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Úvod

Zvonečník, o. s. vydalo 17.6.2013 tiskovou zprávu "Dešťové jímky - zajímavý zdroj užitkové 
vody".  Tuto zprávu doplňujeme širší  rozvahou. Dešťové jímky jsou zajímavým technickým 
řešením, které umožňuje úspory pitné vody, ale nabízí i další pozitivní efekty.

K tiskové zprávě vznikla také tato průvodní analýza. Je třeba zhodnotit zejména možnosti a 
úskalí dané technologie. Pomíjet nelze ani praktické zkušenosti firem provádějící realizace. V 
tomto ohledu je třeba poděkovat za revizi Ing. Ondřeji Samkovi (produktovému manažerovi  
vodního hospodářství Glynwed, s.r.o.).

Technologie nejsou záležitostí jen technologických center, ale důraz na jejich rozvoj a využití 
má také významný přesah do politiky.  Využití  dešťové vody  může být  jednou z  pevných 
složek sociálně-demokratické politiky hledající vhodné stimuly pro hospodářský růst, ale také 
řešení, jak se vypořádat s klimatickými výkyvy, jak chránit kvalitní vodní zdroje a udržet vodní 
komfort pro občany.
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Tisková zpráva
Povodně ze začátku června 2013 jasně ukázaly na nutnost podpořit ekologická řešení pro 
efektivní zachycování vody. Zvláště ve městech kvůli nedostatku vegetace směřuje dešťová 
voda rovnou do kanalizace.  Naše občanské sdružení  Zvonečník  prosazuje rozvoj  využití 
dešťových jímek.  Ty  jsou schopné zadržet  cenné hektolitry  vody při  silných srážkách a 
slouží  jako zásobárna užitkové vody během roku.  Až polovinu  spotřeby pitné vody lze 
nahradit  zachycenou  dešťovou  vodou.  Navíc  se  potažmo  šetří  i  zdroje  pitné  vody.

Užívání  dešťové  vody  má  v tuzemsku  své  příznivce  zejména  v menších  obcích,  kde  lidé 
umisťují pod okapy sudy, aby měli čím později zalévat. Mezi výhody dešťové vody se řadí 
nízký obsah soli a absence chlóru. Nověji se instalují velké podzemní nádrže pro zachycování 
dešťové vody. Voda se z nich čerpá mocí čerpadel a kromě použití k závlahám zahrad ji lze 
využít  také  například  na  toaletách.  Uložení  hlouběji  v  zemi  zabraňuje  zamrzání  nádrží  a 
přístupu světla, takže se zde nemnoží ani řasy, ani larvy komárů.

Dešťová voda nic nestojí,  podobně jako třeba sluneční světlo. Pokud ji využijeme, má to  pozitivní 
dopady především na rozpočet domácnosti, ale nejen to. Lze tak například šetřit zdroje kvalitní pitné 
vody. Díky úsporným spotřebičům v domácnostech spotřeba pitné vody z vodovodu v ČR spíše klesá, 
i když tu mohou být i trendy opačné (závlaha anglických trávníků, rodinné bazény atd.). V řadě obcí  
tak stoupl podíl vody z nejkvalitnějších zdrojů a méně se využívá například upravená říční voda (např.  
Praha  využívá  méně  vody  z  Vltavy  a  má kvalitní  zdroj  Káraný).  Je  škoda  mnohdy  velice  kvalitní  
vodovodní vodu používat na splachování toalet.

Silné deště přinášejí zvýšené nároky na obecní kanalizaci. Při masivním rozšíření ale mohou dešťové 
jímky při deštích ulevit náporu na kanalizaci. Jde tak o další důvod, proč místo hledání dalších vodních 
zdrojů mohou mít na podpoře dešťových jímek zájem i samotné obce.

Úsporné technologie jsou ale také ohromnou příležitostí pro ekonomiku. Nejčastěji v tomto ohledu 
bývají  zmiňovány  úspory  energií,  méně  úspory  vody.  Díky  efektu  úspor  mají  případné  investice 
zajímavou ekonomickou návratnost.  Pokud naší  zemi  hrozí  do  budoucna  další  klimatické  změny, 
nejspíše se nás tak budou moci více dotýkat povodně i sucha. Budoucím problémům ale lze včas 
předcházet, nebo alespoň mírnit jejich dopady.

Návratnost investice  se počítá do několika  let.  "Lze  přijít  s technologicky kvalitním,  bezpečným a 
odolným řešením. Odhaduji, že domácnosti mohou dosáhnout úspor přibližně v rozmezí 30 – 50 %," 
napsal  nedávno Zvonečníku technik odpovídající  za stavbu vodních jímek. Popsané řešení  je  tedy 
nesporně  vhodné  jak  z  ekologického,  tak  ekonomického  hlediska.  Také  starosta  Okříšek  Zdeněk 
Ryšavý vidí využití dešťových jímek jako zajímavé řešení a podotýká "I v našem městysu máme určitý 
záměr na jejich využití."

Jiří Jakl, Lukáš Pfauser

Zvonecnik.cz (2013)
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Co jsou to dešťové jímky

Jde  o  systém  pro  shromažďování  dešťové  vody.  Jímky  mohou  mít  podobu  různých 
nadzemních nádrží, velké nádrže se pak ale v současné době častěji ukládají pod zem - do 
hloubky,  kde  již  země  v  zimě  nezamrzá.  Z  materiálů  se  častěji  používá  plast  (zejména 
polyethylen), ale může to být také kov a beton. 

Podle polohy zásobní  nádrže vůči  místu odběru je dále nutné systém vybavit čerpadlem. 
Pokud je ale zásobní nádrž uložena například rovnou pod střechou, voda z ní může proudit 
do nižších pater prostým samospádem. Podobný princip bývá využit u kapénkové závlahy na 
zahradách, kam voda proudí z vyvýšené zásobní nádrže.

V přírodě existuje pro dešťové jímky příměr s rostlinami ze suchých oblastí, které si vodu pro 
přežití  uchovávají  v  rozměrných  podzemních  orgánech.  Na  rozdíl  od  nich  můžeme 
zachycenou dešťovou vodu používat přednostně jako užitkovou a v případě potřeby dále 
bývá  v  záloze  i  pro  užitkové  účely  vodovod.  Dešťové  jímky  jsou  především  úspornou 
technologií. Nepřímo dokáží šetřit zdroje pitné vody  a umožňují využít vodu, která by jinak 
při dešti byla rovnou svedena kanalizací bez dalšího užitku. 

Mirosep (2013) k důvodům využití dešťových vod uvádí: 

*cena pitné vody se neustále zvyšuje 
*ochrana pozemku a nemovitosti před jeho podmáčením 
*neobsahují chlor ani jiné látky, proto jsou vhodné pro zalévání rostlin 
*jsou "měkké" a nezpůsobují usazování vodního kamene v potrubí jako upravená pitná voda 

Na rozdíl od "šedé vody" (mírně znečištěná voda po umytí rukou či sprchování) dešťová voda 
nepotřebuje  pro  užitkové  účely  zvláštní  čistící  technologii  a  není  spojena  například  s 
hygienickými  riziky  (spláchnuté mikroby z  povrchu těla)  a  nežádoucím zasolením (jako  u 
tvrdé vodovodní vody, ale také laurylsulfáty z mycích prostředků atd.). Technologie využití  
užitkových  vod  mezi  sebou  do  určité  míry  soutěží  a  lze  zaznamenat,  že  podle  vědců 
brněnského VÚT dokonce až 65% spotřeby vody stačí nahradit "šedou vodou", Keményová 
(2012).
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Obrázek 1: dešťová jímka a její napojení pro využití v domácnosti (glynwed.cz)

Vlastnosti dešťové vody

Podle Organizace spojených národů (OSN) je přístup k vodě základní lidské právo. Jakkoli 
dešťovou vodu nelze zaměňovat s pitnou vodou, existuje mezi nimi určitá vazba. 

Dešťová voda není pitná voda. Může mít různé nežádoucí příměsi, kdy asi nejznámější je v 
tomto smyslu fenomén "kyselých dešťů". K její další nežádoucí kontaminaci může dojít při  
stékání  po  střechách  a  okapech  (měděnka  atd.).  Zhruba  polovina  spotřebované  vody  v 
domácnostech ale připadá na vodu užitkovou. V průměrné denní spotřebě vody na osobu 
150 litrů ale připadá 46 litrů na splachování toalet, 17 litrů praní prádla, 11 litrů zalévání  
zahrady a 3 litry na mytí auta, viz Glynwed (2013). Tyto položky jsou nahraditelné dešťovou 
vodou. Ta prakticky neobsahuje různé soli, ze kterých se tvoří například "vodní kámen" a 
nezasoluje  ani  zahradní  půdu.  Jde  tak  o měkkou vodu,  která  tak  má pro užitkové účely 
dokonce výhodné chemické a fyzikální vlastnosti. 

až polovinu spotřeby domácnosti lze nahradit dešťovou vodou
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Instalace a provoz

Jímky potřebují  určitý prostor pod zemí.  Lze je umístit  do prostoru trávníku,  nebo k jiné 
zeleni (mezi paneláky včetně). V domovních městských blocích je takových prostor pomálu, 
nebo připadají  na velké množství  domácností.  K umístění nádrží  je v takových případech 
možné využít také nepoužívané prostory sklepení a starých kotelen. 

Kromě instalace zásobníků je nutné instalovat také rozvody dešťové vody vedle klasických 
přípojek na vodovod.  Nejméně potíží  taková instalace činí  při  stavbě nových budov a při 
rekonstrukcích. V ostatních případech lze  přednostně řešit například zahradní závlahu, než 
stavební úpravy pro další využití v domácnosti. Nicméně ani to nevylučuje možnost instalací  
rozvodů dešťové vody pro jakékoli využití i mimo plánované rekonstrukce.

Samotný provoz je spojený s minimálními náklady. Může jít o elektřinu pro provoz čerpadla a 
o případnou výměnu filtračních zařízení.

V ceně realizace figuruje především zásobní nádrž (například na 1600 litrů jde o 12.000 Kč 
bez DPH,  u  nádrže  6500 litrů  pak  37.000 Kč),  filtrace  (zhruba 4.000 -  9.000 Kč),  čerpací 
technika (zhruba 10.000 - 18.000 Kč) a instalační práce. Řádově jde o desítky tisíc korun.

Stočné

Dešťová  voda  ze  střech  budov by  neměla  končit  v  kanalizaci,  ale  její  odvod  bývá  řešen 
především vsakováním. V takovém případě pochopitelně dešťová voda není předmětem ani 
platby stočného. Jestliže je stavba povolena s tím, že dešťová voda je řešena vsakováním, 
pak je prakticky jedno, jestli se před vsáknutím voda zdrží v jímce. V případě jejího využití k 
závlahám zahrádky s tímto problém není. Pokud se ale dešťová voda využije pro užitkové 
účely v domácnosti a znečištěná končí v kanalizaci bez vazby na vodné, je situace složitější.
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Legislativa

Dle Glynwed (2013a)  novela  stavebního zákona  stanoví  3  způsoby  nakládání  s  dešťovou 
vodou: 1) s dostatatečně prospustným podložím volné vsakování na pozemku 2) vsakování 
kombinované s retencí  a regulovaným odpouštěním 3) pokud se nic  nevsákne,  je možné 
přistoupit pouze k retenci a regulaci odtoku. Třetí varianta má být krajním řešením. Pak by z 
retenčních  nádrží  měla  být  dešťová  voda  odváděna  přednostně  do  povrchových  vod  a 
dešťové kanalizace. Vsakováním dešťové vody doplňujeme zásoby podzemní vody, které se 
stále  zmenšují.  Retencí  a  regulací  odtoku  zamezujeme  přetěžování  kanalizačních  sítí 
(potažmo i ČOV). Zároveň i zmírňujeme negativní vliv hydraulického stresu na vodní toky. 

Dešťová voda z okapů by neměla jednoduše končit v kanalizaci. Ta jinak v době přívalových  
dešťů  snadno  kolabuje,  zatímco  na  druhou  stranu  v  období  sucha  díky  malému  vsaku 
deštové  vody  přichází  problémy  s  nízkou  hladinou  spodních  vod.  To  stavební  zákon 
napravuje,  na druhou stranu v praxi  dešťová jímka není  obvykle jasným požadavkem při 
vydávání  nových stavebních povolení.  Pokud se  majitel  rozhoduje  pro dešťovou jímku,  v 
takovém  případě  může  příslušný  úřední  orgán  požadovat  také  důsledné  vsakování  na 
vlastním  pozemku.  Paradoxně  může  být  i  důslednější,  než  v  případech  majitelů,  kteří  s 
dešťovou jímkou nepočítají a platbu stočného s kanalizační přípojkou mají pevněji spojenou s 
platbou vodného. 

Současné rozšíření

Dešťové jímky dosud nejsou běžným doplňkem domácností, ale ani budov veřejné správy a 
soukromých  zařízení.  Z  hlediska  úsporného  provozu  bývají  v  různých  zařízeních  řešeny 
především energie. Pro úspory vody se běžně využívají různá zařízení jako pákové baterie, 
dvojí spláchnutí toalety atd. Využití dešťové vody je méně známé řešení (asi podobně jako 
například využití konopného materiálu pro zateplení místo běžného polystyrenu, fototermika 
vedle fotovoltaiky atd.).

Firem  zabývajících  se  instalací  dešťových  jímek  je  nicméně  celá  řada  a  referují  o  dnes 
populárním řešení. 
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Vývoj technologie a možnosti rozvoje

Jde  v  podstatě  o  jednoduchou  technologii  uskladnění  vody  a  jejího  čerpání  v  okamžiku 
potřeby.  Nejjednodušší  bývalo  použití  sudů  a  roznášení  dešťové  vody  v  konvích.  Další 
možností  je  vysoko postavená nádrž  s  odvodem vody samospádem -  může tak fungovat 
například kapénková závlaha. Nejsložitějším systémem je čerpání vody z nádrží čerpadly. Je 
zde  nutný  systém ovládání  čerpadel,  zajištění  přísunu  energie  k  čerpadlům,  ale  i  řešení 
uložení zásobníků v zemi a jejich nezanášení.

Technologie využití dešťové vody se vyvíjí. Zatímco ve volných sudech lze narazit na bující  
řasy a larvy komárů, systém jímek v zemi využívá filtrace a zabránění přísunu světla. Hlubší 
uložení v nezamrzající  hloubce také počítá s omezením vlivu mrazů i  výraznějších výkyvů 
teplot během teplých měsíců.

Využití dešťových jímek je do značné míry otázkou nabídky a poptávky. Technologie se již 
několik let rozvíjí a nabízí v ČR, roste také zájem o ni. V případě skutečně masového rozšíření  
(každá  druhá  budova)  se  mohou  dostavit  efekty  ve  větším  měřítku  -  pokles  spotřeby 
vodovodní vody v ČR pro užitkové účely. To jednak obyvatelům může nabídnout ekonomické 
úspory a řešit problémy hledání nových kvalitních zdrojů vodovodní vody. Na druhou stranu 
kde je takových zdrojů dostatek, lze využít větší komfort a například možnost se častěji bez 
ostychu sprchovat či provozovat vlastní bazén.
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Možnosti podpory

Dešťové jímky jsou úspornou technologií - úspory ve výdajích za vodné dovedou financovat 
investice,  snížit  účty  jejich  uživatelům  a  vytvořit  nové  příležitosti  pro  ekonomický  růst. 
Úsporný  provoz  nemusí  přinášet  nepohodlí  uživatelům,  nabízí  konkurenční  výhodu,  umí 
ulevit domácnostem, ale také může šetřit veřejné výdaje. 

je potřeba hledat stimuly pro českou ekonomiku, 

úsporné technologie přitom dokáží vygenerovat zisk nejen ekonomický

Nejblíže  podpoře  rozvoje  dešťových  jímek  by  měly  mít  obce. Mají  zájem  na  provozu 
vodovodů a kanalizace, k občanům mají nejblíže. Jde o rozvojové investice a místní pracovní 
příležitosti.  Určitou  veřejnou  službou  na  podporu  rozvoje  jímek  mohou  být  prováděné 
výkopové práce při jejich rozšíření v určitých částech obcí - nedochází tak k finanční podpoře 
jednotlivých  občanů,  ale  pouze  k  využití  veřejné  služby  potenciálně  dostupné  širokému 
okruhu zájemců.

Z hlediska krajů může být zvláštní zájem na podpoře například ve venkovském prostředí, ale 
těžko mohou plošně podporovat všechna místa regionu. Podpora dešťových jímek by měla 
směřovat zejména tam, kde se potýkají se suchy a mají problém s připojením vodovodů, ale i  
kde je vysoká nezaměstnanost a stimulace ekonomických aktivit ji může pomoci řešit.

Další možností je podpora ze strany státu (případně s Evropskou unií), která může být plošná 
a nárokovat ji může každý občan - tady jde o pobočky státu, kterými mohou být finanční  
úřady (daňové úlevy),  nebo například také obecní a krajské úřady. Příkladem určité praxe 
mohou být  podobně dotační  programy  typu Zelená úsporám a  Panel,  daňové  úlevy  pro 
palivové dřevo atd. 

Vedle dotací  existují  možnosti  v oblasti  propagace.  Ta se může odvíjet  také od vyjádření 
politiků ve smyslu seznámení s technologií a zájmu o její rozšíření.
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Multiplikační efekt

V rozvahách k podpoře nějaké technologie obvykle fugurují efekty cílené funkce, ale také 
zaměstnanosti,  životního prostředí  či  výsledného dopadu na veřejné rozpočty.  Srovnejme 
využití dešťových jímek se stavbami přehrad a dálkových vodovodů.

Náklady instalace dešťové jímky vychází od 30.000 Kč s objemem 1,5 kubického metru. To je 
ale objem, se kterým lze pracovat i s využitím několika sudů pro zálivku zahrady. Při instalaci 
nádrže s větším objemem náklady již dramaticky nerostou a při investici 50.000 Kč lze mít  
systém  pracující  s  objemem  6  kubických  metrů.  Takový  systém  již  lze  využívat  i  ke  
splachování  toalet  a  při  stavbě  či  přestavbě  domů  s  ním  lze  počítat.  Majitele  je  ovšem 
potřeba k takové investici motivovat. Ze zakázky 50.000 Kč by státu byla odvedena daň 7.500 
Kč (15%) a k dalšímu zdanění dochází i například ze strany výrobců a dodavatelů. Daňová 
zátěž má kumulativní charakter a výsledná cena tak často nevede vůbec k zavedení úsporné 
technologie, jakkoli návratné. 

Na  druhé  straně  mohou  být  milionové  investice  z  veřejných  rozpočtů  cílící  na  zajištění 
kvalitních zdrojů pitné vody (dálkové vodovody, úpravny...) a zajištění vůbec jejího dostatku 
v dobách sucha,  nebo naopak k vypořádání  se s množstvím vody při  dešťových srážkách 
(kanalizace, přehrady, protipovodňová opatření...). 

Úlevou od daně lze padesátitisícové investice přiblížit hranici 40.000 Kč a při jejich realizacích 
vytvořit  nové pracovní  příležitosti.  V  případě  dalších veřejných  pobídek v  podobě dotací 
10.000 Kč se již  dostáváme k realizacím za 30.000 Kč.  Pak za jednu miliardu z veřejných 
rozpočtů lze realizovat 100.000 realizací vodních jímek a vytvořit zásobníky vody, která je 
ekvivalentem kvalitní vody vodovodní rovnou v místě její spotřeby. Konkrétně jde zhruba o 
objem 100.000 x 6 kubických metrů = 600.000 kubických metrů v případě vodních jímek. 

Šlo by o výsledek fiskální  politiky cílené na podporu investic  domácností.  Bez kombinace 
daňové úlevy (potažmo výjimky) a dotací  mohou být o to vyšší  samotné veřejné dotace, 
které různou formou (včetně hromadných výkopových prací v různých částech obcí) mohou 
pokrývat 2/5 ceny instalace s DPH. V konečném účtu na podporu aktivity ve své podstatě 
socialitický stát nedoplácí, naopak funguje vyrovnaně. 
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Příklady dobré praxe

Skutečně názorných příkladů dobré praxe v České republice není mnoho. Ekocentrum 
Koniklec tento deficit řešilo v rámci projektu "Pusťme si domů dešťovou vodu" dokonce 
exkurzemi do Berlína. Jakkoli v ČR působí vícero firem zabývajících se instalacemi dešťových 
jímek, k názorným demonstracím lze využít zejména tyto:

1) Dům ochránců přírody v Praze (ČSOP - Michelská 5, Praha 4)
http://www.dumochrancuprirody.csop.cz/ 

2) Ekologické Tesco v Jaroměři
http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/tesco-v-jaromeri-otevre-ekologicky-obchod 

3) V pražských projektech na rok 2013 nacházíme také "Akumulace dešťové vody a její 
využití pro závlahu jízdárny". Nositelem projektu je Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s. 

http://www.praha.eu/public/ae/78/99/1542199_352915_usnesRHMP_829_komplet.pdf

Závěry

1) Dešťové jímky jsou především perspektivní technologií pro úspory pitné vody. 

2) Dešťová voda má proti vodě vodovodní určité užitkové přednosti.

3)  Velké  množství  dešťových  jímek  v  obcích  s  kanalizací  může  omezit  nával  vody  do 
kanalizace v době dešťů.

4)  Rozvoj  využití  dešťových jímek lze  stimulovat  prostřednictvím pobídek.  Ty  mohou mít 
zvláštní význam v oblastech s omezenými zdroji pitné vody, ale také v oblastech s obecně 
malým množstvím investičních příležitostí (potažmo vyšší nezaměstnaností).
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