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ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH 

STAVEBNICTVÍ 
Dešťová voda může být 
ošetřena na více 
úrovních budovy pomocí 
vegetačních střech, 
vnějších zelených fasád,  
které mají rostliny na 
balkónech a vnitřní 
zeleni. 
V budově může být 
dešťová voda 
skladována, opětovně 
využívána, čištěna a 
dodatečně infiltrována 
do podzemí. 

Vertikal Forest 



 
 

ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH 



 
 

ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH 

VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ 
UVNITŘ MĚSTSKÉ ČTVRTI V 
PROSTORU MEZI BUDOVAMI  
musí být poskytnut k zadržování 
srážkové vody v zarostlých 
vodních plochách a městských 
zahradách, stejně jako stromy 
lemované bulváry. 

EVAPOTRANSPIRACE 
Evaporace, odpařování z povrchu 
zemského a oceánu a transpirace, 
vypařování z rostlin do atmosféry. 



 
 

ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH 

PODZEMNÍ 
PROSTOR 
Odběr dešťové vody zajišťuje 
nezávislé zásobování vodou 
akumulací a 
ukládáním dešťové vody pro 
opětovné použití na místě. 
Proces se skládá z povodí, 
přepravy, filtrace a sedimentace, 
čištění 
(biologickou absorpcí) a nakonec 
distribuce čisté dešťové vody. 

Při vhodném podloží, s účinnou propustností a bez starých 
ekologických zátěžích je vyčištěná dešťová voda velmi 
dobrou volbou pro doplňování podzemní vody. 



 
 

ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH 



Zahraniční příklady  
koncepčního přístupu k HDV 

Přestavby, dostavby, obnovy měst 
respektují pravidla adaptace na změnu klimatu  



Vsakovací průleh s rýhou 

Zdroj: 
TNV 75 9011  

Hospodaření se srážkovými vodami 
Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 

Příklad z Příručky pro údržbu 
zelené infrastruktury ve 

Filadelfii v USA respektuje 
stejné principy odvodnění 

jako TNV 75 9011  
Hospodaření se srážkovými 

vodami 
 

Srážková voda  
z chodníku do 

průlehu odtéká 
po povrchu 

Srážková voda  
z vozovky  
odtéká do průlehu  
po povrchu 

Štěrk nebo jiný materiál 
vytváří podzemní retenční 

prostor – retenční rýhu 

Rostliny vodu 
čistí a vypařují  

a zároveň 
zkrášlují ulici 



Povrchová vsakovací zařízení doplněná zelení 

Srážková voda  
      z vozovky odtéká  
           do průlehu  
                 po povrchu 

Srážková voda  
se vsakuje  

přes vrstvu zeminy 
do podloží  

podle příručky z USA 
stejně jako podle  
české normy TNV 

Srážková voda  
      z chodníku do průlehu stéká  
                 po povrchu  

Zdroj: 
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 

Rostliny čistí  
a vodu vypařují  
a zároveň 
zkrášlují ulici 



Povrchová vsakovací zařízení doplněná zelení 

Přebytečná voda  
je odváděna spolu s vodou  

z bezpečnostního přelivu do recipientu  
opožděně tak, aby ho nezatěžovala během přívalové srážky 

Stále stejné principy v USA a ČR: 
- - evapotranspirace 
- - předčištění 
- - vsak do podzemí 
- - zpoždění odtoku 

Zdroj: 
TNV 75 9011  
Hospodaření se srážkovými vodami 
Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 



Vegetační a štěrkové střechy 

Přefiltrovaná 
srážková voda je 

vhodná k provozu 
odvodňované stavby 

Retence v ohrádkách, 
přeliv do střešního 

svodu 

Vegetační a retenční 
střecha srážkovou vodu 
zadržuje, menší srážky 
vůbec neodtečou  
a vypaří se 

Zdroj: 
Green Infrastructure Maintenance Manual  
(The Philadelphia Water Department, 2014) 

Významnými prvky adaptace na změnu klimatu  
jsou vhodné typy povrchů samotných 
odvodňovaných staveb 

Při údržbě je nutná  
vyšší koncentrace mysli 

proškoleného personálu  



 
 

Příklad koordinace komunikací a HDV  

Ve studii z USA měli projektanti max. zmenšit zpevněné plochy komunikací  
při zachování stejné obslužnosti: 

O kolik se jim jinou volbou sítě příjezdových silnic podařilo snížit podíl zpevněných ploch? 

- 25% 



Příklad aplikace modro zelené infrastruktury v uličním profilu  

Pro modro zelenou infrastrukturu 
musíme v ulicích najít funkční místo, 
které bude v souladu s ostatními 
stavbami a inženýrskými sítěmi. 



ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Komplikace pro vodohospodáře a krajinné architekty při 
koordinaci staveb s ostatními řešiteli inženýrských sítí. 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v 
uličním profilu postrádá: 

• povědomost o objektech k hospodaření s dešťovou 
vodou a zeleni; 

• koordinaci mezi jednotlivými obory ve stavebnictví; 
• vzájemná poloha pro souběh a křížení s 

inženýrskými sítěmi, ochranná pásma atd.  

Pro MZI je nutné prosadit rovnoprávné 
postavení k ostatním stavebním oborům: 
• v uličním profilu; 
• ve vztahu k ostatním inženýrským sítím;  
• vzhledem k údržbě, opravám a obnově. 



Ukázka ze Severní Karolíny v USA 

Příručka s inovativním přístupem zaměřeným na rozvoj resp. přestavbu stávajících ulic má za úkol:   
zavádění hospodaření s dešťovou vodou,  

minimalizovat  
dopady na půdu,  

vodu a vzduch,  
snížit náklady  

na infrastrukturu  
a její údržbu …  

s vedlejším  
efektem  

zvýšit  
atraktivitu  

bydlení. 

Zdroj: 
Suburban Street 

Stormwater 
Retrofitting 

Design and Implementation 
Strategies 

in the Southern Piedmont 
Jim Cooper, LSS,  

Associate ASLA and Andrew Fox, 
RLA, ASLA 



Nedostatky, které v Severní Karolíně už nechtějí tolerovat 

Chybí značení pro cyklisty, jsou v nevýhodě 
vůči autům. 

 

Nevhodné uspořádání ulice - nejenže zrychluje  
automobilovou dopravu,  

odrazuje také od rekreační chůze  
a zhoršuje bezpečí cyklistů. 

Nedostatek 
prvků 

tlumících 
hluku a 
blízkost 

provozu aut. 

Jízdní pruhy jsou 
zbytečně široké, evokují 

vyšší rychlost  
než 40 km/h. 

Stromy jsou na špatné 
straně chodníku  

(chodci nejsou chráněni  
od provozu  

aut). 

Suburban Street 
Stormwater  
Retrofitting 

Design and Implementation 
Strategies 

in the Southern Piedmont 
Jim Cooper, LSS, Associate ASLA and 

Andrew Fox, RLA, ASLA Nedostatky současného dispozičního uspořádání ulice. 



Ukázka jiného způsobu myšlení 

"Sharrow" je společný 
pruhu pro auta  
i cyklisty. 
Upřednostnění jsou 
cyklisti - využívají 
nejlepšího místa na 
silnici, aby se vyhnuli 
dveřím aut a nutí to 
řidiče brát na ně ohled. 
Sharrows není část 
vozovky vyhrazená  
pouze pro cyklisty.  

Když se úžily vozovky, 
rozšířily se zelené pásy  
se stromy ...  

… to evokuje rekreační 
chůzi obyvatel a nižší 

rychlost vozidel.  

Užší jízdní pruhy  
nutí řidiče  
k větší pozornosti  
a vedou  
k rychlostnímu  
limitu  
40 km/h. 

Svislé nárazníkové prvky - 
nejlépe stromy - vymezují  
prostor pro pěší a snižují  
hluk z dopravy a vnímání 
blízkost silničního provozu.  

V Severní Karolíně sází stromy do vozovek … 
… u nás je podél nich kácíme! 

V Karolíně má člověk vyšší 
prioritu, než auto! 

Upřednostnění chodců 
zvýšilo komfort bydlení 

a cenu přilehlých 
nemovitostí. 



Ukázka našeho způsobu myšlení – TECHMANIA, 3D Planetárium 

Podmínky pro aplikaci systému HDV: 

• situačně - mezi budovou a travnatou 
plochou pro průleh je vozovka; 

• výškově – úroveň terénu u budovy je níž, 
než úroveň travnaté plochy průlehu. 



Ukázka starobylého způsobu myšlení  



Modrozelená infrastruktura v ČR - 
nástroj adaptace na změnu klimatu 

Vodohospodářská politika státu  
vs. 

Městské/obecní koncepce MZI 



ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU – NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN 

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu ČR 

- je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(2015) a byl schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017. 

Hlavní negativní dopady změny klimatu: 
1. Dlouhodobé sucho 
2. Povodně a přívalové povodně 
3. Zvyšování teplot 
4. Extrémní meteorologické jevy 

a) Vydatné srážky 
b) Extrémně vysoké teploty (vlny veder) 
c) Extrémní vítr 

5. Přírodní požáry 

ADAPTACE JE PŘEVÁŽNĚ O VODĚ 



STRATEGIE … 
… popisuje klimatu ve městech 
… popisuje demografie 
… obecně popisuje principy  

Čím lze situaci v ČR skutečně změnit: 
 tvorba praktických koncepčních dokumentů k implementaci MZI 
 koordinace právních a technických předpisů ve stavebnictví 
 zajistit vymahatelnost systémových opatření MZI 
 eliminace vlivu zájmových skupin 

ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU VE MĚSTECH 



Města a obce si mohou vytvořit vlastní zkoordinované předpisy  
dle principů udržitelného rozvoje  

- koncepce integrace modrozelené infrastruktury  

Koncepce 
odvodnění Městské 

stavební 
standardy  Metodická 

příručka 

UKÁZKOVÉ 
PROJEKTY 

Současné možnosti měst a obcí při adaptaci na změnu klimatu 

 
 

OPŽP 
85% 

města 
obce  

15% 



Efektivnější vnitřní organizace radnic a magistrátů  
odstranění procedurálních nedostatků  
při schvalování, povolování a kolaudování staveb 
tak, aby byla zajištěna důsledná kontrola a jednotný 
přístup k projektům odvodnění staveb. 
 
Aktivovat provozovatele systémů HDV na 
městských stavbách úpravou jeho povinností v 
provozních smlouvách (účast na projektové 
přípravě, převzetí díla jen s DSkPS).  
 
Plánovací smlouvy mezi městy/obcemi a 
dvelopery o předání a převzetí infrastruktury do 
majektu města/obce.  

aplikace HDV = prevence proti záplavám   
aplikace MZI = prevence i proti suchu 

=> adaptace na počasí a udržitelný rozvoj 

KONCEPCE ODVODNĚNÍ MĚST 



KATALOG OPATŘENÍ A KRITÉRIÍ 

Koordinace technických předpisů s principy HDV 
v českých technických předpisech  

chybí zásady HDV ovlivňující pozemní, dopravní a 
vodohospodářské stavby a města a obce to neví. 

Zpracovatelský tým:  
Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Michaela 

Vacková, Ph.D., Ing. Radim Vítek, MSc. 
(JV PROJEKT VH s.r.o.) 

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák 
Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D. 

(Pelčák a partner architekti, s.r.o.) 
David Hora, DiS (Treewalker, s.r.o.) 
Ing. Petr Soldán (Ateliér DPK, s.r.o.) 

MĚSTSKÝCH STAVEBNÍCH STANDARDŮ (Olomouc)  

KATALOG ULIC 



Města musí patřičně projevit 
politickou vůli se pravidly 
udržitelného rozvoje svého 
města zabývat! 
 
Nejde o komfort,  
ale o bezpečnost  
a zdraví obyvatel 
 
Základní podmínka:  
zásadně přehodnotit priorit  
 
Zbavit se předsudků  
v architektuře, v dopravě,  
přehodnotit  
pojem „komfort bydlení“  
a změnit vztah k veřejnému 
prostoru Nejdůležitější ekosystémové služby poskytované zelenou infrastrukturou  

(zdroj: Treewalker, s.r.o.) 

Ekosystémová služba Převládající funkce 

Regulační Kulturní Zásobovací Ekologická 
Biokoridor (zvyšování biodiverzity) × 
Čištění vody od znečištění × 
Ekonomické funkce (zvyšování cen nemovitostí) × 
Estetické funkce × 
Habitat pro organismy × 
Infiltrace vody × 
Intercepce srážek (zadržení srážek na povrchu rostlin) × 
Kulturně historické funkce × 
Mikroklimatická funkce (ochlazování) × 
Produkce biomasy (palivo) × 
Produkce dřeva (stavební, palivové) × 
Produkce potravy × 
Redukce hluku × 
Rekreační funkce × 
Snížení odtoku z vegetačních ploch (kryt vegetace) × 
Snižování rychlosti proudění vzduchu (větrolam) × 
Stabilizace půdy (protierozní × 
Vázání CO2 × 
Vázání vody (v pletivech) × 
Vzdělávací funkce × 
Zadržení vody × 
Zachycování prachu (snížení znečištění vzduchu) × 
Zastínění (snižování teploty a vlivu tepelného ostrova) × 
Zdroj vody (akumulace vody) × 

A. Principy modrozelené infrastruktury 



Příklady vyhodnocení potenciálu  
pro aplikaci MZI 

B.1 Aplikace MZI na území statutárního města Olomouce 



B.1 Aplikace MZI na území statutárního města Olomouce 

Ukázka toho,  
že to jde,  
ukázka odkrytí 
potenciálu pro 
aplikaci MZI 

Ulice bez zeleně  
a schopnosti 

zadržovat 
srážkovou vodou 



Opatření pro zlepšení mikroklimatu nebo prevenci vzniku srážkového odtoku 

B.2 Městské standardy opatření MZI 



B.2 Městské standardy opatření MZI 

Retenční objekty s regulovaným odtokem 



Shrnutí přínosů 
 

Typické překážky  
při implementaci MZI 

 
Financování projektů MZI  

a možnosti dotací 

Index  modrozelené infrastruktury (i MZI) 

typ povrchu i MZI aplikace, konstrukce, materiál 

nepropustné zpevněné plochy 0,0 
vozovky a chodníky  

z živice, betonu,  vyspárované 
dlažby nebo v betonovém loži 

zpevněná plocha s polopropustným 
krytem umožňující částečné 

vsakování 
0,1 

dlažba na štěrkovém loži, 
mlatové povrchy, MZK 

zpevněná plocha s propustným 
krytem 

0,3 
propustné dlažby, propustné 

asfalty, dlažba se širokou spárou 

propustné nezpevněné plochy bez 
rostlinného krytu 

0,4 štěrkové a pískové povrchy 

plocha se souvislým porostem 
rostlinného krytu, kde není možné 

přímé spojení s hlubší vrstvou půdy, 
 s vegetační vrstvou zeminy  

do 300 mm 

0,5 
zeleň na střešní konstrukci 

podzemních objektů  
(např. podzemní parkoviště) 

C. Strategie a nástroje implementace MZI 

Metodika  
implementace MZI:  
• zavedení iMZI 
• situace iMZI 
• předpis k vymáhání 
• vyhodnocování MZI 



CO JE NÁSTROJEM K ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU – STRATEGIE? 

PLÁN ADAPTACE  
NA ZMĚNU KLIMATU 

PROSTŘEDNICTVÍM MODROZELENÉ 
INFRASTRUKTURY 



koncepce 
MZI 

magistrát, 
úřad 

stavebník, 
developer 

Plán adaptace na změnu klimatu  
prostřednictvím MZI: 

• koncepce HDV – potenciál ve stávající 
zástavbě, pravidla pro novostavby, 
DSO - systémové opatření; 

• nastavení míry bezpečnosti, míry 
ohrožení – přenesením parametrů 
DSO do matematického modelu 
stokové sítě; 

• stavební standardy – koordinace MZI  
s ostatními stavebními obory, 
předjednání principů aplikace MZI se 
všemi DOSS; 

• ukázky aplikace MZI – ve stávající 
zástavbě; 

PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM MZI 

• index MZI (iMZI) – vyjádření evapotranspirační efektivity zeleně a potenciálu pro přestavbu 
konvenčního odvodnění na DSO – podle typu, stáří, kondice zeleně (nejde o podíl plochy);  

• mapa iMZI – nastavení min. požadované míry ochrany před záplavami a suchem podle 
typu zástavby, tzn. každá ulice bude mít svůj iMZI.  



Zpracovatelský tým - klíčoví členové se musí 
prokázat referencemi: 
 specialista vodohospodář – vedoucí, 

klíčový člen; 
 specialista arborista, zahradní a krajinný 

tvůrce – klíčový člen; 
 specialista na matematické modelování 

– klíčový člen; 
 specialista na územní plánování, 

architekt – klíčový člen; 
 specialista na dopravní stavby, 

komunikace; 
 příp. specialista na městské inženýrství. 

PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU PROSTŘEDNICTVÍM MZI 

Předpoklad kvalitního Plánu adaptace na 
změnu klimatu prostřednictvím MZI: 
• sestavení týmu zadavatele - zástupce : 

‒ samosprávy, 
‒ státní správy – odbor rozvoje, zeleně, 

ŽP, majetkoprávní, 
‒ stavební a vodoprávní úřad,  
‒ správců a provozovatelů kanalizace, 

komunikací, zeleně, inženýrských sítí; 
• dobře formulované zadání Plánu: 

‒ požadavek  na složení týmu 
zpracovatele, 

‒ obsah vč. výchozích podkladů,  
‒ termín odevzdání vč. milníků, 
‒ proces schvalování, 
‒ odhad předpokládané ceny Plánu; 

• nastavení míry závaznosti resp. 
vymahatelnosti.  

Plošné zasakování – TTE rošty - novinka 



Realizace ukázkových projektů – finanční podpora OPŽP 

Nová dotace bude podobná loňské „Aktivitě 1.3.2 – Hospodaření se 
srážkovými vodami v intravilánu“, k zajištění povodňové ochrany intravilánu  
a hospodaření se srážkovými vodami: 
Účinnost nové dotace: 02/2019 – 01/2020  

Forma a výše podpory 
 Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši 85 % celkových 

způsobilých výdajů 
 výměna nepropustných zpevněných povrchů za polopropustné zpevněné a 

propustné povrchy bude podpora poskytována ve výši 85 % celkových způsobilých 
výdajů.  

 výstavba propustných zpevněných povrchů bude podpora poskytována ve výši 30 % 
celkových způsobilých výdajů.  

 výstavba vegetačních střech bude podpora poskytována ve výši 30 % celkových 
způsobilých výdajů.  

Možnosti spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí SFŽP. 



Kdo má na dotaci nárok? … a do čeho je výhodné ji investovat? 

Úspory za provoz nemovitostí:  
- poplatky za odvádění srážkové vody z 

nemovitostí v majetku města či obce se 
nevěnuje pozornost (statisíce za rok);  

- odpojením srážkových vod od jednotné 
kanalizace se lze poplatku zbavit, nebo 
ho výrazně zredukovat; 

- kromě toho lze srážkovou vodu využívat 
k provozu nemovitosti – úspora za 
pitnou vodu; 

- objekty, kterých se to týká - budovy 
úřadů, magistrátů, školy, školky, sociální 
zařízení, nemocnice, sportovní areály, 
zimní stadiony, plavecké haly, kulturní 
domy, areály technických služeb, 
hřbitovy atd. 

Oprávnění žadatelé - příjemci 
podpory 
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizační složky státu, státní podniky, 
státní organizace, veřejné výzkumné 
instituce a organizace, pokud jsou 
veřejnoprávními subjekty, městské části hl. 
města Prahy, příspěvkové organizace, 
vysoké školy a školská zařízení, nestátní 
neziskové organizace, církve a náboženské 
společnosti atd. 

Plošné zasakování – TTE rošty - novinka 



Přehled nejvhodnějších zařízení k HDV na stávajících stavbách 

Vsakovací  
průleh s rýhou 

Povrchová vsakovací  
zařízení 

Podzemní  
vsakovací prostory 

Vegetační a štěrkové střechy 

Retenční          . 
dešťové nádrže,  

poldry a mokřady 

Propustné zpevněné  
povrchy 

Aplikace principů HDV se děje prostřednictvím 
decentrálních systémů  
odvodnění  

 

Akumulace         . 
a využívání srážkové vody 



Valašské Meziříčí - Základní škola Žerotínova 

Velikost areálu 
cca 1,7 ha 

Poplatek  
za odvádění 
srážkové vody  

 
120 216 Kč/rok 



Základní škola Žerotínova 



Valašské Meziříčí - Základní škola Křižná 

Velikost areálu 
cca 2,1 ha 

Poplatek  
za odvádění 
srážkové vody  
 

140 149 Kč/rok 



Základní škola Křižná 



Valašské Meziříčí - Nemocnice 

Velikost areálu 
cca 6,7 ha 

Poplatek  
za odvádění 
srážkové vody  

 
232 142 Kč/rok 



Nemocnice Valašské Meziříčí 



Děkuji za pozornost, 
Jiří Vítek 

www.jvprojektvh.cz 

aktuální téma dnešní doby: 
ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU 
PROSTŘEDNICTVÍM  
MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY 
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