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„soubor přírodě blízkých a technických opatření, která propojují 
srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech za 
účelem podpory přirozeného lokálního koloběhu vody, zvýšení 
ochrany jakosti vod, zlepšení mikroklimatické funkce zeleně a 
dalších ekosystémových služeb“

Modrozelená 
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

 



Primární ekosystémové služby MZI



29°C

21,5°C

7,5°C



35°C



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)





Planted in 
autumn 2003 
10 years at the 
location

Planted 
around 
1935 about 
80 year old

Swedenborgsgatan 
trees without and with structural soil





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 









  Plnění očekávaných funkcí MZI

* objem koruny
* rychlost růstu
* stálost dřeviny na stanovišti     



Očekávaný objem koruny





opatření na podporu MZI

Managementová opatření (nastavení péče)
- 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 přechodném období

Komplexní opatření (realizace prvků MZI)
- vznikají mezioborová synergická díla
- vyžadují projektovou přípravu a náklady
- významná lokální účinnost
- z hlediska celku obtížně kvantifikovatelná a vymahatelná

Systémová opatření (nastavení procesů)
- definují cíle a cestu, dlouhodobá strategie měst 
- jedinou účinnou adaptační strategií
- dobrá příprava – vysoké investice – vysoká návratnost
- řeší mnoho aspektů najednou (voda, doprava, kvalita života….)
- účinky se v systému násobí



Managementová opatření na podporu MZI

Podpora infiltrace / podpora akumulace 

- zpřístupnění ploch zeleně pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 

 zpřístupnění ploch zeleně pro vodu 







podpora infiltrace

terénní modelace



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 



podpora infiltrace

zpřístupnění ZI pro vodu 











podpora infiltrace

zhutnění / propustnost vegetačních ploch



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách





Předběžná opatření 



podpora infiltrace

podpora infiltrace ve vegetačních plochách



podpora infiltrace

funkce kořenových systémů - změna výšky sečení 





podpora infiltrace

funkce kořenových systémů – diverzita výsadeb







podpora akumulace 

1% až 240 m3/ha



podpora akumulace 

600 – 1400 m2/g





Komplexní opatření na podporu MZI

Prevence srážkového odtoku přímo v místě jeho vzniku
Decentrální odvodnění
Čištění srážkové vody
Zajištění prokořenitelného prostoru
Dostupnost vody pro vegetační prvky

Všechny regulační ekosystémové služby vyplývají ze vztahu voda-půda-rostlina, který 
vytváří funkční ekosystém. Tento modro-zelený vztah je doplněn prvky technické 
infrastruktury. 
Definování základních požadavků města na MZI tedy musí vycházet z parametrů, které 
ovlivňují výše uvedené ekosystémové služby MZI.



Postupy tvorby komplexních prvků MZI 

Prevence srážkového odtoku přímo v místě jeho vzniku

I. minimalizovat nepropustných zpevněné povrchy a zastavěné plochy na nezbytně 
nutný rozsah,

II. zvýšením podílu ploch zeleně na konstrukci a ploch s propustným a 
polopropustným krytem,

III. intercepcí srážek v korunovém zápoji stromů





Postupy tvorby komplexních prvků MZI 

Decentrální odvodnění

I. podpora transpirace odvodem srážkové vody do povrchové vegetační vrstvy 
půdy,

II. odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování),

III. retence a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod,

IV. retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací.







Postupy tvorby komplexních prvků MZI 

Čištění srážkové vody

I. půdní filtr s vegetační vrstvou,

II. půdní filtr bez vegetační vrstvy,

III. mechanické předčištění.



Stockholm, Bjorn Embren 



Appenzell, Počítáme s vodou 



Postupy tvorby komplexních prvků MZI 

Zajištění prokořenitelného prostoru

I. chráníme funkční vegetační prvky, vegetační vrstvu půdy,

II. vysazujeme (zakládáme) v místech dobře prokořenitelných půd,

III. prokořenitelný prostor v požadovaném objemu zajistíme  plošným a hloubkovým 
nakypřením,

IV. prokořenitelný prostor konstruujeme vhodnou technologií,









Postupy tvorby komplexních prvků MZI 

Dostupnost vody pro vegetační prvky

I. Vegetační prvky propojujeme s prvky HDV,

II. k vegetačním prvkům přivádíme srážkovou vodu, stanoviště chráníme před 
přemokřením.





Stockholm, Bjorn Embren 



Systémová opatření na podporu MZI







S přáním pevných 
kořenů

 David Hora, DiS.

 david.hora@treewalker.cz
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