
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je téma, které v odborné veřejnosti rezonuje. 
Ve čtvrtek 26. března přivedlo do Prahy na 150 zástupců státní správy, projektantů, 
studentů a zástupců neziskových organizací, aby řešili problematiku přírodě blízkého 
hospodaření s dešťovými vodami na konferenci Počítáme s vodou 2015.  

Počítáme s vodou je nejen název konference, ale celého projektu podpořeného 
v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce a 
Ministerstvem životního prostředí ČR, jehož cílem je přinést informace o principech 
přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami těm, kteří rozhodují o podobě 
veřejného prostoru. HDV je prezentováno tak, jak by mělo být vnímáno: jako 
perspektivní řešení odvodnění urbanizovaných území v duchu principů udržitelného 
rozvoje. 

Pozvaní řečníci se zabývali otázkami HDV v Německu, Švýcarsku i ČR, a tak měli 
účastníci možnost porovnat situaci, ve které se jednotlivé země nacházejí. Andreas 
Matzinger a Marco Schmidt z Berlína a Fredy Mark ze švýcarského Appenzellu 
s sebou přivezli kromě ukázek konkrétních projektů především motivaci pro další 
práci v prosazování decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody. 
Příspěvky všech řečníků najdete na stránkách http://www.pocitamesvodou.cz/ 

Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami 
v urbanizovaném prostředí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové 
charakteristiky lokality před urbanizací. Základem správného hospodaření 
s dešťovou vodou je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je 
zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného 
koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a zařízení HDV 
taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. 
V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají 
k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací  

Propojení mezi odborníky, kteří se HDV zabývají, a těmi, kteří se o tématu potřebují 
dozvědět více, probíhá v rámci projektu Počítáme s vodou několika způsoby. Setkali 
se v osmi krajských městech v rámci cyklu seminářů k problematice HDV. Podobný 
cyklus proběhne i během jara a podzimu letošního roku. Inspiraci a nové kontakty 
získali na loňské exkurzi za dobrými příklady do Švýcarska a Německa v květen 
2014, která proběhne ve stejném formátu i v letošním roce. V neposlední řadě mají 
všichni zájemci o téma HDV možnost zdarma využívat poradenství k tématu 
dešťových vod a jejich roli v městské urbanistice. Současně s konáním konference 
vychází v knižní podobě nová publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Více 
informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz. 
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