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Úvod 

Tato studie vznikla na základě požadavku zadavatele o hrubé posouzení možnosti omezení 

rizik spojených se suchem v intravilánu města. Jsou v ní navrženy opatření, které povedou 
k úspoře pitné vody, využití dešťových vod a objemovému nadlepšení vody v půdním 

horizontu. K jednotlivým opatřením byly přidány priority dle možných přínosů a časové 

náročnosti na přípravu a výstavbu. Následně k těmto opatřením byly vypočteny orientační 
náklady založené na jednotkových cenách. 

Vstupní podklady a informace 

Pro zpracování studie byly použity následující podklady a informace: 

 jednání s objednatelem 

 pochůzka v terénu 

 dostupné mapové podklady a letecké snímky 

Město Vracov – popis intravilánu 

Město Vracov leží v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, přibližně 8 km jihovýchodně od Kyjova. Žije 
zde okolo 4600 obyvatel. Ze severu je město ohraničeno nízkými kopečky, kde se krajina postupně 
zvedá k nedalekým Chřibům. Východně se krajina svažuje k řece Moravě a za ní se tvoří Bílé Karpaty. 
Z jihu město obemyká rozlehlý borový les Doubrava, pokrývající celou unikátní písčitou oblast rovinaté 
Moravské Sahary.  

Město Vracov je napojen na skupinový vodovod, jehož provoz zajišťuje majitel VAK a.s. Hodonín. Na 
vodovodní síť je napojena převážná část obyvatel a postupně se každým rokem připojují další 
starousedlíci. Vodovodní síť města je v dobrém technickém stavu a v dalších letech se budou provádět 
pouze opravy vzniklých poruch. Město vlastní několik studen, které jsou využívány jako voda užitková.  

Ve městě je vybudovaný gravitační jednotná kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do 
východní části obce, kde je umístěna centrální čerpací stanice. Z této čerpací stanice jsou odpadní vody 
čerpány do kanalizační sítě města Bzenec a následně svedeny na ČOV Bzenec. Na kanalizační síti města 
je umístěno 11 ks odlehčovacích komor a síť je doplněna o 8 ks čerpacích stanic.  

Z klimatického hlediska se nachází město Vracov v teplé oblasti T4, která je nejteplejší v ČR. Podnebí je 
výrazně teplé, středně až mírně vlhké. Průměrná roční teplota udávaná stanicí ve Bzenci je 9,0 °C a 
průměrné roční srážky jsou 569 mm/rok. Hlavním vodním tokem v území je Vracovský potok, který 
protéká od západu na východ městem. Vracovský potok protéká jezerem Rašelina, a posléze se na 
levém břehu vlévá Hlinický potok. Vracovský potok má ve městě ještě několik bezejmenných přítoků, 
avšak se značně kolísavou vydatností. U jezera Rašelina, které se rozléhá na 17 ha vodní plochy, vy 



Akce: Město Vracov – opatření proti suchu – voda                 Zpracovatel: Voda Lidé Krajina, z. s. 
Stupeň PD: Studie – technická pomoc 

  

4 

 Voda lidé krajina, z. s. U: U Leskavy 781/25 W: www.vodalidekrajina.cz 

T: +420 732 226 134 PSČ: 625 00 IČ: 09325743 

E: nabidka@vodalidekrajina.cz M: Brno PS: Metodika je duševním vlastnictvím spolku 
 

vybudované koupaliště města. Podzemní voda ve městě se nachází v pásmu kolem Vracovského 
potoka přibližně 1-2 metry pod terénem. V pásmu na okrajích města je hladina podzemní vody kolem 
7 metrů pod terénem.  

 

Obr. 1 Město Vracov 

Intravilán obce je kompaktní odpovídající dlouhodobému rozvoji města. V současné době jsou 
novostavby či rekonstrukce posuzovány z hlediska koeficientu zastavěnosti podle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. § 22.  

Z hlediska zelené infrastruktury má v některých částech města výhodu v širokých pásmech mezi silnicí 
a domy. Zde bychom doporučovali, aby město dodržovalo zažitý standart a při rekonstrukcích chodníků 
navrhovalo snížený zelený pás mezi silnicí a chodníkem. Docílí tak vsakování dešťové vody dopadené 
na chodník. V některých případech tak lze odvodňovat i části vozovky.  

 

Obr. 2 Příklad odvodnění tzv. „Vodní květináč“ 
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Z hlediska výsadby stromů a keřů se město snaží o udržení si zažitého standartu a při rekonstrukcích se 
i tak děje. Převažuje výsadba keřů. Zde bychom doporučovali automatické závlahy veřejné zeleně u 
míst, kde dochází ke shlukování lidí. Automatická závlaha napomůže k ozelenění a ochlazení lokality 
v letních měsících.  

Důležitou součástí hospodaření s dešťovými vodami je také omezování nepotřebných zpevněných 
ploch a nahrazování plochami propustnými. S přibývajícími automobily rostou nároky na parkovací 
stání. Městě Vracov občanům povoluje vybudování parkovacího stání před domy na pozemcích města, 
avšak s výhradou použít zatravňovací tvárnice či dlažby se širokými spárami, aby umožnili 
povrchovému vsakování dešťové vody. 

Dále lze také aplikovat zelené střechy u budov s plochými střechami a začleňovat je do nově 
budovaných projektů. Zelené střechy lze aplikovat například i u zastávek autobusu či vlakových stanic, 
kde bude docházet k ochlazování okolí a vypařování vodní páry do ovzduší.   

V rámci užití dešťových vod prozatím nemá město u svých budov žádné realizované projekty i přes to, 
že ve městě se nachází dostatek vhodných objektů.  
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Seznam navržených opatření 

V rámci provedeného místního šetření a následné analýzy dostupných mapových podkladů a veřejných 
databází bylo vytipováno několik opatření, která lze v intravilánu města Vracov realizovat. Jedná se o 
různá opatření pro eliminaci sucha, zlepšení koloběhu vody ve městě a zlepšení klimatu. Rozmístění 
jednotlivých opatření ve městě je patrné z následující mapy. 

 

Obr. 2 Město Vracov – navržená opatření v intravilánu 
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Tab. 1 Seznam opatření navržených v intravilánu města Vracov 

Číslo opatření 
dle mapy 

Priorita 
Objekt, budova, 

adresa 
Typ plochy 

Výměra 
[m2] 

Navržené opatření 

A 1 Úřad města Vracov, 
parkoviště u MÚ 

střecha sedlová 686 
dešťová retenční nádrž, 

splachování 

asfalt / žulová 
dlažba 

1 100 povrchové vsakování 

B 1 Parkoviště p.č. 
3742/9  

zámková 
dlažba 

877 
dešťová retenční nádrž, 

závlaha 

C 1 Nový Kulturní dům, 
Kuželna 

nespecifikováno 1 744 
dešťová retenční nádrž, 

závlaha 

D 1 MŠ Vracov 

střecha sedlová 
/ plochá 

510 / 577 
dešťová retenční nádrž, 

splachování 

zpevněná 
plocha 

1 032 zatravňovací dlažba 

E 1 Veřejně prospěšné 
služby 

střecha plochá 1 919 akumulace 

F 2 Hala střecha plochá 1 934 splachování / závlaha 

G 2 DDM  střecha plochá 389 zelená střecha 

H 2 
Dům s 
pečovatelskou 
službou 

střecha sedlová 813 závlaha 

I 3 MZŠ Vracov 

střecha sedlová 
/ plochá 

1052 / 734 
dešťová retenční nádrž, 
závlaha, zelená střecha 

zámková 
dlažba 

785 závlaha 

J 3 
Městský stadion - 
parkoviště 

zpevněná 
plocha 

1 250 zatravňovací dlažba 

K 3 Rybník Ernestovská Vodní plocha 1 326 revitalizace rybníka 
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Popis stávajícího stavu a návrh jednotlivých opatření 

Následující text popisuje jednotlivá opatření, která jsou uvedena v Tab. 1. 
 

Metodika „A“ – Úřad města Vracov, parkoviště u MÚ 

Stávající stav: jedná se o zděnou budovu městského úřadu. Budova má sedlovou střechu o ploše 
686 m2. Poblíž MÚ jsou parkovací stání z žulové dlažby.  

Navržené opatření: doporučujeme zachytávat dešťovou vodu ze střech úřadu a používat ji ke 
splachování toalet a přebytečné množství srážkové vody zasakovat. Dále doporučujeme instalaci 
úsporných perlátorů do umyvadlových baterií. U parkoviště doporučujeme svést vodu z cesty a 
parkoviště do vsakovacích záhonů, které jsou před parkovištěm.  

Návrhové parametry nádrže č. 1: sedlová střecha, voda málo znečištěná 

 Sběrná plocha      A = 686 m2 

 Součinitel odtoku srážkových vod  Ѱ = 0,9  

 Spotřeba vody (splachování)   0,3 m3·den-1 

Dostupný objem retenční nádrže  17 m3 

Potřebný objem retenční nádrže  5 m3 

Vystrojení nádrže, předčištění  filtrace, čerpadlo s ŘJ, desinfekce 

Cena nádrže     70 000 Kč 

Objekt pro zasakování srážkových vod  20 000 Kč 

Návrhové parametry č. 2: zpevněné plochy, vsakovací záhon 

Sběrná plocha      A = 1100 m2  

Úprava povrchů 140 m2    350 000 Kč 
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Metodika „B“ – Parkoviště p.č. 3742/9 

Stávající stav: jedná se o parkoviště před stávajícím kulturním domem o ploše 877 m2.  

Navržené opatření: Doporučujeme zachytávat dešťovou vodu z parkoviště a využívat ji k automatické 
závlaze v okolí kostela sv. Vavřince.   

Návrhové parametry pro závlahu:  

 Plocha k zavlažování     A = 771 m2 

 Spotřeba vody (zálivka)    60 l/m2/rok 

Dostupný objem retenční nádrže  12 m3 

Potřebný objem retenční nádrže  15,4 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ,  

Cena nádrže     84 000 Kč 

 

Metodika „C“ – Nový Kulturní dům, Kuželna 

Stávající stav: jedná se komplex staveb, který bude vybudován naproti MÚ. Plocha střech je uvažována 
o ploše 1744 m2. 

Navržené opatření: doporučujeme zachytávat dešťovou vodu a využívat ji k zálivce okolní veřejné 
zeleně, která není momentálně blíže specifikována.  

Návrhové parametry pro závlahu:  

 Plocha k zavlažování     A = XX  m2 

 Spotřeba vody (zálivka)    60 l/m2/rok 

Dostupný objem retenční nádrže  44 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ,  

Cena nádrže     308 000 Kč 
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Metodika „D“ – Mateřská škola Vracov 

Stávající stav: jedná se o zděnou školní budovu se sedlovou střechou o ploše 510 m2 a plochou střechou 
o ploše 577 m2. Před mateřskou školkou se nachází panelová příjezdová cesta a parkoviště o celkové 
ploše 1 032 m2. 

Navržené opatření: doporučujeme zachytávat srážkovou vodu do dešťové nádrže a využívat ji pro 
splachování toalet ve školní budově. Dále doporučujeme instalaci úsporných perlátorů do 
umyvadlových baterií. Nadále doporučujeme vyměnit zpevněný povrch za kombinaci plastových 
zatravňovacích dlaždic na parkovací stání a plastové vsakovací dlaždice s betonovou výplní.  

Návrhové parametry nádrže č. 1: voda málo znečištěná, střecha 

 Sběrná plocha      A = 1087 m2 

 Součinitel odtoku srážkových vod  Ѱ = 0,9  

 Spotřeba vody (splachování)   2,1 m3·den-1 

 Potřebný objem retenční nádrže  41 m3 

Dostupný objem retenční nádrže  27 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ, desinfekce 

Cena nádrže     378 000 Kč 

Návrhové parametry č. 2: výměna zpevněné plochy 

Upravovaná plocha    A = 1032 m2  

Cena úpravy povrchů    2 580 000 Kč 

 

Metodika „E“ – Veřejně prospěšné služby, Hasiči 

Stávající stav: jedná se o komplex budov a vysokých garáží o celkové sběrné ploše 1919 m2. 

Navržené opatření: doporučujeme vybudovat retenční prostor pro zachycení dešťové vody v areálu 
veřejné prospěšné služby a využívat ji pro užitkové účely služby.  

Návrhové parametry nádrže č. 1: voda málo znečištěná, ploché střechy 

 Sběrná plocha      A = 1919 m2 

 Součinitel odtoku srážkových vod  Ѱ = 0,9  

  Dostupný objem retenční nádrže  48 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ 

Cena nádrže     336 000 Kč 
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Metodika „F“ – Hala 

Stávající stav: jedná se o sportovní areál s plochými střechami o celkové ploše 1934 m2. Nachází se zde 
i ubytovna pro sportovce.  

Navržené opatření: doporučujeme zachytávat srážkovou vodu do dešťové nádrže a využívat ji pro 
splachování toalet. Návrhový počet osob pro splachování uvažujeme 80.  Dále doporučujeme instalaci 
úsporných perlátorů do umyvadlových baterií. Nadále doporučujeme zavlažovat okolí haly.  

Návrhové parametry nádrže č. 1: voda málo znečištěná, plochá střecha, plech 

 Sběrná plocha      A = 1934 m2 

 Součinitel odtoku srážkových vod  Ѱ = 0,9  

 Spotřeba vody (splachování)   1,1 m3·den-1 

 Potřebný objem retenční nádrže  22 m3 

Dostupný objem retenční nádrže  49 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ, desinfekce 

Cena nádrže     308 000 Kč 

Návrhové parametry pro závlahu:  

 Plocha k zavlažování     A = 3200 m2 

 Spotřeba vody (zálivka)    60 l/m2/rok 

Dostupný objem retenční nádrže  27 m3 

Potřebný objem retenční nádrže  60 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ 
Cena nádrže     189 000 Kč 
 
 

Metodika „G“ – DDM 

Stávající stav: jedná se o zděné budovy s plochou střechou o ploše 389 m2. 

Navržené opatření: doporučujeme vybudování zelených střech 

Zelená střecha 389 m2     778 000 Kč 
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Metodika „H“ – Dům s pečovatelskou službou 

Stávající stav: jedná se o zděnou budovu se sedlovou střechou o celkové ploše 813 m2. Objekt má 
kapacitu 26 osob.  

Navržené opatření: doporučujeme zachytávat srážkovou vodu do dešťové nádrže a využívat ji pro 
zálivku okolní zeleně. Převážně v okolí dětského hřiště.  

Návrhové parametry pro závlahu:  

 Plocha k zavlažování     A = 1050 m2 

 Spotřeba vody (zálivka)    60 l/m2/rok 

Dostupný objem retenční nádrže  21 m3 

Potřebný objem retenční nádrže  21 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ 

Cena nádrže     147 000 Kč 

 

Metodika „I“ – MZŠ Vracov 

Stávající stav: jedná se o zděnou školní budovu se sedlovou střechou o celkové ploše 1052 m2 a 
s plochou střechou o celkové ploše 734 m2. V areálu školy je zpevněná plocha o výměře 785 m2. 

Navržené opatření: doporučujeme zachytávat srážkovou vodu do dešťové nádrže a využívat ji pro 
závlahu okolní zeleně. Dále doporučujeme instalaci úsporných perlátorů do umyvadlových baterií a 
zhotovení zelené střechy na ploché části střechy školní budovy o ploše 137 m2. Nadále doporučujeme 
zachytávat dešťovou vodu ze zpevněných ploch na školním dvoře a využívat ji pro zavlažování školní 
zahrádky.  

Zelená střecha 137 m2     274 000 Kč 

Návrhové parametry nádrže č. 1: voda málo znečištěná, sedlová střecha, keramické tašky 

 Sběrná plocha      A = 1649 m2 

 Součinitel odtoku srážkových vod  Ѱ = 0,9  

 Spotřeba vody (zálivka)    60 l/m2/rok 

 Potřebný objem retenční nádrže  73 m3 

Dostupný objem retenční nádrže  42 m3 

 Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ, desinfekce 

Cena nádrže     294 000 Kč 

Návrhové parametry nádrže č. 2: voda mírně znečištěná, asfaltové plochy (PAU, organické 
znečištění, soli, posypový materiál) 
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 Sběrná plocha      A = 785 m2 

 Součinitel odtoku srážkových vod  Ѱ = 0,9  

 Spotřeba vody (zálivka)    60 l/m2/rok 

 Dostupný objem retenční nádrže  11 m3 

 Potřebný objem retenční nádrže  16 m3 

Vystrojení nádrže, předčištění   filtrace, čerpadlo s ŘJ 

Cena nádrže     77 000 Kč 

 

Metodika „J“ – Městský stadion - parkoviště 

Stávající stav: parkovací plocha před stadionem a příjezdová cesta ke kabinám a tenisovým kurtům je 
zhotovena jako zpevněná plocha o celkové výměře 1 250 m2. 

Navržené opatření: doporučujeme tyto zpevněná plochy vyměnit za zatravňovací dlaždice, nebo za 
dlažbu se širokými spárami vysypanými drtí.  

Návrhové parametry č. 1: výměna zpevněné plochy 

Upravovaná plocha    A = 1250 m2  

Cena úpravy povrchů    3 125 000 Kč 

 

Metodika „K“ – Rybník Ernestovská 

Stávající stav: Rybník se nachází u ulice Ernestovská mezi zástavbou. Přítok do tohoto rybníku je veden 
z vodní plochy Rašelina.  

Navržené opatření: Doporučujeme udělat revitalizaci kolem rybník a odbahnit jej.  

Návrhové parametry č. 1: odbahnění, revitalizace 

Upravovaná plocha    A = 1326 m2  

Cena úpravy      1 500 000 Kč 
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Zásady a doporučení 

Následující zásady a doporučení by bylo vhodné aplikovat při každé rekonstrukcí či plánované výstavby 
tak, aby docházelo k eliminaci sucha v intravilánu: 

 

1. Zvyšovat propustnost povrchů v intravilánu – zatravňovací tvárnice, chodníky i vozovky 
z dlažby do propustného povrchu 

2. Důsledně separovat dešťové vody od vod splaškových a dešťové vody decentralizovaně 
využívat či zasakovat 

3. Aplikovat technické možnosti pro úsporu pitné vody (perlátory, recyklace, záměna za dešťové 
vody, ….) 

4. Zvyšovat podíl zelených střech tam, kde není potřeba zachytávat srážkovou vodu ze střech 

5. Pečovat o zelenou infrastrukturu 

6. Budovat automatické systémy pro závlahu městské zeleně 

7. V centru měst budovat vodní prvky 

8. Systematicky zvyšovat povědomí obyvatel v problematice HDV – zapojit, vzdělávat 

9. Koordinovat činnost státní správy a samosprávy při realizaci opatření pro HDV 

Tabulka nákladů voda 

Náklady jednotlivých opatření vycházejí z potřebných výměr a objemů a jsou stanoveny orientačně na 
základě jednotkových cen. Pro přesné stanovení je potřeba zpracovat následné stupně projektových 
dokumentací. Použité jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH a ceny za projektovou přípravu a 
inženýring, které je potřeba kalkulovat individuálně dle objemu prací zvoleného k naprojektování. 
Odhadem se tyto náklady pohybují od 5 – 10% z opatření. 
Kalkulační metodika byla stanovena následovně: 

 cena RN s možností využití dešťové vody pro toalety  14 000 Kč/m3 

 cena RN pouze pro zálivku       7 000 Kč/m3 

 cena vsakovacího objektu       3 500 Kč/m3 

 cena úpravy povrchů          2 500 Kč/m2 

 cena rozšíření městské zeleně              500 Kč/m2 
 cena realizace zelené střechy       2 000 Kč/m2 
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Tab. 2 Tabulka nákladů 

Číslo opatření 
dle mapy 

Priorita 
Objekt, budova, 

adresa 
Typ plochy 

Výměra 
[m2] 

Navržené opatření 
Odhad nákladů 

na opatření 
bez DPH 

A 1 
Úřad města Vracov, 
parkoviště u MÚ 

střecha sedlová 686 
dešťová retenční nádrž, 

splachování 
90 000 Kč 

asfalt / žulová 
dlažba 

1 100 povrchové vsakování 
350 000 Kč 

B 1 Parkoviště p.č. 
3742/9  

zámková 
dlažba 

877 
dešťová retenční nádrž, 

závlaha 84 000 Kč 

C 1 Nový Kulturní dům, 
Kuželna 

nespecifikováno 1 744 
dešťová retenční nádrž, 

závlaha 
308 000 Kč 

D 1 MŠ Vracov 

střecha sedlová 
/ plochá 

510 / 577 
dešťová retenční nádrž, 

splachování 
378 000 Kč 

zpevněná 
plocha 

1 032 zatravňovací dlažba 
2 580 000 Kč 

E 1 Veřejně prospěšné 
služby 

střecha plochá 1 919 akumulace 

336 000 Kč 

F 2 Hala střecha plochá 1 934 splachování / závlaha 
497 000 Kč 

G 2 DDM  střecha plochá 389 zelená střecha 

778 000 Kč 

H 2 
Dům s 
pečovatelskou 
službou 

střecha sedlová 813 závlaha 
147 000 Kč 

I 3 MZŠ Vracov 

střecha sedlová 
/ plochá 

1052 / 734 
dešťová retenční nádrž, 

splachování, zelená 
střecha 568 000 Kč 

zámková 
dlažba 

785 závlaha 

77 000 Kč 

J 3 
Městský stadion - 
parkoviště 

zpevněná 
plocha 

1 250 zatravňovací dlažba 

3 125 000 Kč 

K 3 Rybník Ernestovská Vodní plocha 1 326 revitalizace rybníka 

1 500 000 Kč 

      
      
    CELKEM opatření 10 818 000 Kč 
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Závěr 

Město Vracov uplatňuje nakládání se srážkovými vodami při obnovách chodníků a při poskytnutí 
obecní parcely pro účely parkování. V intravilánu města lze vidět rozsáhlou zelenou infrastrukturu, 
avšak s absencí automatických závlah. Z pohledu nastávajících klimatických změn je vhodné aby město 
zvážilo nová opatření při obnovách nebo budování nových chodníků a parkovacích stání s přidáním 
prvků, jako jsou například vsakovací květináče či vsakovací průlehy.  
V nových projektech (např. Kulturní středisko, výstavba rodinných domů) by bylo vhodné, aby město 
uvažovalo nad implementací výše zmíněných „Zásad a doporučení“.   
U mateřské a základní školy doporučujeme dělat osvětu o koloběhu vody a přírodních zákonech, aby 
si děti osvojili základy již v útlém věku. Z dlouhodobějšího hlediska je vhodnější pohlížet na vodu jako 
na dar, nikoly jako na problém, který se v rychlosti musí přesunout dál od místa vzniku. 
Jednoznačně  doporučujeme provedení navržených opatření, které by využívaly dešťovou vodu a tím 
nadlepšovaly objem vody v půdním horizontu a úspory vedoucí k minimalizaci potřeby pitné vody a 
které mají i ekonomickou návratnost. 
 


