
Zelené střechy a využití dešťové vody adaptují  budovy na změny klimatu

Jak mohou budovy přispět v boji pro� suchu? Zelenou střechou a šetrným hospodařením s vodou

Ver�kální zahrady 
ve vnitřních prostorách
      zlepšení akus�ky
      filtrace vzduchu
      příznivý vliv na psychiku
      vyrovnávání rela�vní vlhkos�
      pohlcování tepla

Ver�kální zahrady
 ve vnějších prostorách
     krásný vzhled
     biodiverzita
     obdiv kolemjdoucích
     pohlcování tepla
     izolace
     lepší akus�ka
     zachycování prachu

Přínosy využi� 
dešťové vody

Retenční plocha střechy..................1200 m2

Úspora pitné vody/rok.....................720 m3

Cena 1 m3 vody....................................90 Kč
Návratnost systému..........................9,3 roku
Následná úspora nákladů/rok........65000 Kč

Pražské sídliště v Táboře má plochu střech 27,8 km². 
Kdyby všechny pokryla lehká vegetační střecha, 
pohl�ly by ročně 24,5 milionů litrů vody. To je objem 
odpovídající 35 krytým plaveckým bazénům.

Přínosy využi� šedé 
vody na splachování.
(z umyvadel a sprch)

Počet uživatelů.................................85 osob
Úspora pitné vody/rok.......................930 m3

Cena 1 m3 vody.....................................90 Kč
Návratnost systému........................12,5 roku
Následná úprava nákladů/rok........84000 Kč



Využi�m dešťové a šedé vody ušetříme až 40 procent 
pitné vody, kterou v budovách splachujeme. 

Je ale třeba nejdříve odstranit administra�vní bariéry, 
poté vytvořit ekonomickou mo�vaci a nakonec zavést 
i určitou zákonnou povinnost pro nové stavby.

Především chybí definice užitkové vody v legisla�vě. 
Není jasné, co lze považovat za užitkovou vodou 
a pro jaké účely ji lze využít. Jedná se o dešťovou vodu 
nebo šedou vodu ze sprch a umyvadel. Tu lze 
po určitých hygienických úpravách používat na splacho-

vání záchodů nebo na závlahu nebo na praní. 

Dále je nutné vytvořit ekonomickou mo�vaci, aby 
se investorům šetrné zacházení s vodou vypla�lo, pro-

tože u systému šetrného hospodaření s vodou není 
úspora tak výrazná a projekt má větší přínos pro svoje 
okolí než pro vlastníka budovy. 

Řešením je odstranění výjimky ze zpoplatnění odtoku 
dešťové vody do kanalizace z obytných budov v zákoně 
o vodovodech a kanalizacích

Do budoucna lze zvažovat další opatření pro zajištění 
šetrného hospodaření s vodou, a to například zkrácení 
odpisové doby u podnikatelů, vč. developerů nebo 
zvýhodněnou sazbou daně z nemovitos�, pokud má 
budova systém šetrného hospodaření s vodou nebo 
zelenou střechu určitých parametrů.

Zejména by měli stavebníci mít povinnost dodržet 
hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, 
případně větších renovací stávajících budov. Nejdříve je 
třeba zajis�t vsakování na povrchu, odpar či využi� 
jako užitkové vody v budově. Až pokud se prokáže, že to 
nelze, může být povolen její regulovaný odtok z pozem-

ku. To je návrh do nového stavebního zákona.
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