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ZMĚNA KLIMATU – URBANIZACE – UDRŽITELNÝ ROZVOJ  
CO NA TO VE SVĚTĚ? 

CO NA TO U NÁS? 



SVĚTOVÁ POPULACE A URBANIZACE 

7 585 655 obyvatel před 2h  

www.cmes.cz/sites/default/files/Skalak_Prazsky_tepelny_ostrov.pdf; 

=> míra urbanizace 

7 miliard .... rok 2011 
 
 

8 miliard .... rok 2024 
9 miliard .... rok 2037 

10 miliard ... rok 2056 
11 miliard ... rok 2087 



 
 

Tempo výstavby v ČR je 11 ha/den … Karlín za 3 týdny 
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… a za 1 rok je postavena podstatná část Prahy 

výstavba  

za 365 dnů 



JAK SE PŘÍSTUP K MODROZELENÉ INFRASTRUKTUŘE VYVÍJEL 
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ABSENCE PRINCIPŮ  
MODROZELENÉ  
INFRASTRUKTURY 



JAK SE PŘÍSTUP K MODROZELENÉ INFRASTRUKTUŘE VYVÍJEL 

INTEGROVANÉ PRINCIPY  
MODROZELENÉ 
INFRASTRUKTURY 



 
 

ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY 

STAVEBNICTVÍ 
Dešťová voda může být 
zadržována na více 
úrovních budovy:  
• vegetační střechy 
• vnějších zelené fasády 
• na balkónech  
• vnitřní zeleni 
• akumulace a opětovné 

využívání  
• infiltrování do 

podzemí. 

Vertikal Forest 



 
 

ŘEŠENÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY 

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 

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 vhodných podzemních podmínkách, jako je 
účinná propustnost a žádné znečištění, je vyčištěná dešťová voda 
velmi dobrou volbou pro doplňování podzemní vody. 



Příklady ze zahraničí - Metodické příručky 

Stát vytváří právní a technické obecné předpisy … 
… města je upřesňují na své podmínky 



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  



Příklady ze zahraničí - Koncepční přístup k MZI 

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



Berlín, Wasserstadt Rummelsburg na řece Spree 



 
 

Berlín, ulice An-der-Bucht  
ukázkový příklad dispozičního uspořádání nové ulice 

odvodněné podle principů HDV 

Ukázka z Berlína - Wasserstadt Rummelsburg na řece Spree 



 
 

Ukázka z Berlína - Wasserstadt Rummelsburg na řece Spree 

Ukázkový příklad 
dispozičního 

uspořádání ulice  
s odvodněním 
podle principů 

HDV 

Principy HDV 
jsou stejné 

v Berlíně  
dle DWA A138 

i v ČR 
dle TNV 75 9011 

 

foto J. Vítek 



 
 

Stuttgart, Wolfbusch – odvodnění ul. Blaumeisenweg 

Odtok srážkové 
vody z ulice  
a přilehlých 

staveb  
se zpožďuje  
v retenčních 
příkopech a 

končí  
v otevřené 

přírodní nádrži 
... po našem  

v kačáku. 

Retenční 
příkop III 

Retenční 
příkop I 

Dětské  
vodní hřiště 

Retenční nádrž 
přírodního typu 

Retenční 
příkop II 



 
 

Stuttgart, Wolfbusch – odvodnění ul. Blaumeisenweg 

Retenční 
příkop I 

foto J. Vítek 



 
 

Stuttgart, Wolfbusch – odvodnění ul. Blaumeisenweg 

Retenční 
příkop II 

Odvodňovací 
žlábek –  

k připojení 
přilehlých 

soukromých 
nemovitostí 

foto J. Vítek 



Stuttgart, Wolfbusch – odvodnění ul. Blaumeisenweg 

Retenční 
příkop III 

foto J. Vítek 



 
 

Stuttgart, Wolfbusch – odvodnění ul. Blaumeisenweg 

Retenční příkop Dětské vodní hřiště 
foto J. Vítek 



 
 

Stuttgart, Wolfbusch – odvodnění ul. Blaumeisenweg 

 Retenční nádrž venkovského charakteru na odvodnění v ul. Blaumeisenweg 
(foto Ing. J. Vítek, 05/2014) 

foto J. Vítek 



 
 

Kodaň - Strategický protipovodňový generel (Studio Dreiseitl)  

Dne 2. 7. 2011 
byly zaplaveny 
rozsáhlé  
oblasti  
města Kodaň 

Ramboll  
Studio Dreiseitl  
bylo vyzváno  
k vytvoření 
Generelu 
ochrany proti 
přívalovým 
dešťům  
pro 8 městských 
obvodů  
o celkové 
rozloze  34 km² 



Kodaň - Strategický protipovodňový generel (Studio Dreiseitl)  

 Město Kodaň 
mělo   

Strategický 
povodňový 

generel  
k dispozici 

v roce 2013!! 



Kodaň - Strategický protipovodňový generel (Studio Dreiseitl)  



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 přestavby ulice v Severní Karolíně 

"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 ze Severního Porýní-Vestfálska 

Ukázka odpojeného povodí … přestavěného odvodnění v Lünenu.  

17 měst v povodí řeky Emscher,  
společnost Emschergenossenschaft a ministr ŽP Severního Porýní-Vestfálska  

 
uzavřeli smlouvu zvanou „15 za 15“  

v povodí Emscher odpojit 15% - 4 000 ha - zpevněných ploch za 15 roků  

foto J. Vítek 



Lünen v povodí řeky Emscher 

Obyvatelé čtvrti v Lünen si nechali přestavět odvodnění, aby neplatili poplatky za dešťovou vodu 

foto J. Vítek 



Lünen v povodí řeky Emscher 

foto J. Vítek 



Lünen v povodí řeky Emscher 

Převedení srážkové 
vody z odpadů rýn  
do zelených průlehů 
prostřednictvím 
žlábků v chodnících 

foto J. Vítek 



Příklady z ČR 

Ukázka ojedinělých těžko vybojovaných opatření bez podpory státu 



Univerzitní kampus Bohunice (2006) 

35 ha 







 
 

Masarykova univerzita, univerzitní kampus Bohunice 

území o rozloze 
cca 35ha  

foto J. Vítek 



 
 

Moravský zemský archiv v Brně Bohunicích 

foto J. Vítek 



Univerzitní kampus Bohunice – Parkoviště 

foto J. Vítek 



CRA-II 

foto J. Vítek 



Cesta vody, Jiráskovo náměstí v Plzni (2016) 



Cesta vody, Jiráskovo náměstí v Plzni … TOČNA TROLEJBUSŮ 



Cesta vody, Jiráskovo náměstí v Plzni … TOČNA TROLEJBUSŮ 



Cesta vody, Jiráskovo náměstí v Plzni … ZAHRADA 



Cesta vody, Jiráskovo náměstí v Plzni … PARK 



Cesta vody, Jiráskovo náměstí v Plzni … PARK 



Financování OPŽP – PILOTNÍ PROJEKTY  

Městské stavební standardy  

Metodická příručka 

Studie odtokových poměrů 

Současná situace v aplikaci modrozelené infrastruktury v ČR 

Odpovědnost je na městech – řešení situace: 

Nekoncepční a nesystémový přístup státu 



Role ministerstev a vlády 

Aktivity státu zatím nenasvědčují tomu,  
že bychom měli vnímat vodu jako  
náš národní zájem,  
jako je tomu u většiny států v Evropě.  
Chybí jasná a zřetelná definice nových priorit a 
principů. 
Stát nemá koncepci Adaptace na změnu klimatu 
v urbanizovaném území, která by systémově  
definovala priority, principy, cíle, úkoly a nástroje,  
které by jasně definovaly účinné podmínky  
pro udržitelný rozvoje měst v ČR.  

MŽP připravuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu s ostatními ministerstvy 
podle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. 

Úkolem je uvést do praxe konkrétní opatření.  
 

Bohužel jeho součástí není nejúčinnější nástroj,  
chybí ekonomická motivace HDV zavádět   

pro majitele komunikací a staveb pro bydlení.  

www.sitephocus.com 



STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

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.  

Ř E Š E N Í: 

Studie odtokových poměrů (SOP) 
městům a obcím chybí koncepce  

odvodnění podle principů udržitelného rozvoje. 

foto J. Vítek 



SOP – podle legislativy ČR 

Město definuje zákonný rámec:   

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
jež je prováděcí vyhláškou Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o 
požadavcích na vymezování a využívání pozemků; 

• zákon č. 254./2001 Sb., o vodách (vodní zákon)  

o §5 při provádění změn staveb nebo změn jejich užívání si musí 
státní správa stanovit hranici ve výkladu Vodního zákona, pro 
které změny bude uplatňovat povinnost splnit podmínky 
stavebního zákona PD; 

o sladit pojem vodní dílo. 

Města pro svoji lokální odpovědnost mají lokální řešení - SOP 



SOP – podle stupně PD 

Závazná pravidla jsou specifikována pro tyto dokumentace a činnosti: 

• změna územního plánu 

• územně plánovací dokumentace (ÚPD), 

• projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR), 

• projektová dokumentace ke stavebnímu resp. vodoprávnímu 
povolení (DSP), 

• realizační dokumentace stavby (DPS), 

• dokumentace skutečného provedení stavby (DSkPS), 

• předání/převzetí stavby do užívání – kolaudační rozhodnutí. 

Města pro svoji lokální odpovědnost mají lokální řešení - SOP 



SOP – podle místa stavby 

Pro návrh a posouzení odvodnění stávající zástavby lze využít kategorizace 
území: 

 Kategorizační listy zástavby 

 Kategorizační listy dopravní infrastruktury 

 Technická opatření k aplikaci HDV ve stávající zástavbě 

Pro návrh a posouzení odvodnění novostaveb na rozvojových plochách platí 
pravidla a postupy předepsané v Návrhu odvodnění rozvojových ploch podle  

 Kartotečních listů výhledové zástavby 

Města pro svoji lokální odpovědnost mají lokální řešení - SOP 



Posuzování novostaveb  
Ukázka kartotéčního listu  
výhledové zástavby 

Města pro svoji lokální odpovědnost mají lokální řešení - SOP 

Posuzování stávající stavby  
Ukázka kategorizačního listu  
stávající zástavby 



SOP – podle principů HDV 
Principy HDV reprezentují kritéria pro návrh 
a posouzení odvodnění všech staveb  
podle pravidel odvodnění a  
podle zásad pro návrh decentrálních 
systémů odvodnění. 

Města pro svoji lokální odpovědnost mají lokální řešení - SOP 



Koordinace stavebních profesí - Městské stavební standardy  

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. 

Ř E Š E N Í 

Městské stavební standardy 
- na katastru svých měst/obcí vytvořit 

zkoordinovaná pravidla a konstrukční zásady, které 
by u veřejných i soukromých staveb respektovaly 

potřeby modrozelené infrastruktury (např. 
definovat prostorové uspořádání inženýrských sítí v 

uličním prostoru). 
 
 

Zásady pro aplikaci HDV  
se mohou zanést prostřednictvím  

analytických podkladů do územních plánů. foto J. Vítek 



Modro zelená infrastruktura v uličním profilu  

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

www.sitephocus.com 



Městské stavební standardy - ukázka 

Příklady aplikace MZI ve stávající zástavbě 
podle typu odvodňovaných staveb 
 

Obytná ulice v okrajové části města 

www.sitephocus.com 



Městské stavební standardy - ukázka 

Příklady aplikace MZI ve stávající zástavbě 
podle typu odvodňovaných staveb 
 

Obytná ulice v centru města 

www.sitephocus.com 



METODICKÁ PŘÍRUČKA – návod k použití pro státní správu 

Státní správa je často při vymáhání dodržování předpisů o HDV 
ve složité situaci, brání jí: 

- nezkoordinované právní a technické předpisy a jejich 
nesrozumitelný a nejednoznačný výklad; 

- metodika pro aplikaci předpisů v praxi; 
- efektivnější vnitřní organizace, procedurální nedostatky 

při schvalování, povolování a kolaudování staveb; 
- neurčený provozovatel městských systémů HDV s jasně 

definovanými povinnostmi v provozní smlouvě; 
- kvalitní plánovací smlouvy mezi městy a developery o 

předání a převzetí infrastruktury do majetku města; 
- a informovanost o klíčových parametrech HDV. 

Následkem toho často vznikají nekvalitní, nezákonné a 
nebezpečné stavby. 

Ř E Š E N Í: 

Metodická příručka 
na katastru svých měst vytvořit zkoordinovaná pravidla  

podle platných zákonů a norem ČR s návodem k použití (př. Hradec Králové, Olomouc). 

www.sitephocus.com 



Prioritní osy 1 
podporuje přizpůsobení se změně klimatu, předchází rizikům a zajištění odolnosti vůči 
katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof. 

Kde na to HDV vzít finanční prostředky? 

Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření 
se srážkovými vodami 
Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
 
Forma a výše podpory 
 Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši 85 % celkových 

způsobilých výdajů 
 u výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné 

povrchy bude podpora poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.  

Finanční prostředky 
Možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí SFŽP. 



Oprávnění žadatelé - příjemci podpory 

• kraje, 
• obce, 
• dobrovolné svazky obcí, 
• organizační složky státu, 
• státní podniky, 
• státní organizace, 
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, 
• městské části hl. města Prahy, 
• příspěvkové organizace, 
• vysoké školy a školská zařízení, 
• nestátní neziskové organizace16 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, 
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy17, 
• fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných 

nádrží). 
 



Typy podporovaných projektů 

Mezi podporované typy projektů patří opatření a stavby zajišťující prevenci proti 
záplavám a zároveň proti suchu, jako jsou například: 
 povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, 

průleh s rýhou, vsakovací nádrž), 
 podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo 

prefabrikáty, 
 povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod 

nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, 
podzemní retenční nádrže, umělé mokřady), 

 akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod pro jejich opětovné 
využití (např. na zálivku či splachování WC), 

 výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné 
povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně, 

 přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, 
plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se 
součinitelem odtoku do 0,7 včetně. 



Přehled 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 



Technická proveditelnost a návrh možných opatření 

Jak postupovat? 

Analýza potenciálu stávající zástavby k přestavbě na HDV a její využívání 

Identifikace vhodných nemovitostí v majetku města/obce 

Vyhodnocení plateb za vodné a stočné 

Technicko-ekonomické vyhodnocení a optimalizace opatření 

Určení problematických míst v systému odvodnění 

Na navazující projektovou přípravu a žádost o dotaci se vztahuje dotace z OPŽP. 



Pokusme se nevnímat srážkovou vodu  
pouze jako problém,  
ale jako příležitost  
k zajištění kvalitnějšího  
životního prostředí  
v našich městech  
a obcích … 

… děkuji za pozornost, diskuse může začít 
Jiří Vítek 

www.jvprojektvh.cz 
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