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Úvod
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• V roce 2014 žilo 54% světové populace ve 

městech Podle OSN by do roku 2050 mělo 

ve městech žít až 66% lidí. 

• V České republice žije ve městech celkem 7,3 

mil. obyvatel (70 % z počtu obyvatel státu)

• Důsledky urbanizace 

− Změna povrchů

− Změna přirozeného vodního režimu

− Umocnění změnou klimatu

− Vyšší teploty a sušší vzduch

− Přetížení kanalizace

− Menší min. průtok ve vodních tocích

− Snižování hladiny podzemní vody



Co s tím ?
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• Obnova přirozeného vodního koloběhu

• Princip 

• v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové 

charakteristiky lokality před urbanizací

• Základ

• decentralizovaný způsob odvodnění – zabývá se 

srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vrací ho 

do přirozeného koloběhu vody

− V nejužším slova smyslu

− podpora výparu, vsakování

− V širším slova smyslu

− akumulace, užívání DV, retence, regulace odtoku

Zdroj: CZWA



Déšť
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• Trend ve změně intenzit a periodicity výskytu přívalových srážek s krátkou dobou trvání

(vyskytují se častěji deště s vysokou intenzitou a krátkou dobou trvání dobu)



Opatření 
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• Zelené střechy, fasády

• Propustné a polopropustné povrchy

• Vegetace

• Akumulace a využívání vody

• Vsakování vody do půdních vrstev

• Retenční nádrže s regulací odtoku

• Plošné vegetační prvky, stromořadí

• Vodní plochy, umělé mokřady

• Dodatečné retenční prostory

• Optimalizovaná a řízená stoková síť

• Nouzové povrchové cesty odtoku

• Estetické a rekreační prvky

Zdroj: tzb.info.cz, 



Hospodaření s dešťovými vodami 

a modrozelená infrastruktura 

• Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) je prioritním opatřením 

při řešení odvodnění

• HDV je cestou do budoucna pro zajištění rozvoje měst při 

minimalizaci investičních prostředků do obnovy infrastruktury a 

zlepšení životního prostředí.

• Modrozelená infrastruktura (MZI) je propojení systémů 

hospodaření s dešťovou a sídelní zeleně 

• MZI je cestou na zlepšení mikroklimatu ve městech a snížení 

dopadu klimatických změn Zdroj: tzb.info.cz, Koalice pro řeky



Modrozelená infrastruktura 

© DHI

Zdroj: JV projekt VH



Hospodaření s dešťovými vodami

• Princip pro aplikace systému odvodnění:

• tam, kde to jde, dešťové vody zasakovat bezpečně do podzemí;

• pokud pro zasakování nejsou vhodné podmínky 
zdržovat odtok dešťových vod z pozemku prostřednictvím 
objektů lokální retence 
a regulovaného odtoku;

• odvádět dešťové vody do recipientů s povrchovými vodami;

• pokud jsou recipienty pro povrchové vody nepřiměřeně 
vzdálené nebo nedostupné odvádět dešťové vody 
do jednotné kanalizace;

• každý pozemek musí být vybaven odtokem dešťových vod 
z bezpečnostního přelivu (pro nadlimitní dešťové události).

Zdroj: JV projekt VH



Aplikace modrozelené infrastruktury 

• Opatření mohou být nenápadná 

• Opatření nemusí být vždy drahá

• Opatření mohou být i hezká 

• Nutné důsledné vyžadování 

a dodržování zásad HDV  

− na úrovni projektantů, stavebníků 

a developerů

− na úrovni úředníků

• Nutná mezioborová spolupráce

• Nutná osvěta a příklady dobré praxe

• Nutný koncepční přístup

• Dotace – ano, ale ….



Příklady aplikace v zahraničí

• Ulm - univerzitní areál

• Sídliště Arkadien – Aspberg

• Scharnhauser park – Stuttgart

• Nürnberg – Prisma objekt

Zdroj: DHI



Příklady aplikace v České republice

• Brno, Praha, České Budějovice, 

Karviná, Vsetín, další města …..

Zdroj: DHI



Extrémní srážky
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• Extrémní srážky jsou srážky o takovém 

úhrnu a/nebo intenzitě, kdy MZI, 

kanalizace, případně i drobné vodní toky 

jsou díky přítoku srážkových vod 

kapacitně vytíženy nad návrhové hodnoty 

a nestačí odvádět vodu z povrchu území. 

Odtok pak nastává po povrchu (např. po 

komunikacích)

• Realizace opatření (nouzové cesty 

odtoku, dodatečné rozlivné plochy, poldry) 

pro minimalizaci škod a zachování funkce 

kritické infrastruktury
Zdroj: Ramboll



Extrémní srážky

Zdroj www.idnes.cz 



Závěr 

• Modrozelená infrastruktura a Hospodaření s 

dešťovou vodou je cesta vpřed, jsme relativně 

daleko od počátku, ale zdaleka 

ne na jejím konci.

• Čekají na nás další  úkoly a výzvy  

• Jsme na cestě a je potřeba jít dál ☺



Děkuji za pozornost
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