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Modrozelená 

infrastruktura
vzájemně 

propojený soubor 

opatření zmírňující 

negativní vlivy 

urbanizace a 

dopady klimatické 

změny v sídlech
Tanner Springs Park Portland, Ramboll 

Group



Zahrnuje  vzájemně 
interagující složku vegetace  
(zelená infrastruktura) a 
hydrologické  prvky (modrá 
infrastruktura)





cíl „zelené“ infrastruktury v minulosti 

hledal její funkce zejména v estetických, 

kulturně - sociálních a rekreačních 

funkcích



dnes převažují adaptační cíle 

(regulační služby)





Pojem infrastruktura odkazuje na 
funkce a služby, které zelená 

infrastruktura společnosti přináší



29°C

21,5°C

7,5°C



35°C



ZELENÁ – MODRÁ - ŠEDÁ infrastruktura



Klimatická změna přináší pro naše sídla ovlivnění v takovém rozsahu, že 
ani velmi bohatá společnost není schopna je zmírnit pouze za využití 

technických opatření (tzv. „šedé“ infrastruktury)



Přírodě blízká řešení mají výraznou výhodu      
zejména v samo obnovovacích procesech a ve velké 

efektivitě za minimálního přísunu lidské energie, 
využívají totiž přímou přeměnu sluneční energie.

Prvky zelené infrastruktury patří mezi jedny z mála 
opatření, u kterých po jejich dokončení (instalaci) 

hodnota a efektivnost služeb  s postupujícím časem 
dále vzrůstá.













Jedním z hlavních principů MZI je 
maximální využití přírodních a trvale 

udržitelných procesů, které doplňujeme o 
technické prvky pro maximalizaci 

přirozených funkcí. 





nejvýznamnější prvky ZI





nejvýznamnější prvky ZI





nejvýznamnější prvky ZI



Stromy představují 

nenahraditelnou 

součást našeho 

prostředí, jejich význam 

se zvyšuje s urbanizací 

krajiny a narůstem vlivu 

klimatických výkyvů na 

sídla







Rozvoj stromů do velikosti která 

plní požadované funce trvá 

desetiletí, k jejich nenávrstnému 

poškození dochází během minut.  



Na velikosti záleží…



Na velikosti záleží…



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







opatření na podporu MZI

Managementová

Komplexní

Systémová



Managementová opatření na podporu MZI

- 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 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



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



Předběžná opatření



podpora infiltrace

podpora infiltrace – změna výšky sečení



podpora infiltrace



podpora infiltrace

podpora infiltrace – změna vegetačního krytu



podpora infiltrace





Omezení konkurence – změna vegetačního 
krytu

Hatfield Forest 
2011 



podpora infiltrace

podpora infiltrace – z propustnosti povrchů



podpora infiltrace

podpora infiltrace – z propustnosti povrchů



TTE Hubner & Lee



podpora infiltrace





podpora infiltrace

Mezerovitý beton ČSN 736124-2 - mezerovitost 20-25 %



podpora infiltrace



podpora akumulace 

1% až 240 m3/ha



podpora akumulace



podpora infiltrace

podpora akumulace



Komplexní opatření na podporu MZI

navrhování a výstavba prvků zelené a modré infrastruktury 
v synergii



Stockholm, Bjorn Embren 







Appenzell, Počítáme s vodou 



Stockholm, Bjorn Embren 



















Systémová opatření na podporu MZI

- 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

zapojují managementová a komplexní opatření do 
kontextu celého sídelního útvaru, definují kvalitativní 
a kvantitativní parametry jednotlivých opatření v 
rámci strategických cílů daného sídelního útvaru









Index modrozelené infrastruktury  - I
MZI



S přáním 

pevných kořenů

 David Hora, DiS.

 david.hora@treewalker.cz


