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Zelená (ale spíše Modrozelená)  infrastruktura  
představuje  urbánní infrastrukturu, která nabízí 
řešení městských a klimatických probémů s 

využíváním přírodních procesů. 

Zahrnuje  vzájemně interagující složku 
vegetace (zelená infrastruktura) a 

hydrologické  prvky (modrá infrastruktura). 

Pojem infrastruktura odkazuje na funkce a 
služby, které modrozelená infrastruktura 

společnosti přináší.



Jedním z hlavních principů je maximální využití 
přírodních a trvale udržitelných procesů, které 
doplňujeme o technické prvky pro maximalizaci 
přirozených funkcí. 

Hledáme  pro danou lokalitu prvky a řešení od 
jednoduchých směrem  k technicky složitějším, 
od jednoduše udržitelných směrem k náročným 
na údržbu. 



„budoucnost  každého 

oboru tkví ve vzájemné 

spolupráci“







Převažující funkce v minulosti

estetické
sociální 
rekreační



Převažující funkce dnes

klimatická (ochlazovnání, vázání CO
2

)
ekonomická (bioretence) 
ekologická (biodiverzita)















nejvýznamnější prvky ZI





nejvýznamnější prvky ZI





nejvýznamnější prvky ZI





21,5°C

7,5°C

29°C



35°C





250,- Kč                    1000,-Kč                   1500,-Kč



opatření na podporu MZI

Managementová

Systémová

Nahodilá 



opatření na podporu MZI

Managementová

- lze je aplikovat okamžitě

- jsou relativně levná
- mají malou účinnost – ovšem ve velkém rozsahu
- z hlediska adaptačních požadavků nejsou dostatečná, ale 

mají velký význam v přechdovém obdobý



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 
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podpora infiltrace
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podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách



podpora infiltrace

podpora infiltrace – změna výšky sečení



podpora infiltrace

podpora infiltrace – změna vegetačního krytu





podpora infiltrace

podpora infiltrace – z propustnosti povrchů



podpora infiltrace

podpora infiltrace – z propustnosti povrchů



podpora infiltrace

podpora akumulace



podpora infiltrace

podpora akumulace



podpora infiltrace

podpora akumulace 

1% až 240 m3/ha



opatření na podporu MZI

Systémová
- definují cíle a cestu

- dlouhodobá strategie měst 
- jedinou účinou adaptační strategií
- dobrá příprava – vysoké investice – vysoká návratnost
- řeší mnoho aspektů najednou (voda, doprava, kvalita života….)
- účinky se v systému násobí





Index modrozelené infrastruktury  - I
MZI

































S přáním 

pevných 

kořenů
 David Hora, DiS.

 david.hora@treewalker.cz


