… aby město nepálilo

Jak zadržovat
dešťovou vodu ve městech
a neztratit už ani kapku
Když naprší, odvádíme nejčastěji dešťovou vodu ze zpevněných povrchů kanalizací
do potoků a řek. A když voda rychle odteče, nemá šanci se zasáknout a postupně vypařovat. Hrozí tak sucho, při prudkých deštích zase přetížení kanalizace. Pokud vodě naopak
dáme prostor pro vsáknutí, zůstane v lokalitě, postupně se vrátí do svého přirozeného
koloběhu a pomůže zmírnit zmíněné extrémy.

Zasakováním dešťové vody ve městech šetříme přírodu i peníze
• Zelenou plochu, která dobře zadržuje dešťovou vodu, nemusíme v suchých obdobích tolik zalévat.
V místě se totiž lépe drží vlhkost a reguluje teplota.
• Při přívalových deštích zase zelené a propustné plochy dokáží vsáknout větší množství vody, a snížit
tak naše náklady na likvidaci případných škod (zaplavené sklepy či podzemní garáže).
• Nižší provozní úspory nám přinese i menší zatížení čistírny odpadních vod
díky poklesu objemu přitékající vody. Některá opatření (průlehy, zasakovací
pásy) navíc dokáží vodu díky pomalému vsaku či použití biouhlu předčistit.
• Díky kombinaci různých zasakovacích opatření pak můžeme úplně odpojit
dešťovou kanalizaci od veřejné sítě (ušetříme za stočné). V některých případech nemusíme vůbec budovat novou dešťovou kanalizaci nebo stačí použít
menší dimenzi potrubí.
• Dešťovou vodu můžeme navíc zachytávat do nádrží a využívat k zálivce
nebo splachování toalet, čímž šetříme pitnou vodu z řádu.
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Další tipy, co dělat, aby město nepálilo, najdete na stránkách projektu LIFE Tree Check.
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Co dělat, aby voda ve městech zůstávala?
• Zásadním opatřením je ponechávat co nejvíce zelených ploch a vytvářet nové (trávníky, trvalkové
záhony, květnaté louky, komunitní zahrady, ovocné sady apod.).
• Při výstavbě a rekonstrukcích chodníků, příjezdových cest, parkovišť, náměstí a dalších prostranství
upřednostňujme propustné plochy před nepropustnými (asfalt, beton), které zvyšují a zrychlují
povrchový odtok. Využít můžeme dlažbu se širokými spárami, zatravňovací dlažby, štěrkové trávníky
apod.
• Průmyslové a logistické areály, z nichž dešťová voda odtéká ve velkém,
je vhodné doplnit o zelené střechy. Nejenže vodu zadrží, ale také zlepší teplotu
uvnitř hal a budov.
• Vodu z chodníků, cest a parkovišť se snažme odvádět do rozsáhlejších
zatravněných ploch, čemuž napomáhají přerušované obrubníky.
• Vedle chodníků, cyklostezek, parkovišť, ale i v okolí paneláků či rodinných domů uplatňujme osázené
vsakovací průlehy nebo kvetoucí dešťové záhony, které navíc zlepší vzhled prostranství.
• Ke svedení vod z větších ploch se hodí sběrná jezírka či umělé mokřady. Vytváří příjemné místo
k pobytu a zároveň poskytují zázemí pro ryby, obojživelníky, hmyz i vodní ptáky.

Vyžadujte, aby se lépe hospodařilo s vodou i ve vaší obci. Zapojte se do veřejných
projednávání či hlasování o participativním rozpočtu.
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