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Veletrh NATUR EXPO BRNO
přispívá ke Světovému dni vody třemi desítkami zásad

pro její zadržení v půdě a lepší hospodaření

Od 11. do 14. května 2017 se na brněnském výstavišti uskuteční Veletrh udržitelného života v krajině 
NATUR EXPO BRNO. Ten se koná souběžně s Mezinárodním veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, 
Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti.

NATUR EXPO BRNO reaguje na aktuální situaci související s klimatickou změnou, oteplováním atmosféry a 
vysycháním české krajiny. První ročník veletrhu se zaměřuje na zadržení vody v půdě.

Zásady pro:

veřejnost | zemědělství a lesnictví | obce a zastavěná území

NATUR EXPO BRNO je začátkem úsilí
o změnu pohledu veřejnosti na vodu

v přírodě i zastavěných územích

Cílem letošního ročníku veletrhu NATUR EXPO BRNO je kromě setkání odborníků a komerčních 
subjektů také odstartovat osvětovou kampaň za větší informovanost veřejnosti o situaci s vodou v České 
republice, změnit pohled a jinak přistoupit ke skutečnostem, které se nacházejí okolo nás všech a které 
mohou pomoci vodu zadržet, mohou usnadnit její průnik do podzemních zásob a mohou naplnit zdroje, 
odkud berou pro své využití vodu lidé. Cílem veletrhu je také rozšíření diskuze o této problematice 
z akademických a výzkumných pracovišť k široké veřejnosti.

Proto tým veletrhu NATUR EXPO BRNO společně s praktiky a odborníky z Mendelovy univerzity 
v Brně a z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR zformuloval tři desítky zásad pro zadržení vody 
v půdě a pro lepší hospodaření s ní. Symbolicky je zveřejňuje ke Světovému dni vody, který už přes 
20 let slavíme 22. března. Tyto zásady vycházejí z následujících faktů:

l Česká republika je „střechou Evropy“, což prakticky znamená, že do ní žádná voda nepřitéká, zato 
všechna odtéká. Jsme proto zcela závislí na srážkové vodě.

l Nejúčinnějším způsobem uchování srážkové vody je její zadržení v půdě. Vodohospodáři budoucnosti 
se proto stanou ti, kteří na půdě hospodaří (zemědělci, lesníci), a ti, kteří obhospodařují zastavěná 
území.

l Mnoho věcí okolo nás, které zadržování vody v půdě nepodporují, lze jednoduše změnit tak, aby 
vody v půdě bylo více. Zatím si je ale neuvědomujeme. Při jejich uvědomění a troše úsilí každého z 
nás se může situace výrazně zlepšit.

Věříme, že tři desítky zásad pro zadržení vody v půdě a lepší hospodaření s vodou budou pro nás všechny 
inspirací a podnětem k tomu, abychom o vodě, hospodaření na půdě, zpevněných plochách nebo 
zasakovacích místech začali přemýšlet jinak.

Veletrh NATUR EXPO BRNO pak přinese další podněty ve formě praktických a vyzkoušených řešení a 
pomůže ukázat veřejnosti správné nakládání se srážkovou vodou jako základním zdrojem pro život v české 
a moravské krajině.

Zajímavá řešení pro zastavěná území a zpevněné povrchy

Na veletrhu NATUR EXPO BRNO se představí zajímavá řešení pro zastavěná území a zpevněné povrchy. 
I na těchto místech se může srážková voda účinně dostávat do půdy. Zastavěných a vydlážděných ploch 
stále přibývá a je třeba se starat o to, aby i přes úbytek nezpevněných a nezastavěných ploch neubýval 
prostor k zasakování srážkové vody do půdy.

Použitím zasakovacích technologií se také například snižují nároky na kapacitu kanalizace při přívalových 
deštích, omezuje se nebezpečí zatopení suterénních prostor, ale především se voda vrací do přírody a 
omezuje se vysychání krajiny a ubývání vody v podzemních zdrojích.

Zásady pro veřejnost
1. Neodkládejte opravy zařízení, z nichž uniká voda, například kapající vodovodní baterie.

2. Při čištění zubů nenechávejte vodu volně téct.

3. Dávejte přednost sprchování před koupáním ve vaně. Používejte úsporné sprchovací hlavice.

4. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou.

5. Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.

6. U pračky využívejte její plný objem, při koupi nové pračky sledujte také spotřebu vody.

7. Zahradu zavlažujte dešťovou vodou zachycenou do sudů nebo vodních nádrží.

8. Zahradu zalévejte ráno nebo večer.

9. Respektujte případný zákaz používání vody k závlaze a pro zahradní bazény.

10. Používejte dvoudávkové splachovací zařízení.

Zásady pro zemědělství a lesnictví

1. Vpravujte organickou hmotu do půdy.

2. Při osevu širokořádkovými plodinami používejte meziplodiny.

3. Po pozemcích jezděte po stejných trasách v kolejových řádcích, aby zůstaly nezhutněné pásy 
půdy.

4. Na svazích provádějte orbu po vrstevnicích a osévejte pásy travních porostů.

5. Střídejte bezorebné hospodaření s šetrnou orbou ke vhodným plodinám.

6. Na vhodných místech obnovujte nebo udržujte mokřady.

7. Budujte rybníky, retenční nádrže a vhodné zasakovací plochy.

8. Zřizujte remízky a větrolamy.

9. Pro práci v lesích volte příznivé období a vhodnou techniku v technologiích šetrných k lesní půdě.

10. Vysazujte a obnovujte smíšené lesy místo monokultur jehličnanů.

Zásady pro obce a zastavěná území

1. Zadržujte dešťovou vodu k dalšímu použití do zásobníků a nádrží.

2. Šetrně využívejte tekoucí a stojaté povrchové vody i vody podzemní.

3. Místo nepropustných povrchů komunikací používejte propustnou dlažbu.

4. Rozšiřujte zelené plochy a podle možností je osázejte vhodnými dřevinami.

5. Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.

6. U nových staveb upřednostňujte konstrukce rovných „zelených“ střech.

7. Motivujte stavebníky k odvádění dešťové vody na zasakovací místa.

8. Zastavujte pouze půdu s nižší bonitou a menší schopností zadržet vodu.

9. Sníh odklízejte na místa, kde se po rozpuštění může zasáknout do půdy.

10. Systematicky uplatňujte principy šetrného hospodaření s vodou v plánech územního rozvoje.
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