
Kraj:     Jihomoravský 
 
ORP:     Veselí nad Moravou 
 
Obce: Blatnice pod Svatým Antonínkem  
 
Investor/Objednatel: Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový 

rozvoj zájmové oblasti 
     Panský dvůr, náměstí Míru 664,  

698 01 Veselí nad Moravou 
     IČO: 70926140 
 
Zastoupen:    JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

předseda 
 
Kontaktní osoba:   Mgr. Magdaléna Čajková 

manažerka Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 
     tel.: 603 447 192 
     email: mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz 
 
Stupeň projektové dokumentace: Studie 
 
Odvětví stavby:    Vodní hospodářství 
 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
     Divize 06 
     IČO: 47116901 
 
Kontaktní osoba - projektant:  Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.  
     tel.: 607 858 658 
     e-mail: smelik@vrv.cz 
 
Odpovědný projektant:   Ing. Pavel Menhard  
     tel.: 257 110 289 
     e-mail: menhard@vrv.cz     
  

mailto:mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz
tel:257110289
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1.2 Předmět zpracování 

1.2.1 Koncepce hospodaření s vodou 

Koncepce hospodaření s vodou vychází především z podrobného terénního průzkumu a sběru dat. Je 
zpracována komplexní dokumentace zkoumaných jevů. Jsou sumarizovány dosavadní podklady obce, 
které přehledně shrnují potenciální problémy. Ty jsou následně rozpracovány.  
 

1.2.2 Struktura koncepcí 

Koncepce obsahuje tyto základní části:  

- popisná - charakterizuje zkoumané území s důrazem na popsání problematiky, 
- analytická - definice a analýza řešených problémů daného odvětví v obci, 
- návrhová - vize a strategické směřování obce, doporučení k řešení konkrétní situace. 

 
Pro sestavení návrhové části koncepce byl proveden: 

- rozhovor s politickou reprezentací úřadu - starosta, místostarosta, 
- rozhovor s vybranými zastupiteli (minimálně 4 zastupitelé),  
- dotazníkové šetření veřejnosti formou otázkových formulářů (papírově, elektronicky). 

 
V průběhu tvorby strategických dokumentů byla provedena dvě veřejná projednávání s prezentací 
rozpracovaného koncepčního řešení, ve kterých měla možnost široká odborná a laická veřejnost, volení 
zástupci obcí a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své návrhy a připomínky a vzájemně je 
vykomunikovat.  
 
Výstupem koncepce je: 

- tento dokument, 
- stručná verze nově zpracovaných dokumentů na webové stránce obce, 
- proškolení klíčových pracovníků úřadu (starosta) a vybraných zastupitelů na téma tvorby, 

využívání a aktualizace nově vytvořených koncepcí v rozsahu jednoho dne. 
 
Koncepce byla projednána na zastupitelstvech obcí. Zastupitelé schválili nové koncepční dokumenty 
jako základní plánovací dokumenty obce a nástroje pro řízení rozvoje obce v uvedených oblastech. 
  



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 7 

2 Základní popis území  

2.1 Vymezení řešeného území 

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem se nachází jižně od Uherského Hradiště a východně od Veselí 
nad Moravou pod Antonínským Střečkovým kopcem. Počet obyvatel s trvale hlášeným pobytem byl 
zjištěn od Českého statistického úřadu (ČSÚ) [M6]. Rozsah nadmořských výšek byl stanoven na základě 
Digitálního modelu reliéfu 5. generace [M7]. 
 
Kraj: Jihomoravský 
ORP: Veselí nad Moravou 
Katastrální území: Blatnice pod Svatým Antonínkem 
Počet obyvatel k 1.1.2022: 1 946 obyvatel 
 

 
Obr. 1 Vymezení řešeného území 

2.2 Charakteristika území 

Jedná se o území rozdělené tokem Svodnice na severovýchodní a jihozápadní část. SV část tvoří 3 
převážně zalesněná údolí - mezi Antonínským kopcem a Floriánky, nad Hájkem a v Nadhájčí. JV tvoří 
západní svahy Roháče. Sklonitost terénu je zobrazena na následujícím obrázku [M8] a pohybuje se 
obvykle od 5 do 13 %, na největších svazích (na velkých územích přes 20 %. Nejsklonitější území (oblasti 
v mapě níže) se nachází: 

• v oblasti mezi Antonínským kopcem a Floriánky, 

• v oblasti nad nádrží Hájek, zejména na západ od potoka, 

• v oblasti zvané Nadhájčí, zejména na západ od potoka, 

• v oblasti zvané Chmelnice (teče do ostrožské Lhoty), 

• na západních svazích Roháče, 

• břehy nad Svodnicí od benzinové stanice po Vrbové (bus). 
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Obr. 2 Morfologie území 

Rozsah nadmořských výšek byl stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. 
generace - DMR 5G [M7], který představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného 
zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné síti bodů o 
souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po 
vyrovnání (Bpv). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu 
území České republiky. DMR 5G vznikl v roce 2016 a úplná střední chyba výšky je 0,18 m v odkrytém 
terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. 
 
Plocha území obce: 1 391,5 ha 
Nadmořská výška: minimální - 195 m n.m. 
 průměrná - 250 m n.m. 
 maximální - 360 m n.m. 
 

2.3 Terénní průzkum 

Podstatným předpokladem správných analýz a návrhů koncepce je provedení detailního terénního 
průzkumu území obce. Byla vytipována místa, na která bylo potřeba se intenzivněji zaměřit. Ty 
vycházely z následujících podkladů: 

- záměry uvedené v územním plánu, 
- problémy identifikované v rámci diskuse s: 

o politickou reprezentací obce, 
o veřejností, 

- erozní ohroženost území, evidované erozní události, 
- kritické body - verifikace v terénu, 
- nalezení zmínek po erozi půdy po přívalových deštích proběhlých během řešení projetu, 
- nalezení prvků meliorací, 
- výstupy studií odtokových poměrů, 
- průběžné výstupy z komplexních pozemkových úprav, 
- realizované stavby k tématu boje se suchem, přívalovými srážkami, protipovodňovými 

opatřeními a hospodaření s vodou, 
- stav vodních toků, nádrží, mokřadů, 
- historické mapy - stabilní katastr, letecké snímky atd., 
- aj. 
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Obr. 3 Témata k řešení v Blatnici pod Svatým Antonínkem 

 
Výstupem je mapa podnětů k ověření v terénu. Podněty byly rozděleny do témat a barevně rozlišeny. 
Terénní průzkum v Blatnici pod Svatým Antonínkem byl proveden dne 22. června 2022. Pořízené 
fotografické materiály byly využity k verifikaci analýz a návrh opatření. Místa a směry pořízení fotografií 
jsou uvedeny na obrázku níže. 
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Obr. 4 Místa navštívená během terénního průzkumu v Blatnici pod Svatým Antonínkem 
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3 Analýza území 

3.1 Studánky a veřejné studny 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 
Sv. Antonínek 

• Typ:   Jiný vodní zdroj 

• Nadmořská výška: 332 m 

• Poloha zdroje:  WGS-84: N 48°57'28.09" E 17°28'21.00" 

• Vodnost zdroje: Ověřeno terénním průzkumem 

 
Obr. 5 Studánka Sv. Antonínek 

Studánka zaniklé obce Smíchov 

• Typ:   Studánka 

• Nadmořská výška: 305 m 

• Poloha zdroje:  WGS-84: N 48°57'02.40" E 17°29'35.00" 

• Vodnost zdroje: Ověřeno terénním průzkumem 

 
Obr. 6 Studánka zaniklé obce Smíchov 

Studna bez jména 

• Typ:   Studna 

• Nadmořská výška: 320 m 

• Poloha zdroje:  WGS-84: N 48°57'27.00" E 17°28'19.92" 

• Vodnost zdroje: Ověřeno terénním průzkumem 
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Obr. 7 Studna bez jména 

3.2 Komplexní pozemkové úpravy 

Dle vyjádření SPÚ byly KoPÚ teprve zahájeny, v současné době probíhá výběrové řízení na 
zpracovatele pozemkových úprav, analýza území ani plán společných zařízení nebyl tedy 
dosud zpracován.  
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4 Perspektiva vývoje klimatu 

4.1 Klimatický region 

Klima je průměrná vlastnost území, která je vyjádřena několika charakteristikami, např. průměrná 
teplota, výška srážek za rok atd. Území České republiky je rozděleno do klimatických regionu, které 
zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 
Klimatické regiony byly vyčleněny výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. 
Vymezení klimatických regionů bylo provedeno na základě mnoha kritérií, mezi ty rozhodující patří: 
suma průměrných denních teplot rovných nebo vyšších než 10 °C, průměrné roční teploty a průměrné 
teploty ve vegetačním období, dále průměrný úhrn ročních srážek a srážek ve vegetačním období, 
pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období v %, výpočet vláhové jistoty, hranice sucha  
a další faktory jako nadmořská výška, údaje o známých klimatických singularitách a faktor mezoreliéfu. 
Tyto údaje byly zpracovány Českým hydrometeorologickým ústavem z údajů let 1901 - 1950.  
Na základě zevšeobecnění uvedených podkladů bylo pro Českou republiku vymezeno deset 
klimatických regionů (číselný kód 0 - 9). Hodnoty vychází z Přílohy 1 Vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 227/2018 Sb. [I1] a určení dle [M9]. 
 
Blatnice pod Svatým Antonínkem spadá do třetího klimatického regionu, který zaujímá severní  
a východní část České křídové tabule, celý Hornomoravský úval, severní část Dolnomoravského úvalu 
a nejnižší polohy Boskovické brázdy. Základní charakteristiky území jsou uvedeny níže. 
 
Klimatický region:  3 - teplý, mírně vlhký (T3) 
Suma teplot nad 10 °C: 2500 - 2800 
Průměrná roční teplota (°C): 8 - 9 
Průměrný úhrn srážek (mm): 550 - 650 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období (%): 10 - 20 
Vláhová jistota ve vegetačním období (): 4 - 7 
 

4.2 Průměrná roční teplota a srážky 

Průměrná roční teplota se v minulých dvou dekádách zvýšila oproti standardnímu období 1961-1990 
o 0,8 °C, přičemž největší změny byly zaregistrovány v měsících červenec a srpen, nejnižší pak v období 
září až listopad. Průměrné prosincové teploty v časovém úseku 1991–2010 dokonce poklesly o 0,2 až 
0,4 °C. V zimních měsících jsou výkyvy průměrných teplot zřetelnější a v letních měsících naopak nižší. 
Za období posledních padesáti let stoupá průměrná roční teplota na území České republiky přibližně  
o 0,3 °C za dekádu, a to bez zřetelnějších odchylek mezi jednotlivými ročními obdobími. Výjimku 
představuje podzim, neboť je v tomto ročním období nárůst teploty pouze třetinový. V létě se nepatrně 
rychleji otepluje území Moravy a v ostatních měsících (zejména na rozhraní zimy a jara) území Čech.  
V návaznosti na změny teplotního režimu dochází také k postupnému navyšování průměrného počtu 
dní s vysokými teplotami a ke snižování průměrného počtu dní s nízkými teplotami. Průměrný počet 
letních dní během roku na území České republiky se oproti standardnímu období navýšil o 13, 
tropických dní přibylo 6. Zároveň ovšem průměrný počet mrazových dní klesl o 8 a ledové dny ubyly 3. 
Změny maximálních denních teplot, počtů dní s extrémními teplotami a střídání extrémně teplých  
a chladných období jsou obzvlášť v letním období statisticky významná [I2], [M10]. 
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Obr. 8 Změny průměrných ročních teplot vzduchu [°C] v období 1961–1990 a 1991–2010 [I2] 

 

 
Obr. 9 Průměrná roční teplota vzduchu [°C] za období 1991–2020 [M10] 

 

 
Obr. 10 Průměrný roční úhrn srážek [mm] za období 1991–2020 [M10] 
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4.3 Teplotní poměry a tepelné ostrovy 

Teplotní poměry v území byly vypočteny na podkladu dat satelitu Landsat 8. Ten provozuje NASA a 
USGS (Geologická služba Spojených států). Teplota byla vypočtena z hodnot jeho senzoru TIRS, který 
snímá vlnovou délku v rozmezí 10,30 – 11,30 µm (data spektrálního pásma 10). Prostorové rozlišení 
senzoru je 100 m. Aby bylo dosaženo co nejobjektivnějších dat o rozdílech v teplotě povrchů, nebyl 
zpracován jen jeden snímek, ale bylo hodnoceno 98 vhodných (bezoblačných) snímků z období teplé 
části roku (duben-září) v letech 2017-2021, denní doba pořízení snímků je dána pravidelností přeletu 
družice Landsat 8 a odpovídá době před polednem. 
„Tepelný ostrov“ je oblast zvýšené teploty vzduchu v přízemní a mezní vrstvě atmosféry nad 
urbanizovaným územím ve srovnání s okolní krajinou. Teplotní rozdíl (intenzita tepelného ostrova) je 
způsobený zejména lidskou aktivitou, podílem zastavěných ploch, použitými materiály krytin a 
povrchů, způsobem zateplení budov, a jeho účinky jsou nejvýraznější v noci, kdy dochází k postupnému 
uvolňování naakumulovaného tepla. 
 
Z termálních snímků je patrný rozdíl v tepelném vyzařování různých typů povrchů na území obce. 
Snímky potvrzují i tepelný ostrov nad zástavbou, tj. vyšší teplotu povrchů nad zastavěnými plochami. 
 
Nejteplejším objektem v obci není překvapivě zemědělskoprůmyslový areál Vína Blatel severně od 
zástavby (pravděpodobně díky rozsáhlým zatravněným plochám v areálu), ale haly u silnice I/54 
směrem na Blatničku a koncentrace zástavby s výrobou jižně a západně od křížení I/54 a I/71 v obci. 
Zvýšené teploty jsou zřetelné i v lokalitách zvýšené koncentrace zástavby, zatímco zahrady mezi domy 
teplotu mírně snižují. 
Mimo zástavbu záleží na kultuře, plodině, způsobu hospodaření a expozici, obecně jsou prohřátější 
jižní svahy, zvláště pak svahy rozsáhlých viničných tratí (viz mapky).  
 
Naopak nejchladnějšími lokalitami jsou lesní porosty, sady, vodní plochy, mokřady a údolí toků, pásy 
dřevin a jejich bezprostřední okolí a porosty dobře kryté polohy, k chladnějším lokalitám patří i rozsáhlá 
exponovaná hřbetní partie na severovýchodě, u ní by mírnější teplotní poměry mohly být způsobeny 
ochlazováním rozsáhlých otevřených ploch větrem. 
 
Teplotní mapa ukazuje i dvě výrazné teplotní anomálie – na poli za silnicí u areálu Vína Blatel a 
v západní části správního území obce mezi Radošovem a Zámezím. První bylo způsobeno pěstováním 
melounů na daném pozemku v jednom roce a zakrytím půdy tmavou fólií, v druhém případě jde o 
změnu kultury na ovocný sad a s tím spojeného dočasného odkrytí svrchní vrstvy půdy, která pak byla 
náchylná na přehřívání. V současnosti by již měly být na obou lokalitách teplotní poměry standardní. 
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Obr. 11 Teplota zemského povrchu – medián teplot povrchů v období 2017–2021 (duben – září). 

 

4.4 Modelová perspektiva vývoje klimatu do roku 2030 

Trend predikovaných změn klimatu na území České republiky probíhá v návaznosti na očekávané 
změny klimatického systému v Evropě. Dvě nejdůležitější klimatologické charakteristiky, které změnám 
klimatu Země podléhají nejzřetelněji, a o kterých máme také největší množství informací, tedy teplota 
a srážky, mohou být považovány za základní indikátory klimatické změny. Pro odhad následujícího 
vývoje klimatu na území České republiky je možno použít výstupy regionálního klimatického modelu 
ALADIN-CLIMATE/CZ provozovaným ČHMÚ. Model provádí výpočet klimatologických charakteristik 
pro vymezené lokality, v tomto případě pro střední Evropu v uspokojivé kvalitě při rozlišení 10–25 km 
pro klimatické scénáře pro Českou republiku s předpokládaným vývojem klimatu k dekádám 2030, 
2050 a 2100. Predikce srážkového režimu má v porovnání s předpovědí teplotního režimu vyšší míru 
nejistoty [I2]. 
 
Výsledky simulací regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ signalizují, že průměrné 
teploty by se do konce třetí dekády 21. měly v porovnání s obdobím 1961 až 1990 zvýšit o 1,1 °C. Trend 
predikovaného zvýšení průměrných ročních teplot o 0,24 °C za 10 let odpovídá globálním hodnotám  
i hodnotám uváděným pro Evropu. Trend výraznějšího zvyšování maximálních teplot je predikován  
v zimě a v létě, naopak zvyšování minimálních teplot je očekáváno především v létě, částečně ovšem  
i na podzim a v zimě. Celkové zvýšení teplot bude citelné především v urbanizovaných lokalitách, kde 
se změna mikroklimatu projeví fenoménem „tepelného ostrova města“ a městské aglomerace budou 
vykazovat znatelně vyšší teploty než jejich okolí. Bude docházet k vysychání povrchových  
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i podpovrchových vod a posílí se neschopnost vsaku velkých objemů bleskových srážek a rychlého 
povrchového i podpovrchového odtoku přeschlými půdami [I2]. 
 
Vývoj teplotních poměrů na území ČR lze pozorovat i na vývoji specifických klimatologických indexů. 
Počet tropických dní, které indikují teplotní extremitu letní sezony, v posledních 30 letech (období  
1991 - 2020) zřetelně stoupá a současně se i zvyšuje variabilita jejich roční četnosti. Zatímco v letech 
1961 - 1990 bylo pozorováno v průměru jen 5,0 tropických dní za rok, v období 1991 - 2020 se jednalo 
o 10,6 tropických dní za rok. Od závěru 20. století do současnosti se tak roční počet tropických dní v ČR 
více než zdvojnásobil. V posledním desetiletém období 2011 - 2020 bylo zaznamenáno v průměru na 
celém území ČR 12,4 tropických dní za rok, vůbec nejvíce v roce 2015, kdy plošný průměr počtu 
tropických dní činil 25,7. Tento výskyt tropických dní se již blíží hodnotám, které byly původně 
klimatickými projekcemi modelovány až pro konec tohoto století podle pesimistického emisního 
scénáře RCP8.5. K nejvýraznějšímu růstu počtu tropických dní docházelo hlavně v nížinných lokalitách 
a dále ve velkých městech (Obr. 2). Jedná se o regiony, kde lze očekávat nejvyšší dopad růstu extremity 
letních teplot na národní hospodářství a na lidské zdraví [I3]. Dle obrázku níže lze vidět pro řešenou 
lokalitu nárůst počtu tropických dnů až o 10 dnů. 
 

 
Obr. 12 Rozdíl průměr. ročního počtu tropických dní v letech 1991-2020 a v normálovém období 1961-1990 [I3] 

 
Průměrná roční teplota vzduchu na území ČR bude podle modelu ALADIN‐Climate/CZ pro scénář A1B 

v blízkém budoucím období 2021 - 2050 o 1,4 °C vyšší a ve vzdálenějším budoucím období 2071 - 2100 
dokonce o 3,3 °C vyšší než v referenčním období 1961 - 1990. Ve vzdálenější budoucnosti je výraznější 
nárůst teploty modelem očekáván v jarní a letní sezoně [I3]. Dle obrázku níže lze vidět pro řešenou 
lokalitu nárůst průměrných ročních teplot ze současných 8°C na 9°C do roku 2050 a na 11°C do roku 
2100. 
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Obr. 13 Průměrná roční teplota vzduchu v ČR (°C) v obdobích 2021-2050 (vlevo) a 2071-2100 (vpravo) [I3] 

 
Dle modelu ALADIN-Climate/CZ není očekáván v budoucím vývoji ročního úhrnu srážek statisticky 
významný trend, lze však očekávat změny charakteru srážek. V obou obdobích 2021 - 2050  
a 2071 - 2100 je simulován pokles průměrných srážkových úhrnů na území ČR v zimě, a naopak nárůst 
na podzim oproti referenčnímu období 1961 - 1990. V létě je pro období vzdálenější budoucnosti  
2071 - 2100 modelem simulován výraznější pokles průměrného srážkového úhrnu oproti referenčnímu 
období. V územním rozložení srážek v období 2021 - 2050 a 2071 - 2100 ve srovnání s normálovými 
třicetiletými obdobími model neočekává výraznější změny. Nadále zůstanou srážkově nejbohatší 
horské oblasti, v období vzdálenější budoucnosti 1971 - 2100 jsou očekávány poněkud nižší srážkové 
úhrny na jižní Moravě a níže položených oblastech Čech ve srovnání s obdobím 1981 - 2010 [I3]. Dle 
obrázku níže lze vidět pro řešenou lokalitu pokles z 700-800 mm v současnosti na 600-700 mm v roce 
2100. 
 

 
Obr. 14 Roční úhrn srážek v ČR (mm) v obdobích 2021 - 2050 (vlevo) a 2071 - 2100 (vpravo) [I3]  

 

4.5 Obce ohrožené suchem 

Česká republika má seznam obcí, které jsou ohrožené suchem. V těchto obcích stát aktivně podporuje 
vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů k využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na 
zahradě např. pomocí dotačního programu Dešťovka, která slouží na nákup nádrží na dešťovou vodu. 
Na stránkách Státního fondu životního prostředí je ke stažení Seznam prověřených obcí. Je průběžně 
aktualizován a slouží jako vodítko pro určení, zda obec spadá do suché oblasti. Pokud není obec 
v seznamu uvedena, je ještě možné ověřit na obecním úřadě, zda není obec ohrožena s akutním 
nedostatkem vody. Tuto skutečnost pak lze k žádosti o dotaci doložit např. potvrzením od starosty 
nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty. Za akutní nedostatek vody lze považovat situaci, 
pokud bylo v obci nutné od roku 2014: 

- alespoň 1x zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody ve zdroji: 

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=465
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o přistavením mobilního zdroje, 
o nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, 

- omezit místní vyhláškou používání pitné vody z místního vodovodu alespoň: 
o ve 2 letech, 
o nebo na dobu 3 měsíců v jednom roce [I1]. 

 
Dle sdělení starostky obce „od roku 2014 nedošlo v Blatnici k situaci, že bychom museli zajišťovat 
náhradní zdroj vody, či přistavovat cisternu. Omezení používání pitné vody na zálivku jsme místní 
vyhláškou neřešili, pouze hlášením v místním rozhlase a zprávou na webu obce. Dodávky vody máme 
zajištěny vodovodním přivaděčem z obce Lipov. Jediné, co se od 1. července 2022 změnilo, že jejich 
zdroje nejsou tak vydatné a nestačí na naše navyšující se odběry, tak jsme museli požádat VAK Hodonín 
o navýšení dodávek vody od nich a to z 100 m³ na 170 m³.“ 
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5 Dotazníkové šetření veřejnosti 
Pro sestavení návrhové části koncepcí provedl dodavatel individuální rozhovory s politickou 
reprezentací úřadu obcí a měst (v rozsahu starosta, místostarosta), s vybranými zastupiteli obcí a měst 
(minimálně 4 zastupitelé) a také dotazníkové šetření veřejnosti. Výsledkem těchto interview je definice 
dílčích cílů nebo alternativ cílů, které požadují jednotlivé skupiny. Dotazníkové šetření veřejnosti 
proběhlo formou otázkových formulářů, které byly k dispozici jak v tištěné podobě na dotčených 
obecních/městském úřadech, tak v elektronické formě umístěné na webových stránkách obce/města.  
O možnosti účastnit se dotazníkového šetření byli obyvatelé informováni prostřednictvím obecního 
rozhlasu, místního zpravodaje, webových stránek obce a facebookové stránky obce. Do 4. července 
mohli zastupitelé a veřejnost vyjadřovat své názory na zpracovávané téma. Výsledky jsou shrnuty 
v následujících grafech a tabulkách. Pro zajímavost jsou uvedeny i požadavky ostatních obcí 
zpracovávaných v rámci tohoto projektu, do kterého byly zapojeny: Ostrožská Nová Ves, Hluk, Blatnice 
pod Svatým Antonínkem a Boršice u Blatnice. 
 
Původním záměrem bylo získat různý pohled na situaci od zastupitelů a od veřejnosti. Byly proto 
dodány dvě série otázek s tím, že otázky pro jednotlivé skupiny se mírně lišily. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelé vyjádřili svůj názor při osobním projednání, již nebylo získáno velké množství odpovědí  
a převažující část dotazníků tak připadá na veřejnost. Proto je vyhodnocení odpovědí v následující 
kapitole zpracováno dohromady pro zastupitele a veřejnost. 

5.1 Výsledky 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo:  
Obec / počet odpovědí Papírová forma Elektronická forma Celkem občanů 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 2 2 4 

Boršice u Blatnice 3 0 3 

Hluk 0 17 17 

Ostrožská Nová Ves 1 3 4 

Celkem 6 22 28 

Pozn.: Rozložení mezi papírovou a elektronickou formou je dáno zejména způsoby informování občanů 
o možnosti vyplnit dotazník – rozhlas, zpravodaj, webové stránky obce, Facebook obce.  

 
Obr. 15 Počet občanů a zastupitelů, kteří se v dané obci zúčastnili dotazníkového průzkumu 
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Otázka č.1 - společná pro zastupitele i veřejnost 
Problematika vody a sucha úzce souvisí s klimatickou změnou. Jak závažný problém podle vás 
klimatická změna v současnosti pro vaši obec představuje? 
 
Možné odpovědi na otázku č.1: 

- Není to vůbec závažný problém, není třeba se jím zabývat. 
- Je to drobný problém a mělo by se jím výhledově začít zabývat. 
- Je to problém a mělo by se jím brzy zabývat. 
- Je to velmi závažný problém a mělo by se jím bezodkladně zabývat. 

 
Výsledky odpovědí na otázku č. 1:  

Obec / odpověď Není problém Drobný problém Střední problém Závažný problém 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 0 0 0 4 

Boršice u Blatnice 1 0 0 2 

Hluk 0 0 4 13 

Ostrožská Nová Ves 0 0 2 2 

Celkem 1 0 6 21 

 
Obr. 16 Zastoupení odpovědí na téma vnímání problematiky klimatické změny (všechny obce) 

 
 
Otázka č.2 - společná pro zastupitele i veřejnost 
V čem spatřujete Vy nejvýznamnější dopady klimatické změny na území obce (v minulosti, posledních 
5 let a v současnosti). Je možné zvolit více odpovědí. 
 
Možné odpovědi na otázku č.2: 

- nárůst počtu tropických dnů, 
- vlny veder, 
- přívalové deště, 
- nárazový vítr (tornáda), 
- průběh zimy - holomrazy, 
- výška sněhové pokrývky. 

 
Pozn.: Mezi odpověďmi mělo být i sucho, ovšem při zpracování dotazníků pro veřejnost vypadlo. 

V  otázce č.4 je již téma sucha obsaženo. 
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Obr. 17 Zastoupení odpovědí na téma nejvýznamnějších dopadů klimatické změny (všechny obce) 

 
Výsledky odpovědí na otázku č. 2:  
Obec / odpověď Trop. dny Vedra Přívalové s. Vítr Holomrazy Sníh 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 3 3 2 0 0 0 

Boršice u Blatnice 1 1 1 0 2 2 

Hluk 13 14 11 6 10 7 

Ostrožská Nová Ves 3 4 2 0 2 2 

Celkem 20 22 16 6 14 11 

 
Otázka č.3 - pouze pro zastupitele 
Souhlasíte s tvrzením, že v nejbližších 10 letech se vaší obce a jejího okolí dotknou projevy změny 
klimatu? Které problémy, podle Vás, nejvíce ovlivňují či budou ovlivňovat a snižovat kvalitu života 
v obci?  
 
Odpovědi pro Blatnici pod Svatým Antonínkem 
- Nedostatek vody ve studních, v potoce. 
- Jako obec máme stále stoupající objem odběru vody - přivaděč Lipov nestačí pokrývat. Musíme 

navýšit odběr z VAK Hodonín (finančně náročnější). U přívalových srážek dochází k přesunu zeminy 
a kamení z vinic do obce. 

 
 
Otázka č.4 - společná pro zastupitele i veřejnost 
Které problémy a rizika, spojené s dopady změny klimatu, považujete za nejzávažnější? Hodnota 1 je 
nejméně závažná, hodnota 5 nejzávažnější. 
 
Možné odpovědi na otázku č.4 včetně uvedení závažnosti problému: málo / středně / velmi závažný: 

- přívalové srážky 
- povodně 
- kroupy 
- silný vítr 
- holomrazy 
- vlny veder 
- sucho (dlouhodobé sucho, sucho v potocích, řekách, studnách) 
- sesuvy půdy 
- požáry 
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- vlivy na zdraví obyvatel 
- degradace půdy 
- snižování a ohrožení biodiverzity 

 

 
Obr. 18 Zastoupení odpovědí na téma závažnosti dopadů klimatické změny (všechny obce) 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 4 (řádek u názvu obce je součet málo+středně+velmi závažné):  
Obec / odpověď Příval. 

srážky 
Po-

vodně 
Kroupy Silný 

vítr 
Holo-
mrazy 

Vlny 
veder 

Sucho Sesuvy 
půdy 

Požáry Zdraví 
obyv. 

Degrad. 
půdy 

Bio-
diverzita 

Blatnice p. Sv. Ant. 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 

        Málo závažné 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

        Středně závažné 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 

        Velmi závažné 1 1 0 0 0 3 4 0 2 4 2 1 

Boršice u Blatnice 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 

        Málo závažné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Středně závažné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Velmi závažné 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 

Hluk 16 13 15 16 15 15 17 13 13 15 16 17 

        Málo závažné 4 4 5 3 1 1 0 3 1 0 0 0 

        Středně závažné 8 4 7 8 9 3 1 8 8 5 2 4 

        Velmi závažné 4 5 3 5 5 11 16 2 4 10 14 13 

Ostrožská Nová Ves 2 2 2 2 2 3 4 1 1 1 4 3 

        Málo závažné 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

        Středně závažné 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 

        Velmi závažné 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 3 

Celkem 21 17 19 20 20 21 28 16 19 20 23 22 

        Málo závažné 5 7 8 6 1 1 0 4 2 1 0 0 

        Středně závažné 10 4 8 9 13 4 1 10 9 5 4 5 

        Velmi závažné 6 6 3 5 6 16 27 2 8 14 19 17 

Otázka č.5 - společná pro zastupitele i veřejnost 
K předchozí otázce, "které problémy a rizika spojené s dopady změny klimatu ve vaší obci považujete 
za nejzávažnější" můžete uvést i konkrétní místo v obci, lokalitu, která je ohrožena. 
 
Odpovědi pro Blatnici pod Svatým Antonínkem 
Bez odpovědí. 
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Otázka č.6 - společná pro zastupitele i veřejnost s mírně rozdílným zněním 
Zastupitelé: Co by se, podle Vás, mělo dělat pro snižování dopadů změny klimatu, případně víte o 
adaptaci, kterou byste uvítal/a a podpořil/a? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní 
zkušenosti Vás napadnou příklady dobré praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí (např. lepší 
hospodaření se srážkovou vodou, doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o 
rostliny, přístup k řece nebo vodní ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba 
a péče o zeleň, lepší připravenost na krizové situace (povodně, vichr) apod.)? 
Veřejnost: Co podle Vás v obci chybí a mohlo by přispět k ochraně klimatu nebo adaptaci na klimatickou 
změnu? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní zkušenosti Vás napadnou příklady dobré 
praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí (např. lepší hospodaření se srážkovou vodou, 
doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o rostliny, přístup k řece nebo vodní 
ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba a péče o zeleň, lepší připravenost 
na krizové situace (povodně, vichr) apod.)? 
 
Odpovědi pro Blatnici pod Svatým Antonínkem 
- Zlepšení stavu potoka, více vodních ploch. 
- Udržovat v pořádku potok, přidat více vodních ploch a jejich udržování, podpora obyvatel při 

hospodaření s vodou. 
- Pořízení mlžítka do areálu zahrady MŠ; Obnova rybníčku Kačák-Drůbežka"- svedení přívalových vod 

z vinic do této lokality. 
 

 
Otázka č.7 - pouze pro veřejnost 
Jak vy osobně pociťujete dlouhodobý deficit vody a tím způsobené sucho (např. snížená hladina vody 
ve studních; vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek, bazénů; nedostatek zastíněných míst a 
zelených ploch v obci, velké betonové plochy; sucho na zahrádce; nedostatek vody ve vodních tocích; 
snaha o využití srážkové vody na pozemcích atd.); obecný popis toho co vás napadne)? 
 
Odpovědi pro Blatnici pod Svatým Antonínkem 
- Málo vody v potoce. 
- Lepší hospodaření se srážkovou vodou; plochy určené pro zasakování. 

 
 
 
Shrnutí 
V Blatnici pod Svatým Antonínkem byly vyplněny 4 dotazníky. Pro všechny dotazované představuje 
klimatická změna v souvislosti s problematikou vody a sucha závažný problém. Občané mají zejména 
obavu ze sucha, přívalových srážek, nárůstu počtu tropických dnů, vln veder a s tím související obavy o 
zdraví obyvatel.  
Hlavními problémy obce jsou dle dotazovaných: 

- nedostatek vody ve studních,  
- nárůst potřeby pitné vody,  
- nedostatek vody a špatný stav potoka, 
- nedostatek vodních ploch. 

Potřebami obce jsou dle dotazovaných: 
- podpora obyvatel při hospodaření s vodou, 
- obnova rybníčku Kačák-Drůbežka a svedení přívalových vod do něj, 
- pořízení mlžítka do mateřské školy. 
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6 Strategické koncepce 

6.1 EVROPA  

6.1.1 Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu 

V únoru roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii „Forging a climate-resilient Europe – the 
new EU Strategy on Adaptation to Climate Change“, která navazuje na Strategii EU pro přizpůsobení 
se změně klimatu z roku 2013. Z tohoto základního materiálu budou vycházet národní strategie 
jednotlivých členských států. Jádrem této nové, ambicióznější strategie je posun k vypracovávání 
konkrétních řešení a jejich realizaci.  
Evropská komise stanovila mimo jiné tyto úkoly:  
1) pomoci zaplnit mezery ve znalostech ohledně dopadů změny klimatu a odolnosti vůči této 
změně, a to i pokud jde o oceány, prostřednictvím programů Horizont Evropa, Digitální Evropa a 
Copernicus a sítě EMODnet  
2) zlepšit současný stav v oblasti modelování přizpůsobení se změně klimatu, hodnocení rizik a 
nástrojů řízení směrem k „modelování na úrovni aktiv“ 
3) založit evropské středisko pro sledování klimatu a zdraví v rámci platformy Climate-ADAPT 
4) stimulovat regionální a přeshraniční spolupráci a zdokonalovat pokyny pro vnitrostátní 
strategie pro přizpůsobení ve spolupráci s členskými státy 
5) aktualizovat monitorování, vykazování a hodnocení přizpůsobování pomocí 
harmonizovaného rámce norem a ukazatelů 
6) navrhnout přírodě blízká řešení pro pohlcování uhlíku, včetně účetnictví a certifikace, v rámci 
připravovaných iniciativ v oblasti nízkouhlíkového zemědělství 
7) začlenit přizpůsobení do aktualizovaných pokynů týkajících se sítě Natura 2000 a změny 
klimatu, do pokynů týkajících se zalesňování a opětovného zalesňování šetrného k biologické 
rozmanitosti a do připravované strategie v oblasti lesnictví 
8) pomoci snížit spotřebu vody zvýšením požadavků na úsporu vody u výrobků, podporou 
vodohospodárnosti a úspor vody a podporou širšího využívání plánů řízení sucha a udržitelného 
hospodaření s půdou a využívání půdy 
9) pomoci zaručit stabilní a bezpečné zásobování pitnou vodou na základě podpory začlenění 
rizik souvisejících se změnou klimatu do analýz rizik vodního hospodářství.  
 

6.1.2 Pařížská dohoda k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu   

Pařížská dohoda byla přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 2015. 
Dohoda provádí ustanovení Úmluvy a po roce 2020 má nahradit dosud platný Kjótský protokol. 
Je zde formulován dlouhodobý cíl ochrany klimatu, kterým je přispět k udržení nárůstu průměrné 
globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat 
o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Pařížská dohoda přináší významnou změnu, pokud 
jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů. V rámci Pařížské dohody se Česká republika v roce 
2017 přihlásila (s ostatními členskými státy EU) společně snížit do roku 2030 emise skleníkových 
plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990.  
 

6.1.3 Sendajský rámec pro omezování důsledků katastrof 2015–2030  

Dokument vychází z 1. světové konference o omezování přírodních katastrof v roce 1994 v japonské 
Jokohamě, kde byla přijata „Jokohamská strategie pro bezpečnější svět“, která zahrnovala základní 
principy pro snížení rizika katastrof, zmírňování jejich následků a adaptaci a Akční plán na následující, 
desetileté období. V roce 2005 se konala 2. světová konference o snižování rizika katastrof v 
japonském Kobe. Jednání a diskuze v rámci konference vyústily v přijetí dokumentů, jejichž úkolem je 
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posílit schopnosti zemí v oblasti identifikace rizika a investování do připravenosti na katastrofy. Cílem 
3. světové konference o snižování rizika katastrof japonském Sendai, která se konala v roce 2015, 
bylo vyhodnotit zkušenosti z uplatňování Akčního rámce z Hyogo (Kobe) pro období 2005–2015 a 
formulovat základní dokumenty na další, patnáctileté období.  
 

6.2 ČESKÁ REPUBLIKA 

6.2.1 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Hlavním dokumentem České republiky řešící adaptaci na změny klimatu je Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (také zvaná Adaptační strategie ČR), přijatá vládou ČR v roce 2015.  
Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně, 
zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští 
generace. Je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do roku 2030. Adaptační strategie ČR 
předkládá adaptační opatření pro jednotlivé hospodářské oblasti.  
 

6.2.2 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 

V roce 2017 byl vládou ČR schválen Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (dále NAP), který 
má zajistit realizaci výše uvedené Adaptační strategie ČR.  
Hlavním cílem NAP je zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu: zmírnit dopady změny klimatu 
přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a 
případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.  
Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových 
přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či 
řešení jejích negativních dopadů, kterými jsou hlavně: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové 
povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy, vydatné srážky, extrémně vysoké teploty 
(vlny veder), extrémní vítr, přírodní požáry. 
Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 2 průřezové cíle věnované vzdělávání, výchově a osvětě a 
směrování vědy, výzkumu a inovací, přičemž jsou jednotlivé cíle naplňovány 51 prioritními 
opatřeními, celkem se 161 úkoly.  
 

6.2.3 Politika ochrany klimatu v ČR 

Politika ochrany klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na 
národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na 
povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie).  
Tato dlouhodobá strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, by tak 
měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR.  
Hlavním cílem Politiky je stanovit vhodný mix nákladově efektivních opatření a nástrojů v klíčových 
sektorech, které povedou k dosažení cílů ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů následovně: 

 snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005, 
 snížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005. 

Dlouhodobé indikativní cíle Politiky ochrany klimatu v ČR: 
 směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2040, 
 směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2050. 

 
 



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 27 

6.2.4 Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu  

Příprava Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (Národní klimaticko-energetický plán) 
vyplývá z povinností nařízení EU o správě energetické a opatření v oblasti klimatu z roku 2018. Tento 
dokument v roce 2020 schválila vláda ČR a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním 
předáním dokumentu Evropské komisi. 
Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Členské státy 
EU mají mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným 
evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické 
účinnosti apod.  
 

6.2.5 Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 

opatřeními v České republice 

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v 
České republice, z roku 2015, se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k 
problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí, s následným návrhem souborů vhodných přírodě 
blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí. 
Strategie se mimo jiné zabývá vytvořením návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních 
opatření jako podkladu pro plánování v oblasti vod, územní plánování, projekty pozemkových úprav, 
oblastní plány rozvoje lesa a další plánovací agendy, zlepšení stávajících systémů protipovodňové 
ochrany území a jejich doplnění o prvky lokální ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy 
v ploše povodí. Realizace strategie a návrhů opatření navazuje na řadu vládních usnesení a úkolů dle 
evropské a národní legislativy.  
 

6.2.6 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky 

Koncepce z roku 2017 reaguje na výskyt epizod sucha v období 2014–2016, kdy se rok 2015 zařadil 
mezi historicky nejsušší roky. Cílem Koncepce je vytvořit strategický rámec pro přijetí účinných 
legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a 
nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu 
života v České republice.  
Mezi hlavní cíle strategie mimo jiné patří: 1) Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím 
monitoringu a predikce výskytu sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro 
zvládání sucha a všeobecné osvěty; 2) Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou 
vody napříč sektory i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách; 3) Zmírňovat 
dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy přirozeného vodního 
režimu krajiny. 
 

6.2.7 Plány dílčích povodí Moravy 

Plánování v oblasti vod má v České republice dlouhou tradici. Základním koncepčním dokumentem 
vodního hospodářství byl Státní vodohospodářský plán z roku 1953 a dále jeho druhé vydání z roku 
1975. Směrný vodohospodářský plán z roku 1975 byl pro územní působnost dílčího povodí Moravy 
nahrazen v prosinci 2009 Plánem oblasti povodí Moravy, který byl platný po dobu 6 let. V roce 2016 
byl tento dokument nahrazen Plánem dílčího povodí (dále jen PDP) Moravy a přítoků Váhu, který byl 
aktualizován v letech 2018 - 2021 a stane se platným koncepčním dokumentem vodního hospodářství 
pro období let 2021 - 2027. 
Účelem plánování v oblasti vod je dle vodního zákona vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy: 

• ochrany vod jako složky životního prostředí 
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• snížení nepříznivých účinků povodní a sucha 

• udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou 
 
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu: 
V obci Blatnice pod Svatým Antonínkem se v PDP Moravy a přítoků Váhu neuvažuje se žádným 
návrhem opatření. 
 

6.2.8 Národní plán povodí Dunaje 

Proces plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých obdobích. První plány povodí vstoupily v platnost 
ke dni 22. prosince 2009. Národní plány povodí aktualizované pro druhé plánovací období a plány pro 
zvládání povodňových rizik byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 
1083, respektive usnesením č. 1082. V průběhu jednotlivých plánovacích období je monitorován stav 
vod, který se vyhodnocuje, identifikují se vlivy a navrhují opatření. Dochází i ke změnám v procesu 
plánování, a to jak z hlediska legislativního, tak i metodického. Dle schváleného časového plánu a 
programu prací byly plány přezkoumány a aktualizovány v termínu do 22. prosince 2021. 
 
Opatření k dosažení cílů dle obcí: 
Opatření v Národním plánu povodí Dunaje se shodují s opatřeními v předchozí kapitole 
 

6.2.9 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 

V rámci plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje není řešena žádná z dotčených obcí.  
 

6.2.10 Oblasti s potenciálním povodňovým rizikem 

Řešené oblasti se nenacházejí v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem.  
 
 

6.2.11 Další související dokumenty v ČR 

Problematika změny klimatu je také jednou z důležitých priorit Státní politiky životního prostředí České 
republiky 2030 s výhledem do 2050 a Koncepce environmentální bezpečnosti a Bezpečnostní strategie 
České republiky 2015–2020 s výhledem do roku 2030. V neposlední řadě je problematika adaptace na 
klimatickou změnu také důležitou součástí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 
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7 Návrhová část - hospodaření s vodou 
 
 

Oblast Popis 

BLA-04 
drenáž vedla do příkopu, nad ním obsyp kanalizace drénuje vodu a kousek dal zamokřuje 
pozemky, vyřešeno napojením na kanalizaci 

BLA-04 příkop 

BLA-04 vyvedená drenáž + aktuální drenáž + přerušit melioraci - jak, návrh 

BLA-04 zamokřuje - proč, neudržovaný příkop nebo meliorace? 

BLA-08 rozšíření toku? 

BLA-09 akumulační nádrže 

BLA-09 podpora obyvatel při hospodaření s vodou 

BLA-10 Zelené střehy na budovách 

BLA-101 když smyv nateče do toku, tak to lidem nevadí, když do obce, pak ano; před toky zatravnit 

BLA-101 Nedostatek vody, špatný stav potoka 

BLA-101 revitalizace 

BLA-102 dešťová kanaliazce - postupně budovat 

BLA-103 lokální snížení, kaluž vody 

BLA-103 parkoviště - komplikace. Křížení 2 silnic I.třídy,  

BLA-104 pozemek pro převod, potrubí nebo korýtko 

BLA-109 mlžítko do MŠ 

BLA-109 pramen 

BLA-109 škola - rybníček z vody, kterou sbírá drenáž - protlakem 

BLA-110 JÚ, nevyužívá se 

BLA-110 Nárůst potřeby pitné vody - důvody? 

BLA-110 zdroj vody - ověřit co to je 

BLA-111 požadovat náhradní výsadbu za vykácený strom 

BLA-112 nedostatek zeleně 

BLA-112 proluky - nahradit trávník trvalkami 

BLA-113 vyspádovat chodníky, upravit obrubníkyať voda natéká do zasakovacích ploch s trávou 

BLA-114 dláždění parkovacích míst; např. mezi ZŠ a MŠ 
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7.1 Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) 

Systémy hospodaření s dešťovou vodou a s nimi spojené prvky modré a zelené infrastruktury velmi 
pozitivně ovlivňují urbánní prostředí a jeho celkové mikroklima, odlehčují kanalizační síti a zlepšují 
kvalitu života místních obyvatel. Vznikají velmi lákavá místa k pobytu, zkvalitňují se podmínky trávení 
volného času, zlepšuje se vzhled veřejných prostranství a v neposlední řadě se navrací kvalitní životní 
prostor flóře i fauně. Tato opatření jsou dimenzována na běžné deště, jež tvoří majoritní část 
srážkového úhrnu a nejsou plánována jako ochrana území před povodněmi či přívalovými dešti. 
Opatření bývají obvykle realizována na obecních pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích. 
Praxe ukazuje, že je velmi žádoucí kombinovat elementy šedé infrastruktury, tedy technická opatření, 
s prvky modrozelené infrastruktury, kterou reprezentují přírodě blízká opatření tak, aby bylo dosaženo 
co největšího a dlouhodobě udržitelného celospolečenského přínosu. Při implementaci opatření 
hospodaření s dešťovou vodou, která je nutno navrhovat jako neopominutelné součásti lidských sídel 
a koordinovat jejich fungování s ostatními sférami a zabránit vzniku izolovaných prvků, bude velmi 
důležitá mezioborová spolupráce a dosažení rovnocenného partnerství mezi odborníky, 
informovaných představitelích státní i veřejné správy a také veřejnosti.  
 
Hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu se dělí na pět základních kapitol, a 
to opatření pro zlepšení mikroklimatu a/nebo prevenci vzniku srážkového odtoku, vsakovací objekty, 
retenční objekty, objekty pro akumulaci a využívání vody a vodní prvky.  
 
Vhodná opatření pro zlepšení mikroklimatu lokality a předcházení vzniku srážkového odtoku 
představují prvky, jež se nachází na samém počátku odvodňovacího systému území a vhodně se 
vypořádávají s dešťovou vodou, a to jejím zadržením a infiltrací přímo v místě dopadu srážky. Následný 
výpar napomáhá snížením okolní teploty zlepšení mikroklimatu daného území. Opatření pro zlepšení 
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mikroklimatu a prevenci vzniku srážkového odtoku jsou úzce spjaty s vegetací, která je na dostatku 
vláhy existenčně závislá. Mezi tato opatření se řadí propustné a polopropustné povrchy (štěrkové 
a mlatové plochy, propustné dlažby a lité povrchy, zatravňovací dlažba a štěrkový trávník), plochy 
zeleně (trávníky, kvetoucí záhony, keře, stromy a dešťové záhony) a dále také vegetační střechy 
a fasády. V místech, kde není možné vodu přímo vsakovat, je vhodné ji zadržovat a řízeně odvádět do 
vod podpovrchových. Zachytávání, vsak, výpar a regulovaný odtok snižují riziko povrchového odtoku a 
dávají nám možnost napodobit přirozený hydrologický cyklus krajiny. Zadrženou vodu lze také využívat 
namísto vody pitné, kterou tak ušetříme, a to např. pro zalévání, čištění ulic či splachování toalet.  
 
Mezi hlavní přínosy opatření s dešťovou vodou se řadí regulační, zásobovací, kulturní a biodiverzitní 
funkce. 
 
Urbanizované lokality jsou typické vysokým podílem zpevněných ploch, jedná se např. o asfaltové, 
betonové či dlážděné povrchy, které jsou běžně odvodňovány stokovým systémem. Opatření zlepšující 
hospodaření s dešťovou vodou, a to především ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu, 
napomáhají odlehčení kanalizační sítě a zároveň zlepšují mikroklima urbanizovaných lokalit (zdroj: 
VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu). 
 
Hospodaření s dešťovou vodou je jedna z možností, jak se na klimatickou změnu a predikované scénáře 
s ní spojené připravit a nastavit adekvátní taktiku adaptačního chování.  
 
Strategie adaptačního chování je souhrn přijatelných přizpůsobení nejohroženějších prvků přírodního 
i antropogenního systému stávající situaci, predikované klimatické změně a jejím dopadům. Z důvodu 
předpokladu negativních změn je žádoucí činit jak opatření reaktivní, která se vypořádávají s jejich 
následky, tak i opatření proaktivní, která budou dopady klimatické změny mírnit či bránit jejich vzniku. 
Stavebním kamenem ochrany před extrémními hydrologickými jevy je zadržování vody v krajině, a to 
především optimalizací krajinné struktury a využíváním efektivních a přírodě blízkých technických 
preventivních opatření. 
V urbanizované krajině je velmi nutné zaměřit se na opatření, která budou postavena na principu 
zvyšování ploch sídelní zeleně, a to s ohledem na konkrétní umístění a funkci lokality. 
Jako velmi vhodné se jeví také začlenění přírodních či přírodě blízkých prvků rovnou do zástavby i jejího 
přilehlého okolí, jedná se především o integraci vodních prvků, luk atp. Zdravé ekosystémy, a to 
přírodní i umělé s vysokou druhovou rozmanitostí, se s vysokou pravděpodobností budou schopny 
probíhající i predikované změně klimatu přizpůsobit  
(zdroj: ČMHÚ). 
 
Klimatická změna a její dopady představují globální hrozbu a její dopady mohou mít rozsáhlé důsledky 
na rozličné okruhy lidských činností.  
Vodní hospodářství je v České republice závislé výhradně na vodách srážkových a je tedy dopady 
klimatické změny značně ohroženo a může být také významně postiženo. Jako nejcitelnější problém se 
ukazuje zvyšující se teplota vzduchu s následkem zesílení výparu z území a vodních ploch. Tyto úbytky 
vody z hydrologického systému nejsou adekvátně kompenzovány srážkovými úhrny, neboť jsou na 
území České republiky rozloženy nerovnoměrně a vznikají tedy oblasti, ve kterých je výpar větší než 
srážkové úhrny a dochází tak k projevům sucha.  
Na pravděpodobné extrémní dopady klimatické změny je třeba pružně reagovat a realizovat opatření, 
která nám pomohou negativní projevy klimatické změny zmírnit či jim zcela zabránit (zdroj: VTEI/ 2019/ 
4). 
 
Studie se problematice klimatické změny podrobněji věnuje v analytické části, přesněji v kapitole 3.2 
Klimatický region až 3.9 Adaptační opatření na změnu klimatu.  
 



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 32 

7.2 Zelené (vegetační) střechy v rámci veřejných budov 

 

Jedním z prostředků, jak v intravilánu zlepšit regulační schopnost území, zvýšit zásobu vody 
v prostředí (zmenšení odtoku z plochy střechy), biodiverzitu vlastního místa (náhradní plochy), 
příznivý estetický dopad (přírodní vzhled budovy lahodící oku procházejících osob) a příznivý 
kulturní dopad na okolí, je zřízení zelených střech na budovách. Příznivým kulturním dopadem 
je myšleno využití střech k relaxaci, setkávání, vzdělávání (fáze kvetení rostlin) a drobné 
zemědělské produkce (např. bylinky). Systematické snížení odtoku z budov umožňuje stavbu 
nebo rekonstrukci dešťové kanalizace s menší dimenzí potrubí. Kromě výše zmíněných 
přínosů také příznivě ovlivňují prašnost, okolní hlučnost, teplotní a vlhkostní poměry v okolí 
budov. Teplotní poměry v okolí budov se zelenou střechou jsou znát zejména během 
tropických dnů. Rostliny spolu se substrátem mohou čistit srážkovou vodu. Pro vlastní budovu, 
na které je zelená střecha instalována, je v zimě přínosem snížení energetické náročnosti 
vytápění budovy, v létě snížení energetické náročnosti chlazení budovy. Na tyto přínosy je 
možné pamatovat již při rozšiřování zástavby na úkor zelených ploch. Omezujícím faktorem 
pro realizaci střech mohou být požadavky památkové péče. 
 
 

 
Obrázek 1 Druhy zelených střech na budově [Metodika] 

 
Zelenou střechu lze snadněji provést na ploché střeše, ovšem pomocí kotvení vrstev substrátu 
je možná instalace i na šikmých až strmých střechách. Tloušťka vrstev substrátu určuje typ 
vegetace na zelené střeše a statická únosnost střechy určuje tloušťku vrstev substrátu. 
Náklady na realizaci zelené střechy tak můžou být zvýšeny potřebou zvýšení statické 
únosnosti konstrukce stropu, resp. střechy. Na styku stávající střechy a substrátu zelené 
střechy musí být kvalitně provedena hydroizolační vrstva tak, aby nevznikaly škody na vnitřním 
majetku nebo vlastní střeše. Kvalitní provedení se obvykle testuje napuštěním vody na 
hydroizolaci. Jsou používány substráty na bázi různých frakcí kameniva a zeminy nebo 
náhražky ve formě hydrofilní minerální vlny. Vegetační souvrství může mít jednu vrstvu nebo 
více vrstev. V takovém případě je dosaženo vyššího podílu zadržené vody tím, že drenážní 
vrstva oddělena od substrátu pro rostliny např. nopovou folií nebo plastovými rošty.  
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Volba vegetačního pokryvu je závislá na volbě výšky vegetačního souvrství, místnímu 
podnebí, zvolenému stanovišti a intenzitě údržby (zvýšené provozní náklady, technické 
možnosti údržby - přístupnost osob a vody). Údržba střechy spočívá v závlaze, sečení, 
stříhání, ořezání, přihnojení, plevání, doplnění vegetace, odstranění náletových druhů, 
dosypání vegetačního substrátu, kontrola a pročištění technických prvků. Stavební náklady 
zahrnují izolační vrstvu, folie, textilie, substrát a vegetaci, dopravu a provedení bez úprav 
statiky střechy.  
 
Zelené střechy lze pak rozdělit na: 
- extenzivní  - rostliny jsou schopné odolat dlouhodobému suchu  
 - minimální údržba - 2 až 4 krát ročně, 
 - vybrané trávy, trvalky, mechy, netřesky, cibuloviny, rozchodníky, aj. 
 - výška vegetačního souvrství je od 50 do 200 mm, 
 - plošná hmotnost v nasyceném stavu je od 75 do 250 kg/m², 
 - stavební náklady ploché střechy - 1 000 až 2 000 Kč/m², 
 - stavební náklady šikmé střechy se sklonem do 15° - 2 000 až 2 500 Kč/m², 
 - provozní náklady - 15 až 60 Kč/m²/rok, 
- polointenzivní - částečně udržovaná střecha - 2 až 4x ročně, 
 - luční květena, suchomilné trvalky, keře, malé a střední stromy, mechy, 
   netřesky, cibuloviny, rozchodníky, aj., 
 - výška vegetačního souvrství je od 150 do 400 mm a plošná hmotnost  
   v nasyceném stavu je od 200 do 500 kg/m², 
 - výška vegetačního souvrství pro větší keře je od 600 do 800 mm a plošná 
   hmotnost ve vodou nasyceném stavu je min. 1000 kg/m², 
 - stavební náklady ploché střechy - 1 000 až 2 000 Kč/m², 
 - stavební náklady šikmé střechy se sklonem do 15° - 2 000 až 2 500 Kč/m², 
 - provozní náklady - 15 až 60 Kč/m²/rok, 
 
- intenzivní - pro pobytové účely s propracovaným architektonickým rozvržením, 
 - pravidelně udržovaná střecha - 4 až 8 krát ročně, 
 - trávník, trvalky, cibuloviny, keře, stromy, 
 - výška vegetačního souvrství je min. 400 mm a plošná hmotnost  
   v nasyceném stavu je min. 500 kg/m², 
 - výška vegetačního souvrství pro větší stromy a keře je od 600 do 800 mm  
   a plošná hmotnost je od 1500 – 2500 kg/m², 
 - stavební náklady - 2 000 až 3 500 Kč/m², 
 - provozní náklady - 80 až 250 Kč/m²/rok. 
 
Podle způsobu využívání, údržby a místních specifik (u stěny, stín nebo přímé slunce, zeleň 
nebo zpevněné plochy v okolí) zelené střechy se volí rostliny tak, aby vydržely možné rozmezí 
vlhkosti substrátu a teplot. V Metodice „Voda ve městě“ [Metodika] je uvedena vhodná skladba 
pro extenzivní střešní ozelenění včetně možného procentuálního zastoupení v celku. Tento 
typ střechy je pro Slavičín vhodný, neboť se vzhledem k velikostem střech a jejich mělkosti 
neuvažuje výsadba keřů a dřevin, které potřebují vyšší vrstvu substrátu. Skladba byla 
doplněna o rozchodníky, netřesky, cibuloviny a mechy. Přestože na Městském úřadě je 
zvažována polointenzivní zelená střecha, tak pro blízkost oken kanceláří v souvislosti se 
zastíněním nejsou keře rovněž vhodné. 
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Název rostliny 

Kostřava ovčí Psineček tenký  Rozchodník bílý 

Lipnice luční Mateřídouška úzkolistá  Rozchodník šestiřadý 

Kostřava červená Kopretina bílá  Rozchodník španělský 

Hvozdík kartouzek Hvozdíček lomikamenovitý  Rozchodník pochybný 

Hvozdík kropenatý Pažitka pobřežní  Netřesk pavučinatý 

Černohlávek velkokvětý Zvonek okrouhlolistý  Netřesk horský 

Tomka vonná Mateřídouška vejčitá  Netřesk střešní 

Lipnice smáčknutá Řebříček obecný  Prutník stříbřitý 

Rmen barvířský Jestřábník chlupáček Tavolník poléhavý 

Zvonek okrouhlolistý Levandule lékařská Lomikámen arendsův 
 

Ze způsobu využití a tím zvoleném ozelenění střechy vyplývá volba skladby vrstev střechy, tj. 
(lehké) extenzivní střechy, které se zakládají i na střechách s malou únosností, tj. od 0,6 do 3 
kN/m2. Do výčtu stavebních úprav je potřeby zahrnout potřebné úkony na zvýšení únosnosti 
střechy, zvýšení atik, odvodnění atd.  
 
 
 

                                                                                                   
 

Obrázek 2 Příčné řezy zelenou extenzivní střechou 
 

 
Příklady dobré praxe lze nalézt napříč republikou. Jedná se o střechy jednotlivých domů, 
střechy bytových domů, budov firemních i obecních.   
 

vegetační koberec / vegetace 

minerální substrát / substrát z Liaporu a 
rašeliny 

výztužná síť pro kořeny rostlin 

retenční rohož / hydroakumulační vrstva 

filtrační vrstva 

drenážní vrstva 

protikořenová membrána / ochranná vrstva 

hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů 

dělící vrstva 

tepelná odvětrávaná vrstva, např. z Liaporu 

parozábrana s kompenzační vrstvou 

nosná konstrukce střechy 
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Obrázek 3 Mateřská škola Moravská v Havířově-Šumbarku (zdroj: karvinsky.denik.cz) 

 
 

 
Obrázek 4 Mateřská škola Řezáčova v Brně-Komíně (zdroj: facebook.com/greenviaCZ) 
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Obrázek 5 Základní škola v Mohelnici (zdroj: izolace-info.cz) 
 

 
Obrázek 6 Budova v areálu Úřadu vlády v Praze (zdroj: zelenestrechy.info) 

7.3 Využití dešťové vody jako vody užitkové 

Dalším z prostředků, jak v intravilánu zlepšit regulační schopnost území a zvýšit zásobu vody 
(zmenšení odtoku z plochy střech), je zřízení podzemních akumulačních (retenčních) nádrží 
na dešťovou vodu ze střech. Nádrže dle své velikosti umožňují částečně nebo zcela zachytit 
dešťovou vodu. V případě částečného zachycení vod je účelem snížení kulminačního průtoku 
v dešťové nebo jednotné kanalizaci nebo vodních tocích. Na přítoku by měl být lapač nečistot. 
Na odtoku je možné umístit regulační zařízení, případně pouze potrubí menšího průměru než 
na přítoku. Nádrž musí být vybavena bezpečnostním přelivem. Do podzemní lze také umístit 
více nádrží paralelně nebo sériově tak, aby některé sloužily k regulaci odtoku a některé 
z akumulaci vody k zalévání, požárním účelům, kropení silnic atd. 
 
Vzhledem k předpokládanému využití k zalévání není vhodné akumulovat vody 
z nepropustných povrchů - silnice. Je také možné postavit drobné retenčních nádrže nebo 
využít podzemní nádrže na veškerou povrchovou vodu ze zpevněných ploch bez dalšího 
využití a postupně ji regulovaně vypouštět do dešťové kanalizace nebo vodních toků, ale 
těmito řešeními se tato studie nezabývá. 
 
Je navrženo využít podzemní nádrže o velikosti několika jednotek až nižších desítek kubických 
metrů. Pro potřeby Slavičína doporučujeme v první fázi objem 6 m3 až 12 m3 a v případě 
pozitivních zkušeností přidat další nádrže/nádrže. Pro výraznější regulační průtok (snížení 
kulminace) by měl být objem co největší – ve stovkách až tisících m3. Je možné využít 
prefabrikovaných betonových nebo plastových nádrží, které mohou být samonosné nebo 
určené k obetonování. Rovněž je možné volit mezi pochozími nebo pojízdnými nádržemi. 
Tvarově se nejčastěji využívá obdélníkových nebo válcových nádrží. Tyto nádrže by se 
umístily do veřejného prostoru, tj. na pozemky v majetku města Slavičín. Podzemní objekty by 
byly skryty a byl viditelný pouze poklop, potrubí k napojení cisteren nebo hadic, případně 
žebřík. Do těchto nádrží by byly sváděny vody ideálně z budovy rovněž v majetku města, 
případně i soukromých budov v blízkosti akumulačních nádrží.  
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Obrázek 7 Podzemní retenční nádrž [Metodika] 
 
Při volbě umístění nádrží je nutná koordinace s podzemními inženýrskými sítěmi, případně u 
nepojízdných nádrží také s nezpevněnými cestami a nájezdy. Náhled inženýrských sítí byl 
získán z webové verze Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Nádrž by měla být 
občas pročištěna od listí, sedimentů a štěrku a zkontrolována funkce jednotlivých zařízení, 
zejména bezpečnostního přelivu dle TNV 75 9011. 
 
Náklady na stavbu závisí na typu nádrže (materiál, pojízdnost) a její velikosti. V případě 
betonové prefabrikované nádrže se cena včetně dopravy, výkopu, osazení a napojení 
pohybuje od 20 do 38 tis. Kč/m3. Provozní náklady na kontrolu funkčnosti a čištění se pohybují 
od 250 do 700 Kč/nádrž/rok. 
Kromě účelu regulace odtoku byly pro navrhované nádrže hledány další účely, které by měly 
skutečné opodstatnění. Jedná se zejména o zalévání veřejné zeleně nebo kropení silnic, tj. 
myšlenku úspory za vodné, čas přejezdu a dopravu cisternou. Dle sdělení zástupců Služeb 
města Slavičína (SMS) by taková nádrž měla význam zejména v okruhu cca 500 m od Horního 
náměstí. Měla by mít vlastní čerpadlo, aby byla cisterna naplněna v jednotkách minut, tj. za 
obdobnou dobu jako z vodovodního řadu nebo požárního hydrantu, aby se snížily prostoje 
zaměstnanců. Obecně by SMS tyto nádrže potřebovaly zejména v blízkosti stromořadí, která 
se nacházejí v extravilánu města.  
Další myšlenkou je využít nádrže k požárním účelům v místech, kde je hustější zástavba, ale 
nacházejí se zde malé průměry vodovodních potrubí nebo jsou na okraji dosahu požárních 
hydrantů 1. stupně. Hydranty 1.stupně by měly být max. 400 m od sebe, což znázorňují kruhy 
kolem žlutých koleček v mapách níže. Využití hydrantů by muselo být pouze jako doplňkové 
k využití např. pro zalévání a konzultováno s HZS.  
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Obrázek 8 Ukázka rozložení hustoty obyvatel (okruh 50 m), hydrantů (modré) a hydranty 

1.stupně (žluté) 
 

Využití srážkové vody pro splachování na veřejných WC, školkách, školách, úřadě nebo 
kulturních zařízeních nebylo vyhodnoceno v současnosti jako přínosné. V blízké budoucnosti 
není v plánu rekonstrukce žádné budovy zahrnující úpravu vodovodních rozvodů v budově.  
Voda z akumulační nádrže by musela být hygienicky upravena, čerpána do vyšších pater  
a vedena v oddělených rozvodech vody. Teoreticky by se mohla voda využít i ke sprchování 
nebo praní, ale to by muselo dojít k výraznější úpravě vody, např. filtrací a průchodem přes 
UV filtr.  
 
Na obrázku níže je uvedeno jedno z možných schémat řešené nádrže, kdy je voda z nádrže 
dále využívána. Do nádrže je pak možné umístit ponorné kalové čerpadlo s požadovaným 
průtokem a tlakovou výškou. 
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Obrázek 9 Schéma řešení akumulační nádrže (zdroj: Asio.cz) 

 

 
Obrázek 10 Příčný řez nádrží bez konkrétních rozměrů (zdroj: Asio.cz) 
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Obrázek 11 a 12 Napojení potrubí na podzemní nádrž a vizualizace napojení a využití vod 
 
Příklady dobré praxe lze nalézt zejména u dešťových nádrží rodinných domů, které byly a jsou 
často pořizovány v rámci programu Dešťovka. V intravilánu lze ale najít příklady i u bytových 
domů, administrativních budov, areálech vysokých škol atd. 
 

 
Obrázek 13 Kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (zdroj: voda.tzb-info.cz) 
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Obrázek 14 Budova AFI Karlín v Praze 8 (zdroj: ekocesko.cz) 

 
Obrázek 15 Kancelářská budova Delta v Praze-Michli (zdroj: pocitamesvodou.cz) 

 

7.4 Náhrada nepropustných povrchů za propustné 

 
Pro zlepšení hospodaření s dešťovou vodou byla v analytické části na základě rešerše 
katastru nemovitostí vytipována parkoviště, jež se nachází na pozemcích obce/města. 
Na těchto lokalitách byly za použití ortofotomapy, služby panorama a terénního šetření 
definovány převládající typy povrchů.  
 

 
Obrázek 16 Ukázka rozdělení parkovišť ve vlastnictví obce/města 
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Obrázek 17 Schematické zobrazení dlažby se širokou spárou (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – Metodika pro 

hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu) 
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Obrázek 18 Schematické zobrazení zatravňovacích tvárnic nebo kamenné dlažby (zdroj: VODA VE MĚSTĚ – 

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu) 
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8 Závěr 
Zpracovaná analýza zmapovala vodohospodářskou situaci v obci. Na základě problematických míst byly 
vytipovány lokality, které si zaslouží primární pozornost. Pro tato místa byly návrhy více rozpracovány 
včetně variantního řešení situace. Pro ostatní lokality nebo obecná doporučení slouží sekundární 
návrhy. Ty jsou shrnuty v kapitole 5, kde je uvedena jejich lokalizace pomocí kódu řešené oblasti. 
Zejména prioritní návrhy by měly být dále rozpracovány do studie proveditelnosti, případně pro 
dokumentaci pro územní řízení nebo stavební povolení. Mnohá opatření nemohou vzniknout bez 
pozemkových úprav, dotačních programů a spolupráce se zemědělci, případně správci 
vodohospodářské infrastruktury, vodních toků a zejména s občany obce. 


