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Katalog opatření NBS (Nature Based Solutions, neboli Přírodě Blízká Řešení, pro přehlednost ponecháváme původní 
zkratku, pozn. red.) seskupuje řadu přírodě blízkých řešení do terminologických kategorií dle konstrukčních návrhů. 
Celkem bylo vymezeno osm kategorií, které budou v rámci toho dokumentu podrobně definovány: 

1) Ozeleňování městských ploch
2) Veřejná zeleň
3) Vertikální zahrady
4) Zelené střechy
5) Opatření pro šetrné hospodaření s vodou v urbanizovaném prostoru
6) Revitalizace (vodních) toků
7) Biotechnická opatření
8) Jiná NBS

Jednotlivé kategorie začínají obecným popisem hlavní funkce příslušného typu přírodě blízkého řešení a vysvětlením,  
jak je tento typ opatření inspirován přírodními procesy. 

Příklad: Popis zelených střech obsahuje také přehled přínosů a služeb půdního substrátu, jenž je hlavním využitým 
přírodním prvkem. Až poté je specifikováno strukturální složení, služby a přínosy zelených střech.

Každá tematická kategorie obsahuje skupinu rozdílných přírodě blízkých řešení. V některých případech jsou tato 
řešení dělena do dalších podkategorií. 

Příklad: Kategorie vertikálních zahrad obsahuje šest přírodě blízkých řešení. Například opatření „samostatně stojící 
zelené stěny“ se dále dělí na zelené protihlukové stěny a pohyblivou vertikální zeleň.

Úvod do Katalogu NBS
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Informace o každém přírodě blízkém řešení jsou uspořádány do katalogových listů.

Jednotlivé listy se dělí do následujících částí:

i. Základní informace
  - Jaké typy přírodě blízkých řešení jsou zvažovány?
ii. Obecný popis 
  - O jaké řešení se jedná a z čeho se skládá?
iii. Role přírody
  - Jak toto řešení funguje? V jakých směrech se inspiruje přírodou? 
iv. Stavební a technické parametry
  - Jaká jsou hlavní technická/stavební kritéria?
v. Podmínky realizace
  - Jaké předpoklady je třeba zvážit?
vi. Přínosy a omezení
  - Jak řešení přispívá/omezuje městské ekosystémy 
vii. Užitky
  - Jaké jsou užitky řešení? (P = užitky řešení ve vztahu k ekosystémovým službám; 
   P1 = ochlazování; P2 = regulace vod; P3 = služby čistění vod; P4 = čištění ovzduší; 
   P5 = biodiverzita; P6 = rekreační a estetický potenciál) 

Užitky NBS jsou do velké míry závislé na zeměpisných podmínkách (klima, geomorfologie). Detailní zhodnocení NBS by 
tak mělo být specifické pro danou lokaci a zahrnovat všechny prvky, které mohou ovlivnit jeho přínosy. Díky velkému 
množství potenciálních kombinací místních podmínek ale takto detailní přístup není zcela realizovatelný pro všechna 
města, která se na projektu UN a Lab podílejí; z tohoto důvodu byl zvolen širší přístup k vyhodnocení NBS na základě 
potenciálních užitků ve standardních podmínkách. Užitky tak musí být alespoň dobré (1) nebo velmi dobré (2). Případy, 
kdy hodnoty nelze určit jsou příslušně označeny (-). 

Tabulka shrnutí obsahuje seznam typů NBS a zhodnocení jejich užitků na jedné stránce, aby tak byl umožněn jednodušší 
výběr NBS s ohledem na specifické ekologické služby. Tabulka také obsahuje další kritéria pro kategorizaci NBS podle 
“NBS Case Study Templatepowered by OPPLA” v rámci koordinační a podpůrné akce Think Nature rámcového programu 
Horizon 2020. 

V průběhu fáze interních konzultací s partnery byly identifikovány dodatečné problémy, které je třeba do katalogu zapra-
covat. Například náklady a údržba představují dva důležité faktory, podle kterých se řídí rozhodnutí o investicích do NBS. 
Tyto prvky tak budou dále zváženy v replikačním rámci projektu UNaLab (WP6).
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Katalog NBS prosazuje ozeleňování městských ploch formou výsadby stromů s cílem dosažení pozitivních vlivů 
na fungování městských ekosystémů. Mezi hlavní pozitivní vlivy patří zajištění stanovišť pro volně žijící živočichy  
v městských oblastech, regulace teploty vzduchu, regulace znečištění, stínění, vstřebávání CO2, rekreace. Další 
přímé i nepřímé pozitivní přínosy jsou zobrazeny na Obr. 1.

Ozeleňování se v rámci katalogu soustředí jak na dva typy výsadby stromů v ulicích, tak na výsadbu stromů ve  
skupinách. Výsadba jednotlivých stromů se zde neposuzuje, jelikož pozitivní vliv solitérů na životní prostředí je 
často lokální a omezen na jejich bezprostřední okolí. I přes lokální přínosy je ale ochrana všech stromů v městském 
prostředí důležitým tématem. 

Následující kategorie ozeleňování se týkají ochrany existujících stromových populací a výsadby nových stromů ve  
městech. Ochrana a údržba větších a starších stromů je obzvláště důležitá z důvodu jejich významného vlivu na  
okolní prostředí v porovnání s nově vysazenými mladými stromky. Dalšími přínosy stávajících stromových 
populací jsou zlepšování mikroklimatu, kvality života a ovzduší ve městech. Efektivním nástrojem ochra-
ny klimatu mohou být vyhlášky o ochraně stromů ve veřejných prostorách a na území v osobním vlastnictví. 
(Couttsn.d.; Norton et al. 2015)

Další možnosti ozeleňování – keře, travnaté plochy, louky či květinové záhony, které rovněž poskytují  
ekosystémové služby (vsakování, zpomalení povrchového odtoku, biodiverzita) se v tomto katalogu nepovažují 
za samostatné typy NBS. Často se však využívají jako doplňující prvek u jiných řešení. Například intenzivní zelené 
střechy často zahrnují také keře čisvejly (swale) s květnými záhony. 

Obr. 1: Přínosy stromů v městském prostředí  
(zdroj: https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Info-
graphic-02.jpg)

1. Ozeleňování městských ploch

« ZPĚT NA OBSAH
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Přestože stromy bývají často označovány jako „The Nature Solution“, musíme zmínit, že plošná výsadba stromů 
ve velkém měřítku může mít i potenciálně negativní dopad na ekologické služby – díky nepříznivým vlivům 
na provětrávání uličního prostoru, které mohou mít za následek zvýšené koncentrace znečišťujících látek  
v ovzduší. Některé druhy stromů mají navíc také negativní dopad ve formě emisí BVOC a vysokého podílu alergenů  
(Grote et al. 2016).

Biogenní těkavé organické látky (BVOC), uvolňované ve vysokém měřítku určitými druhy stromů, spolu s NOx  
a vysokými hodnotami slunečního záření hrají centrální roli ve vzniku ozonu. Uvolňování BVOC z vegetace se řídí 
přírodními vlivy (např. slunečním zářením, teplotou a dostupností vody) a podstatně se liší mezi jednotlivými druhy. 
V současnosti se tento problém týká především středomořských oblastí, ale je možné očekávat jeho rozšíření  
a zvýšenou intenzitu díky změnám klimatu (Grote et al. 2016). Alergenní potenciál některých stromových druhů je 
znám, ale při výběru druhové skladby pro městská prostředí je často opomíjen.

Navzdory těmto problémům však opatření, spojená s výsadbou stromů, uvedená v tomto katalogu, disponují 
skvělým potenciálem. Mnoho ze zde zmíněných negativních vlivů je zejména výsledkem dopravního znečištění,  
u nějž lze očekávat, že v nejbližších desetiletích ztratí v důsledku elektrifikace osobní a hromadné dopravy na 
důležitosti. Přerušení či zdržování projektů výsadby stromů proto není doporučeno. Pečlivý výběr vhodných druhů 
pro městské prostředí by se však měl opírat o vědecky podložené informace o případných negativních vlivech 
plánované výsadby.

« ZPĚT NA OBSAH
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1.1. ULIČNÍ ZELEŇ

1.1.1. Jednořadé aleje

Obr. 2: Radniční náměstí, Eindhoven 
(zdroj: Eisenberg)

Obr. 3: Ulice lemovaná stromy 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Jednořadé aleje jsou jednou z hlavních možností výsadby stromů v městském prostředí. Jak název naznačuje, jedná se 
o řady stromů vedených např. podél ulic, cyklostezek a chodníků, které jsou situovány pouze podél jedné strany komu-
nikace.

Stromy mají řadu pozitivních vlivů na místní mikroklimatické podmínky, absorbují znečišťující částice a poskytují stín 
pro obyvatele a zástavbu. Hlavním pozitivním vlivem na kvalitu života je jejich ochlazovací efekt, a to zejména v ročních 
obdobích vyznačujících se vysokými teplotami. Tento efekt závisí na individuálních faktorech, jako jsou velikost stromu, 
průměr koruny, hustota výsadby, druh a zdraví stromu, lokace, dostupnost kořenové závlahy nebo také index listové 
plochy.

iii. Role přírody
Jednořadé aleje napodobují přirozené okraje lesů, spolu s jejich účinky na okolní nezalesněné prostředí. Dále také 
zastiňují půdu, která je tímto podstatně ochlazována v porovnání s plochami bez přirozeného stínu stromů.

Efekt stínění je ovlivňován vlastnostmi stromů jako jsou např. hustota koruny a okolní výsadby nebo roční období. Dalšími 
účinky jsou snížení rychlosti větru; transpirace/ochlazování; čištění vzduchu/absorpce částic.

Obr. 4: Funkce samostatně stojících stromů 
(zdroj: ILPOE, 2018)

« ZPĚT NA OBSAH



10 Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

iv. Stavební a technické parametry
Jedním z nejdůležitějších faktorů je výběr správných druhů stromů tak, aby mohly plnit požadovaný účel a splňovaly 
geobotanické podmínky (viz Příloha 1).

Kořenový prostor sousedících stromů může být při správných podmínkách propojen. V případě odděleného kořenového 
prostoru musí dosahovat 12 m3 s minimální hloubkou 1,5 m (FLL 2015). Dočasné nebo dlouhodobé zavlažování musí 
být navrženo v závislosti na místních klimatických podmínkách. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy se orientuje  
podle maximálních rozměrů plně vzrostlého stromu, jeho velikosti a také celkového projektového návrhu. Dále mohou být  
nezbytné také ochranné prvky (např. tyče, pletivo proti zvířatům).

v. Podmínky realizace
Při plánování a zavádění nových jednořadých alejí je nutno zvážit místní podmínky (např. topografie, vlastnosti komuni- 
kací, využití okolní půdy a podzemních prostor). 

Příznivé podmínky pro výsadbu stromů by měly zahrnovat dostatečný prostor pro jejich růst. Při výběru druhů stromů 
je nutno se řídit specifickými podmínkami a rozlohou volného místa v jejich lokaci. Aby sepředešlo možným budoucím 
komplikacím, je také zapotřebí zvážit maximální možnou výšku vzrostlých stromů.

Stromy s nedostatečným prokořeněním mohou způsobovat nehody a představují nebezpečí pro chodce. Je proto nutné, 
aby půda a podloží splňovaly předpoklady ke správné výsadbě alejových stromů a v některých případech může být nutné 
půdu nahradit vhodnějším typem. Výběr vhodného druhu stromů by měl také dbát na topografii: ke stabilizaci náspů  
a vyvýšenin jsou příhodné druhy odolnějšího typu.

V prvé řadě by měly být vysazovány druhy a poddruhy vhodné pro městské prostředí.

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: Jednotlivé stromy mají řadu přínosů pro městské prostředí:

-  Regulace mikroklimatu
-  Tvorba biotopů
-  Estetická hodnota/rekreace
-  Regulace dešťové vody (zpomalení odtoku)

Dosáhnutí potenciálu a přínosů plně vzrostlého stromu trvá až několik desetiletí, nezávisle na tom, zda je vysazen jednot-
livě nebo hromadně. Je proto velmi důležité soustředit se také na iniciativu ochrany stávajících stromů.

Možné nedostatky/omezení: Bariéroupro výsadbu stromů může být alergenní potenciál jejich pylu a emise BVOC, které 
vedou ke zvýšeným koncentracím O3 v letních měsících.

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 1

Plocha 1

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

« ZPĚT NA OBSAH
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P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Burden 2006); (Kadir, Mohd Akmal Abd and Noriah Othman 2012); (Pattersonn. d.); (Pearlmutter et al. 2017); (McDonald et al. 2016)
Doporučená literatura: (Armsonund Stringer, P. and A. R. Ennos 2013); (Grote et al. 2016)

« ZPĚT NA OBSAH
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1.1.2. Uliční stromořadí

Obr. 5: Stromy mezi tramvajovými kolejemi, Stuttgart 
(zdroj: Eisenberg)

Obr. 6: Kingsway, Londýn v 50. letech 20. století 
(foto: London County Council) 
(zdroj: Administrative County of London Development Plan 1951, 
Analysis)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Případová studie: Boulevard de Magenta; Paříž, Francie
(zdroj: Global Designing CitiesInitiative (c/o NACTO); globaldesigningcities.org/)

ii. Obecný popis
Stromořadí představují možnost výsadby většího množství stromů v městském prostředí, což napomáhá, mimo jiné,  
ke snižování teplotního stresu. Stromy jsou v rámci stromořadí vysazovány podél silnic, cyklostezek a chodníků a ve 
vhodných podmínkách se mohou nacházet podél obou stran komunikací. Koruny stromů vysazených naproti sobě často 
tvoří (skoro) uzavřenou klenbu, která chrání komunikace stíněním a snižováním jejich teploty.

iii. Role přírody
Uliční stromořadí svou povahou napodobují přirozené okraje (periferie) lesů spolu s jejich účinky na okolní nezalesněné 
plochy. Dále také zastiňují okolní prostředí, kterým v přírodních lesích bývají nejčastěji pole, louky, nebo vodní plochy. 
Výsledkem je podstatné ochlazení zastíněných ploch v porovnání s místy bez krytí. Efekt stínění je ovlivňován vlast- 
nostmi stromů (např. hustota koruny a výsadby nebo roční období). Dalšími účinky jsou snížení rychlosti větru; transpi- 
race/ochlazování; čištění vzduchu. 

Obr. 7: Bulvár s trojřadou alejí 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com)

Obr. 8: Kingsway v současnosti 
(foto: Jim C. Smith, Forestry Commission) 
(zdroj: Forestry Commission England 2009)
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iv. Stavební a technické parametry
Vhodné podmínky pro stromořadí v městském prostředí splňuje jen malé množství druhů stromů, a to z konstrukčních 
důvodů, odolnosti vůči vnějším vlivům, i životnosti. Kořenový prostor sousedících stromů může být při správných pod-
mínkách propojen. V případě odděleného kořenového prostoru musí dosahovat 12 m3 s minimální hloubkou 1,5 m.  
Dočasné nebo dlouhodobé zavlažování musí být navrženo v závislosti na místních klimatických podmínkách. Vzdálenost 
mezi jednotlivými stromy se orientuje podle maximálních rozměrů plně vzrostlého stromu, jeho velikosti a také celkového 
návrhu. Dále mohou být nezbytné také ochranné prvky (např. tyče, pletivo proti zvířatům).

v. Podmínky realizace
Při plánování a zavádění nových jednořadých alejí je nutno zvážit místní podmínky (topografie, vlastnosti komuni- 
kací, využití okolní půdy a podzemních prostor). Příznivé podmínky pro výsadbu stromů by měly zahrnovat dostatečný  
prostor pro jejich růst. Při výběru druhů stromů je nutno se řídit specifickými podmínkami a rozlohou volného místa v jejich  
lokaci. Z důvodu prevence možných budoucích komplikací je také je zapotřebí zvážit maximální možnou výšku vzrostlých 
stromů. Stromys nedostatečným prokořeněním mohou způsobovat nehody a představují nebezpečí pro chodce. Je proto 
nutné, aby půda a podloží splňovaly předpoklady ke správné výsadbě stromů. V některých případech může být nutné 
půdu nahradit vhodnějším typem. Výběr vhodného druhu stromů by měl také dbát na topografii: ke stabilizaci náspů 
a vyvýšenin jsou příhodné druhy odolnějšího typu. V prvé řadě by měly být vysazovány druhy a poddruhy vhodné pro 
městské prostředí.

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: Stromořadí jsou spojena s řadou pozitivních přínosů pro městské ekosystémy: 
       -  Regulace mikroklimatu
       -  Tvorba biotopů
       -  Estetická hodnota/rekreace
       -  Regulace dešťové vody (zpomalení odtoku)
Možné nedostatky/omezení: 
       -  Snížené provětrávání  vyšší koncentrace znečištění v uličních koridorech
       -  Mezi hlavní nevýhody stromů patří alergenní potenciál jejich pylu a také emise BVOC

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 2

Plocha 2

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1
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P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Burden 2006); (Pearlmutter et al. 2017); (McDonald et al. 2016)
Doporučená literatura: 
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Obr. 9: Arboretum – skupina vzrostlých stromů vytváří mikroklimatické 
podmínky, které ulevují od teplotní zátěže horkých letních dnů 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)

Obr. 10: Malé arboretum s místy pro sezení 
(zdroj: LAND. https://www.landsrl.com/)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Skupiny stromů imitují možnosti „lesa“ v městském prostředí. Mohou být využity pro návrhy zastíněných náměstí  
či prostranství nebo jako kontrastní element v hustě zastavěných částech města a ve vnitroblocích.

iii. Role přírody
Skupiny stromů vytvářejí stíněný prostor, který se podobá menším lesíkům a okrajovým částem větších lesů.

iv. Stavební a technické parametry
Pro zajištění vhodného mikroklimatu již od samého počátku projektu je zapotřebí začlenit do realizace i plně vzrostlé 
stromy z lesních školek. Stromy jsou vysázeny podle husté mřížky a je nutno, aby byly v prvních letech po vysazení  
(a v některých případech po celý životní cyklus) zavlažovány. Nejvhodnějším zdrojem pro zavlažování je voda z okolních 
ploch a střech.

v. Podmínky realizace
Vysazovat by se měly druhy a poddruhy vhodné do městského prostředí. Využití různých druhů v jedné skupině  
(arboretum) může zvýšit šanci na vytvoření stabilnějších životních podmínek. Skupiny stromůmohou být vysazeny na 
přírodní zemině nebo také na povrchu budov nacházejících se pod zemí, jestliže je splněna dostatečná hloubka půdy.

Obr. 11: Funkce lesů/skupin stromů
(zdroj: ILPOE, 2018)

1.2. SKUPINy STROMů (ARBORETUM)
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: Biodiverzita/vytváření biotopu (v závislosti na druhu)

-  Zlepšení estetické hodnoty
-  Potkávací místa
-  Veřejná místa snižující ohřev budov 

Možné nedostatky/omezení: 
-  Limitacemi stromů mohou být především emise BVOC a jejich alergenní potenciál.

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 2

Plocha 2

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -
Infiltrace vody 1

Retence vody 2

Skladování vody -
Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -
Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 2

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Burden 2006); (Kadir, Mohd Akmal Abd and Noriah Othman 2012); (Pattersonn.d.); (Pearlmutter et al. 2017); (McDonald et al. 2016) 
Doporučená literatura: (Armson und Stringer, P. and A. R. Ennos 2013); (Grote et al. 2016)
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Veřejná zeleň je klasifikována podle velikosti, odtokové plochy, služeb, a aspektů územního plánování. Jako 
součást integrovaného systému, propojeného ulicemi lemovanými stromy, je veřejná zeleň páteří městské zelené 
infrastruktury a poskytuje mnoho pozitivních přínosů. 
V katalogu NBS jsou uvedeny dva významné typy veřejné zeleně, a to městské parky a zelené koridory. Pokud jsou 
dobře navrženy a umístěny, mohou tyto formy zeleně poskytovat pro městské prostředí nadstandardní přínos. 

2. Veřejná zeleň

2.1. MĚSTSKÉ PARKy

Obr. 12: Park Innocentia, Hamburk 
(zdroj: Bild archiv der Behördefür Umwelt und Energie Hamburg,  
Abteilung Stadtgrün)

Obr. 13: Park Innocentia 2. Hamburk 
(zdroj: BSU, Hamburg.de)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Městské parky jsou součástí zelené infrastruktury a slouží obytným oblastem v okolí jako nejbližší bod pro rekreaci  
v přírodě. Větší plochou zelené infrastruktury se vyznačují přírodní parky, které mohou spojovat více účelů a funkcí  
(např. rekreace, sportoviště...). Menšími zelenými prostranstvími jsou často dětská hřiště nebo doprovodná trávníková 
plocha.

iii. Role přírody
Městské parky působí jako oáza v urbanizovaném prostředí s pozitivním vlivem na životní prostředí, rekreaci  
a biodiverzitu okolních rezidenčních oblastí. 

iv. Stavební a technické parametry
Parky by měly být snadno přístupné a dosažitelné pěší chůzí. Rozloha parku by měla dosahovat minimálně 1,5 ha  
a kompaktních rozměrů (120 x 120 m) s vysokým podílem stromů nebo malým lesíkem (>50%), spolu s minimálním 
podílem zpevněných povrchů. Za model může být vzato rozložení typického londýnského městského parkus porostem 
stromů a keřů podél ulic a s centrálním otevřených prostorem.

v. Podmínky realizace

Nová zástavba představuje ideální příležitost pro realizaci nových parků a navržení jejich umístění tak, aby ideálně působi-
ly na městské prostředí. Projekty městské revitalizace jsou další přínosnou možností pro zakládání nových parků. Ucelené 
rozložení parků a zelených ploch je nezbytné pro zajištění maximálního pozitivního vlivu na životní prostředí.
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: Parky jsou multifunkčními prvky, které disponují všemi přínosy zelené infrastruktury.
Možné nedostatky/omezení: Dostupnost je nutnou součástí správné funkce městských parků.

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar 2

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 2

Plocha 2

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody 2

Infiltrace vody 2

Retence vody 2

Skladování vody 2

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 2

Bioremediace vody -

P4
Usazování 2

Biofiltrace 2

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 2

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 2

Sociální interakce 2

Zdroje: (Pearlmutter et al. 2017)
Doporučená literatura: 
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2.2. ZELENÉ KORIDORy

Obr. 14: Zelený koridor podél cyklostezky 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com)

Obr. 15: Zelený koridor koncipovaný jako most 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie High Line Park

ii. Obecný popis
Využití oblastí s opuštěnou či nefunkční infrastrukturou, např. železničních drah, pro realizaci lineárních přírodních prvků 
hraje důležitou roli v sítích zelené infrastruktury a v projektech, které mají za cíl zpřírodnění měst. Revitalizace břehů řek 
a vodních toků také často vytváří lineární zelené chodníky, které spojují parky do jednotných celků. 

iii. Role přírody
Přechodné zóny mezi jednotlivými biocentry se nazývají ekotony (biokoridory, zelené koridory). Díky lineární formě jejich 
přírodních prvků často spojují blízké i více vzdálené oblasti. Ekotony se vyznačují vysokou biodiverzitou.  

iv. Stavební a technické parametry
V případech, kdy jsou zelené koridory založeny na místech původní nevyužívané infrastruktury, jsou jejich parametry již  
z velké časti neměnné. U realizace zelených koridorů v nové zástavbě mohou být navrženy jako spojovací prvky. 

v. Podmínky realizace

Využití opuštěné dopravní infrastruktury je jedním z nejjednodušších způsobů pro realizaci lineárních parků a zelených 
koridorů. Dlouhodobé nevyužívání těchto oblastí vede k přirozenému zpřírodnění prostoru. V nové zástavbě je možné 
lineární prvky navrhnout a doplnit. 

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: Lineární prvky jsou velice důležité pro konektivitu zelené infrastruktury. Využití zastaralé šedé infrastruktury 
představuje velký potenciál pro tvorbu vnitřně propojeného systému.
Možné nedostatky/omezení: V závislosti na jejich předchozím využití (např. mosty) mohou tyto prvky vyžadovat častou 
údržbu.
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 2

Plocha 1

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování 2

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 2

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 2

Zdroje: 
Doporučená literatura: http://www.fieldoperations.net/project-details/project/highline.html
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Termín „vertikální zahrada“ se používá pro jakýkoliv druh zeleně instalovaný na vertikálních plochách, a to bez  
ohledu na umístění kořenů. Podobně jako u zelených střech se vertikální zahrady rozdělují do kategorií podle 
úrovně technické náročnosti jejich údržby. Jelikož vertikální půda nemá obdobu v přírodním prostředí, je až na 
výjimky většina vertikálních zahrad „intenzivní“, a proto je nutno využívat jiné terminologie pro jejich klasifikaci. 
Hlavními typy vertikálních zahrad jsou zelené fasády (budov), samostatně stojící zelené stěny, mechové stěny, živé 
rostlinné konstrukce a vertikální otevřená prostranství. Vertikální zahrady mohou být realizovány jak ve vnitřních, 
tak ve venkovních prostorách. Tento katalog se však věnuje jen možnostem pro jejich venkovní využití. 

3. Vertikální zahrady

3.1. ZELENÉ FASÁDy

Obr. 16: Vertikální zahrada 
Patrick Blanc, Paříž 
(zdroj: Eisenberg)

Obr. 18: Zelená fasáda, Amsterdam 
(zdroj: Město Tampere)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Museédu Quai Branly, Paříž 
(zdroj: Greenroofs.com)

ii. Obecný popis
Stěny s řízenou populací zeleně se označují jako zelené fasády. Tyto formy zeleně se rozdělují do dvou dalších kategorií. 
První je zeleň využívající fasádu, panely, nebo jiná média pro růst vegetace. 
Tím druhým jsou stěny s popínavými rostlinami (3.2).
Zelené fasády ve většině případů využívají intenzivní systémy zavlažování a speciální substráty, které umožnují snížit její 
celkovou váhu.
Nejběžnější formou realizace zelených stěn je využití prefabrikovaných panelů nebo speciálně navržených systémů 
přepážek a nádob (buněk). Pokles teplot pod 0 °C může být problematický z důvodu tenké vrstvy substrátu. Některé 
systémy vertikální zeleně proto umožňují rozebrání panelů na zimní období.

iii. Role přírody
Zelené fasády mají podobné přínosy jako přírodní vegetace rostoucí v oblastech s přirozeně mělkou půdou. Vegetační 
pásy tohoto typu mohou být velice přínosné, ale jsou závislé na dobré technické úrovni zavlažování a přísunu živin. 
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Obr. 17: Eindhoven „Medina“ 
(zdroj: Eisenberg)
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iv. Stavební a technické parametry

Obr. 19: Zelená fasáda: substrát v nádobách (a-c); košíky vyrobené z plastu či kovu (d)  
(zdroj: ILPOE 2018 podle Pfoser 2009 uvedeno v: Pfoser (2016; strana 58 ff.))

Možnosti závisí na typu budovy (novostavba, přestavba, rekonstrukce) a v druhé řadě také na stavebních možnostech.  
Pro nové stavby může být využito zelených fasád s panely (0.5m2 – 1 m2).

Pro přestavby je často nutné samostatná konstrukce lešení.
-  Panely: 0.5–1.0 m2
-  Kombinace 10-15 druhů rostlin je nejčastějším řešením
-  Zavlažování a speciální substrát jsou nutností
-  Rostliny malého vzrůstu (podle prostředí)

v. Podmínky realizace
-  Vhodné jsou mechy a trvalky
-  Ne příliš horké/suché/studené prostředí
-  Zelené fasády jsou aplikovatelné v řadě prostředí, ale fasády s přímým slunečním zářením bývají účinnější díky 
   dobrému přístupu světla (závisí na typu vegetace) 
-  Nebezpečí požáru v případech, kdy vegetace a/nebo substrát vyschnou
-  Materiál resistentní extrémním teplotám
-  Speciální péče profesionálních zahradníků je nutná pro správnou údržbu

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: Snížené znečištění ovzduší vegetací, která na sebe váže velké množství volně se pohybujících částic a znečišťu-
jících plynů, spolu s produkcí čerstvého vzduchu. 

-  Zelená fasáda ochlazuje o 2-10 K (v porovnání s přírodním kamenem)
-  Zelené fasády podporují výpar
-  Evapotranspirace: 5-20 % slunečního záření je využito pro fotosyntézu, 20-40% pro evapotranspiraci,  
   10-50% převedeno v teplo a 5-30% je odraženo
-  Zadržování dešťové vody: 15-30%
-  Biodiverzita/tvorba biotopu: ptactvo, netopýři (hnízdění)
-  Přírodní hluková ochrana
-  Zlepšení estetické hodnoty

Možné nedostatky/omezení: 
-  Přílišná závislost na zavlažování
-  Riziko promrznutí

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 2

Zateplení budov -

« ZPĚT NA OBSAH



23Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Blanc n.d.); (Pfoser 2016a); (Pfoser 2016b); (Pfoser 2017); (Hancvencl 2013); (Köhler, Manfred and Christian Rares Nistor 2015)
Doporučená literatura: https://www.murvegetalpatrickblanc.com/; (Ottelé 2011); (Wong et al. 2010a); (Wong et al. 2010b); (Köhler 2008)
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3.2. POPÍNAVÉ ZELENÉ FASÁDy S PODPůRNÝMI PRVKy

Obr. 20: Univerzitní budova s podpůrnými prvky a popínavou vegetací, 
Berlín-Adlershof 
(zdroj: Köhler, neuelandschaft.de)

Obr. 21: Zelená stěna s popínavou vegetací 
(zdroj: Eisenberg)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Stěny s řízenou populací zeleně se označují jako popínavé zelené fasády. Rostliny jsou zasazeny do země a rostou přímo 
po povrchu budovy nebo jsou vedeny po konstrukci, která je na stěnu napojena v určité vzdálenosti. Rostliny čerpají živiny 
a vody ze země. 

iii. Role přírody
Popínavé rostliny jsou součástí lesů, skal a nízkých porostů. Tyto druhy rostlin přirozeně rostou v oblastech s omezeným 
přístupem k půdě a ve většině případů vyžadují podpůrné vertikální elementy nebo pórovitý povrch pro ukotvení (kořeny). 
Porovnatelnou situací jsou vnitřní oblasti lesů.

iv. Stavební a technické parametry

Obr. 22: Zelené fasády: vegetace bez podpůrné konstrukce (a); vegetace s konstrukcí 1. dřevo, 2. tyče, 3./4. lana (b) 
(zdroj: Pfoser 2009 v: (Pfoser 2016a); strana 56 ff.)
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-  Rozlišení popínavých rostlin (samostatné nebo s podpůrným systémem)
-  Výběr druhů závisí na environmentálních podmínkách
-  Pro přímo rostoucí popínavé rostliny je zapotřebí nepřerušené fasády
-  Nutnost podpůrné konstrukce pro ostatní druhy
-  Vyrůstá až do výšky 25 m
-  Jen několik druhů rostlin může být vysazeno najednou (většinou s jedním dominantním druhem) 

v. Podmínky realizace
-  Ne příliš horké/suché/studené prostředí
-  Dobrá kvalita půdy/substrátu
-  Dostatek slunečního světla (záleží na typu rostlin)
-  Nebezpečí požáru při přesušení rostlin
-  Přímo rostoucí druhy: odolná fasáda bez nedostatků a mezer, vlhkost
-  Uzemněné fasády mohou růst 5-20 let do plného pokrytí

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Zelené fasády jsou zavlažovány povrchovým odtokem a tím na sebe převádějí část povrchové regulace vody, 
    která je funkcí přírodní půdy
-  Čištění vzduchu závisí na druhu rostlin, částicích a plynech
-  Zelená fasáda ochlazuje o 2-10 K (v porovnání s přírodním kamenem)
-  Zelené stěny mají dobré vypařovací hodnoty (65-75 % ročních srážek)
-  Evapotranspirace: 5-20% slunečního záření je využito pro fotosyntézu, 20-40% pro evapotranspiraci, 10-50% pře
   vedeno v teplo a 5-30% je odraženo

Možné nedostatky/omezení: 
-  Závislé na přirozeném vodním cyklu, náchylné k suchu
-  Popínavé rostliny mají původ v lesní vegetaci, kde jsou přizpůsobeny ke stíněnému prostředí. Dlouhý časový 
    úsek do úplného pokrytí fasády

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 2

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1
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P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/fuknčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Pfoser2016b); (Pitha et al. 2013); (Enzi 2010)
Doporučená literatura: (Köhler 2008)
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3.2.1. Zelené protihlukové bariéry

Obr. 23: Popínavá vegetace na protihlukové stěně 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)

Obr. 24: Zelená protihluková stěna podél Národní třídy 405 405, Århus, 
Dánsko 
(zdroj: Dánské ředitelství silnic (2009) Návrhy protihlukových stěn, 
Dánské a evropské příklady. Zpráva 174)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Zelené protihlukové bariéry jsou efektivním řešením pro snižování zatížení hlukem podél rušných komunikací. Tato  
kategorie zelených stěn často využívá popínavou formu zeleně. Základní konstrukce postavena z betonu, cihel, nebo dřeva 
je pokryta vertikální vegetační vrstvou. Protihlukové stěny využívající popínavé druhy rostlin jsou jedním z nejčastějších 
typů zelených protihlukových stěn, a to především v místech s omezeným prostorem pro realizaci protihlukových valů.

iii. Role přírody
Popínavé rostliny jsou součástí lesů a oblastí s kameny a křovinami. Tyto druhy rostlin přirozeně rostou v oblastech  
s omezeným přístupem k půdě a častovyžadují podpůrné vertikální prvky či pórovitý povrch pro správný růst.

iv. Stavební a technické parametry

Zelené protihlukové bariéry vyžadují podpůrné prvky jako např. lana nebo mřížovinu.

v. Podmínky realizace

Dostatek prostoru na prokořenění je nezbytný k vytvoření správných podmínek pro růst.

vi. Přínosy a omezení

Přínosy:  
Zeleň pohlcuje jemné prachové částice a zlepšuje vizuální stránku protihlukových stěn. V závislosti na jejich vegetačním 
pokrytí mohou zelené bariéry také snižovat okolní teplotu. 
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 2

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Bendtsen 2009)
Doporučená literatura: (Azzkora et al. 2015)
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Obr. 25: Konstrukce zelené stěny, Ludwigsburg 
(zdroj: Helix Pflanzensysteme GmbH n.d.)

Obr. 26: „Green Living Room“, Ludwigsburg 
(zdroj: Helix Pflanzensysteme GmbH n.d.)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie Green living room Ludwigsburg, part III

ii. Obecný popis
Vertikalizace zelených prostorů je skvělou možností, jak zvýšit podíl zelených ploch v městských prostředích spolu se 
zajištěním řady ekologických přínosů. Volně stojící živé stěny působí jako adaptační opatření proti efektu tepelného  
ostrova. Dále také zvyšují hodnotu okolních nemovitostí, rozvíjejí biodiverzitu a snižují hlukové zatížení. Mohou využívat 
srážkovou vodu a mají vysoký podíl evapotranspirace. Při využití správných druhů rostlin mohou přečkat i dlouhá období 
sucha. 

iii. Role přírody
Přírodní půda s vegetačním pokryvem (trvalky nebo keře/stromy) slouží jako vzor pro živé zelené stěny. Vrstvení  
substrátu a rostlin je rozloženo po vertikální a také horní ploše stěny. Podle šířky (cca 40 cm) a v závislosti na výšce stěny 
je možno dosáhnout běžných přínosů půdy, spolu s filtrací vody při průchodu půdou. Jednou z hlavních funkcí je výpar 
z vertikální půdy. Odpařování z vegetace pak záleží na výběru správných druhů, vystavení vnějším vlivům a zavlažování. 

iv. Stavební a technické parametry

Obr. 27: Funkce „zeleného obývacího pokoje (Green Living Room)“ (zdroj: Helix Pflanzensysteme GmbH n.d.)

3.3. VOLNĚ STOJÍCÍ ZELENÉ STĚNy
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-  Redukce hluku
-  Adaptace na změnu klimatu
-  Stín
-  Filtrace prachu
-  Ochlazování díky odpařování vlhkosti
-  Pozitivní vliv na duševní zdraví ve městě
-  Retence vody
-  Biotop pro rostliny a živočichy
-  Místo pro potkávání 

Vertikální vrstvení zeminy/substrátu, který je udržován v kovových klecích s podpůrnými elementy, je vhodný  
k návrhům stěn až do 4 m. Tkanina (organická či neorganická) je použita k prevenci eroze substrátu v těchto kovových  
konstrukcích. Jedná se o poměrně těžkou konstrukci založenou na jednoduchých základech. Z důvodu jejich stabilizace 
je proto nutné živé stěny navrhovat (minimálně) ve dvou částech, které spolu tvoří pravý úhel. Pokud je zaručeno správné   
hnojení a zavlažování, je tento typ zelených stěn velice flexibilní k výběru druhů vegetace.

v. Podmínky realizace
Díky tloušťce těchto stěn nepředstavují období mrazů typické pro střední Evropu problém. Aby stěna zůstala stabilní musí 
být její základy zatížitelné. Nebezpečí požáru nehrozí díky neustálému zavlažování.

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: Živé stěny poskytují přímé zastínění proti slunci a často také nepřímý stín dle použitého typu vegetace  
(např. stěna porostlá stromy). Vysoký podíl evapotranspirace ze zelené plochy pomáhá snižovat efekt tepelného ostrova. 

-  Přínosné pro některé živočišné druhy podle typu zvolených rostlin
-  Snižování hluku
-  Povrchová voda může být využita k zavlažování

Možné nedostatky/omezení: 
-  Nutné zavlažování (léto a zima), ale nemusí spoléhat na pitnou vodu
-  Podpůrné prvky pod zemí
-  Zelené stěny mohou rušit pohyb chodců 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 2

Plocha 2

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1
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3.3.1. Volně stojící zelené protihlukové stěny

Obr. 28: Volně stojící zelená protihluková stěna 
(zdroj: www.lueft.de)

Obr. 29: Volně stojící zelená protihluková stěna 
(zdroj: Helix-Pflanzen)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Volně stojící zelené protihlukové stěny jsou konstrukcemi složenými z buněk nebo jiných prvků, které jsou pokryty/
naplněny substrátem a plní hlavní funkci redukce hluku např. v blízkosti vysoce frekventovaných cest.

iii. Role přírody
Přírodní zemina s vegetačním pokryvem (trvalky nebo keře/stromy) slouží jako vzor pro samostatně stojící hlukové 
bariéry.

iv. Stavební a technické parametry

Půda pod základy těchto stěn musí být vhodná k vysoké zátěži. Stavební možnosti jsou omezené.

v. Podmínky realizace

Zelené stěny tohoto typu vyžadují více prostoru než podobné bariéry bez zeleně a potřebují přirozený zdroj závlahy.

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: Řada užitků, které se překrývají s ostatními typy zelených stěn; obohacení vizuálního charakteru protihlukových 
opatření; potenciál pro využití srážkové vody.
Možné nedostatky/omezení: Jejich úspěšnost často závisí na přírodních srážkách.

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 2

Zateplení budov -
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P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6 Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje:
Doporučená literatura:
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3.3.2. Pohyblivá vertikální zeleň / Pohyblivý „zelený pokoj“

Obr. 30: Pohyblivý „zelený obývací pokoj“ 
(zdroj: Eisenberg)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis

„Zelený pokoj“ se sestává z modulů zelených stěn (krychle z kovového pletiva), které jsou upevněny jako kontejnerový 
návěs. Rostlinná pokrývka je rozmanitá, aby bylo možno dobře zdůraznit potenciál zelených stěn pro zvýšení hodnoty 
okolí a rozvíjení biodiverzity. Lehká otevřená stropní konstrukce, částečně pokrytá vegetací, poskytuje stín. Zelený 
obývací pokoj je schopen okamžitě poskytnout přínosy v čištění vzduchu, ochlazování, a stínění. Může být využíván jako 
pohyblivá ukázka zelené infrastruktury, zaujímat testovací funkci, fungovat jako dočasná zelená instalace, nebo jako 
otevřená kancelář pro informační či komunikační účely. 

iii. Role přírody
Přírodní zemina s vegetačním pokryvem (trvalky nebo keře/stromy) slouží jako vzor pro zelené stěny. Příklady „mobilní 
vegetace“ však v přírodě neexistují.

iv. Stavební a technické parametry

„Zelený pokoj“ je možné dopravit do jakékoli destinace, která je dosažitelná nákladním automobilem. Funguje jako 
částečně soběstačná jednotka s vlastní nádrží na vodu a s dostatečným objemem vody dostačujícím na týden využívání. 
Dále je nutné zajistit dočasný zdroj energie. 

v. Podmínky realizace

Dostatečný prostor pro vyložení a náklad, rovná plocha (<3°), povolení k instalaci.

Obr. 31: Pohyblivý „zelený pokoj“
(zdroj: Ludwig Schoenle)
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vi. Přínosy a omezení

Přínosy: Mobilní vertikální prvky slouží jako modely pro významnější zásahy a mohou být využity k testování vhodných 
lokací a podmínek pro realizaci projektů. Jejich efektivita vzrůstá v kombinaci s dalšími prvky, jelikož přínosy vertikální 
zeleně, jako jsou ochlazování, nemohou být přesně replikovány v kontextech pohyblivých zelených prvků, a to díky jejich 
omezené velikosti.
Možné nedostatky/omezení: Podmínky pro transport pohyblivých prvků převažují náklady ostatních typů vertikální 
zeleně. Jsou omezeny výškou, šířkou, a délkou. Jejich nároky na údržbu a inspekci jsou vysoké. Transportace a instalace  
produkují emise. 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 1

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Müller, H. & Eisenberg, B. 2016)
Doporučená literatura: 
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Obr. 32: MoosTex: Testovací plocha pro protihlukovou stěnu s absorpcí 
znečištění 
(zdroj: Helix-Pflanzen)

Obr. 33: „City Tree“ 
(zdroj: Eisenberg)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

City Tree 
(zdroj: greencitysolutions.de)

ii. Obecný popis
Mechy mají největší bioaktivní povrch v porovnání s ostatními typy vegetace, lépe odpařují vlhkost, a aktivně se podílejí na 
redukci některých znečištění. Probíhající experimenty testují jejich efektivnost v pohlcování jemných prachových částic 
a zlepšování kvality ovzduší. 
K nastínění potenciálu mechů a jejich využití tato příručka využívá jako příklad produkt „City Tree“. City Tree je bio-tech-
filtr, který má za cíl zlepšovat kvalitu ovzduší ve městech. City Tree je kompaktní a mobilní konstrukce, po obou stranách 
vertikálně porostlá druhy mechů. Mechový povrch přispívá ke zlepšování kvality ovzduší tím, že na sebe váže formy 
znečištění, jako jsou prachové částice a oxid dusíku. Díky jejich velké ploše (v porovnání s jinými typy rostlin) mechy 
zadržují obrovské množství vody, a také díky této ploše disponují potenciálem k odpařování. Ve výsledku tak výpar vede 
ke snižování teploty v jejich okolí.

iii. Role přírody
-  Maximalizování ekologických funkcí přirozených vlastností mechu
-  Mech má rozsáhlou povrchovou plochu  filtrace vzduchového znečištění
-  Transpirace

iv. Stavební a technické parametry

City Trees jsou vybaveny dodatečnými technickými řešeními: ventilátory ve vertikální konstrukci a pod mechovou  
vrstvou zvyšují cirkulaci vzduchu v celé instalaci, a tak podporují filtraci vzduchu a odpařování vody. Tyto ventilátory jsou 
ovládány externě. 
City Tree je dále vybaven technickou pomůckou, která poskytuje informace o jeho funkci a okolních podmínkách  
v reálném čase. V závislosti na místních podmínkách má City Tree k dispozici doplňující zavlažovací systém. Solární 
panely jej mohou zásobovat elektřinou nebo je připojen přímo do sítě.  

v. Podmínky realizace

Rovná plocha je nutností pro správnou instalaci, stejně jako dostatek místa pro jeho nakládání a vykládání pro transport. 

3.4. MECHOVÁ STĚNA

3.4.1. „City Tree“
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vi. Přínosy a omezení

Přínosy:
-  Filtrace vzduchu
-  Ochrana před tepelnou zátěží
-  Rekreace/relaxace

Možné nedostatky/omezení: 
-  Reálné výstupy jsou stále předmětem diskuze a je zapotřebí dalších nezávislých studií k jejich posouzení
-  Převoz a výroba produkují emise

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 1

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace 1

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (city treesolutions (n.d.); https://greencitysolutions.de/; (enercity 2017)
Doporučená literatura: 
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Obr. 34: Baubotanik 
(zdroj: Amos Chapple)

Obr. 35: Plane-Tree-Cube, Nagold 
(zdroj: Ludwig Schoenle; https://baubotanik.org/de/bauten/kubus/)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

(x) x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie Green living room Ludwigsburg, part III

ii. Obecný popis
Již po staletí staví lidé z kmene Khasi v méghálajských horách severovýchodní Indie živé mosty využívající přirozených 
procesů vegetačního růstu. Kořeny gumovníků jsou využívány ke stavbě živých mostů, které se stále obměňují, a svou 
výkonností tak předčívají dřevěné mosty, které v místních podmínkách rychle uhnívají. 
Živé konstrukce se inspirují tímto přístupem a mají za cíl využití živých stromů a všech jejich ekologických služeb  
k realizacím živé architektury. 
Jednou ze základních vlastností budov typu Baubotanikje to, jakým způsobem se jejich tvar, vzhled, a rozložení mění  
v průběhu času a ročních období (Ludwig 2015).

iii. Role přírody
Živé konstrukce využívají přirozeného jevu inoskulace, který se v přírodě vyskytuje v případech, jako jsou splynutí blízkých 
kmenů, kořenů nebo větví stromů v jeden celek. Tento proces se také nazývá roubování a může spojovat jeden nebo i více 
druhů. Větve/odnože na sebe časem vyvíjejí tlak a tření, což způsobuje odlupování kůry a obnažování vnitřního rostlin-
ného pletiva. Dochází tak ke spojení jejich cévních svazků a efektivně ke spojení obou rostlin v jeden celek (Ludwig 2015).

3.5. ŽIVÉ KONSTRUKCE (BAUBOTANIK)

Obr. 36: Vizualizace pro soutěž House of the Future  
s fasádou využívající živou konstrukci.  
Vizualizace pro letní a zimní období  
(zdroj: Ludwig Schoenle)
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Obr. 37: Náčrt skládání rostlin do jednoho celku 
(zdroj: Ludwig Schoenle)

Skládání rostlin je jedním z uplatnění Baubotanik: jen nejnižší rostliny jsou zasazeny do země a ostatní umístěny do 
speciálních nádob jako součástpodpěrné konstrukce nebo prvků zelené stěny. Tyto nádoby jsou vybaveny automatickým 
systémem, který je zásobuje vodou a živinami a pomáhá jim zakořenit. Jak se tento systém rostlin vyvíjí, kořeny nacháze-
jící se v zemi rostou rychleji a lépe než kořeny umístěné v nádobách, a to díky většímu prostoru, který jim umožňuje čerpat 
další živiny. Po vyvinutí inoskulace může takto uměle vytvořená rostlinná struktura rozvádět vláhu a živiny z kořenů až do 
nejvzdálenějších listů. Tím se stávají kořeny v nádobách zbytečnými. 

Postupně je možné tyto kořeny od nejvýše umístěných odstraňovat spolu s automatických systémem zavlažování, a celý 
systém se tak stává soběstačným. Stejně tak sekundární růst posiluje celoustrukturu, která nakonec získává stabilitu  
a její podpěrná konstrukce, která byla původně nutná pro podpěru nádob a rostlin, může být odstraněna. 

Ve výsledku tak tato metoda přináší nový náhled na pěstování rostlin:již na ně není nahlíženo jako na jednotlivé biologické 
celky s přirozeným cyklem vývoje (od výsadby k plně vrostlému stromu), ale jsou nyní považovány za živý stavební ma-
teriál, či prvek, který je možno spojit s dalšími technickými částmi k vytvoření jednotného celku. Tento proces umožnuje 
vytváření živých budov ve velikosti dospělého stromu v relativně krátkém čase – nebo lze také konstatovat, že umožňuje 
„stavbu“ stromů. Výsledek takového zákroku je nejen kombinací „domu“ a „stromu“ ale také spojením procesů růstu  
a  stavby (Ludwig 2015).

iv. Stavební a technické parametry

Živé konstrukce mohou být realizovány kdekoliv, a to včetně střech budov. Pro horní nádoby je nutná podpůrná  
konstrukce, která může plnit i jinou hlavní funkci (např. schodiště) nebo může být součástí zelené stěny (např. zelený 
obývací pokoj) nebo být plně samostatným prvkem.

v. Podmínky realizace

Z důvodu nařízení může implementace živé konstrukce vyžadovat příslušná povolení. 

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: Užitky plně vzrostlých stromů, které za standardních podmínek mohou být dosaženy v průběhu desetiletí jsou 
touto formou zkráceny jen na několik let. V závislosti na typu realizace mohou zelené konstrukce fungovat jako typ zelené 
fasády nebo také jako trojrozměrné otevřené prostory. Ve všech případech však poskytují přínosy pro ochlazování budov, 
poskytují stín, snižují teplotu a zvyšují hodnotu okolních nemovitostí.
Možné nevýhody/omezení: Živé konstrukce vyžadují určitou míru údržby a inspekce. V počátečních fázích je také třeba 
zajistit zavlažování. Instalace těchto konstrukcí v prostoráchjiž realizovaných staveb je relativně složitá. V případě nových 
projektů všechny potřebné části (podpůrné prvky, přístup atd.) mohou být zapracovány do plánu již od počátku.
Musí být vyvinut standardizovaný proces pro realizaci a péči.  

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 2

Plocha 1

Zateplení budov -
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P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Ludwig 2015), (Oommen 2015), (Ludwig, F; Schönle, D. Bellers, M. 2013)
Doporučená literatura: 
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Zelené střechy jsou vegetačními vrstvami realizovanýmive střešních prostorách – zejména v městském  
prostředí – s cílem provize funkčních zelených ploch a zmírňování efektu tepelného ostrova. Zelené střechy 
je možno rozdělit do několika typů s odlišným pokryvem, komplexitou, a rozsahem. Hlavními pozitivními vlivy  
spojenými  s jejichrealizací jsou ochlazování a evapotranspirace, které vedou ke snižování teploty střechy  
a okolního prostoru (=ochlazování vzduchu). Ve výsledku tak zelené střechy přispívají k regulaci negativních vlivů 
urbanizovaného prostředí, způsobených zejména zastavěností půdy,budovami a tepelnými emisemi. Hlavními 
přírodními procesy spojenými se zelenými střechami, jsou především evapotranspirace, dočasná retence dešťové 
vody a absorpce slunečního záření. Hlavní funkce individuálních typů zelených střech budou stručně nastíněny  
(viz obr. 38) a poté detailně vysvětleny v podkategorii iii/role přírody. 
Katalog NBS se soustředí na intenzivní a extenzivní zelené střechy, ale existují také přechodné systémy  
(semi-intenzivní). Plná charakteristika typů zelených střech je uvedena níže v kapitolách 4.1 a 4.4. 
Pro účely Katalogu NBS byly nastaveny prahové hodnoty výkonnosti zelených střech. Střechy toho typu musí 
splňovat alespoň 251/m2 retenční kapacity a 95% pokrytí po třech letech od implementace. Rozsáhlejší typy 
zelených střech nebudou do katalogu zařazeny. 

4. Zelené střechy

Obr. 38: Horní řada, porovnání složení přirozené zeminy (vlevo) a extenzivní zelené střechy (vpravo). 
Dolní řada, chytrá střecha s doplňkovým vybavením pro retenci vody (vlevo) a intenzivní zelená střecha (vpravo) 
(zdroj: ILPOE, 2018)
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4.1. INTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHy

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Intenzivní zelené střechy* jsou často spojeny s rezidenčními budovami, hotely, nebo podzemními parkovišti. Komplexnější 
a zátěžově těžší systémy zeleně se vyznačujívyššími náklady na instalaci, údržbu, a správu (zavlažování a hnojení), což 
má za následek vyšší provozní ceny v porovnání s extenzivními zelenými střechami (kapitola 4.2). Intenzivní vegetace je 
často realizována ve veřejných prostranstvích nebo v místech určených pro rekreaci, což zaručuje její přístupnost i pro 
potřeby pravidelné údržby. Intenzivní typ zeleně ječasto využíván obyvatelstvem: mnoho aktivit, jako jsou zahradničení, 
odpočinek, a setkávání se s lidmi. K podpoře lidských činností v prostoru zelených střech a k podpoře integrace větších 
rostlin a stromů je zapotřebí, aby střecha disponovala relativně rovným povrchem. 

Výběr vhodných druhů rostlin musí být obezřetnější (než u extenzivních zelených střech) díky jejich rozdílným poža-
davkům a využití, např. estetické a ekologické požadavky. Vhodnou vegetací pro intenzivní zelené střechy jsou v prvé 
řadě stromy, keře a trvalky. Tloušťka substrátu je relativně silná a podstatně hlubší, než je potřeba pro extenzivní systémy 
s integrovanou nízkou zelení (viz 3.2). Substrát pro intenzivní střechy musí být hlubší a bohatý na potřebné živiny, aby 
mohl podporovat růst vegetace a větších stromů. Vedle širokého množství rostlin mohou na zelených střechách být také 
zavedeny architektonické prvky (budovy, solární panely). 

iii. Role přírody
Jak je nastíněno v Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden, vzorem pro zelené střechy je přírodní zemina  
s vegetačním pokryvem. Realizací (intenzivních) zelených střech na budovách jsou napodobovány přínosy vegetačních 
vrstev v přirozeném prostředí. Ve výsledku tak tyto typy střechnapomáhají v omezování efektu tepelného ostrova mno-
hem více, než střechy bez vegetačních vrstev (černé střechy). 

Intenzivní zelené střechy poskytují řadu ekosystémových služeb a přínosů pro své bezprostřední okolí a mikroklima. 
K využití tohoto potenciálu je zapotřebí povrchu, který napodobuje přírodní půdní vrstvy. Vegetační vrstva absorbuje 
sluneční záření pro fotosyntézu. Větší stromy a rostliny umístěné na budovách tak poskytují stín a napomáhají přenosu 
tepla do vnitřních prostor.

Integrací vegetace je možno docílit zvýšení 1) transpirace a 2) výparu (v porovnání s „černými střechami“) a snížení  
okolních teplot (= ochlazovací efekt). 
Retence dešťové vody je základním přínosem přírodní zeminy. Pórovité typy půdy jsou schopny zadržovat dešťovou vodu 
po delší dobu, než je propuštěna dále do recipientu. Zelená střecha dočasně zadržuje dešťovou/odpadní vodu, filtruje  
a váže na sebe nečistoty. Hloubka substrátu pro intenzivní zelené střechy má pozitivní vliv na filtraci vody, skladování,  
a její retenci.
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Obr. 39: Intenzivní zelená střecha 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)

Obr. 40: Ilustrace intenzivní zelené střechy 
(zdroj: myrooff.com)

* V literatuře jsou intenzivní střechy také označovány jako střešní zahrady
(zdroj: „Green Roofs“ In: Reducing Urban Heat Islands: Compendium Strategies. Koncept: https://www.epa.gov/heat-island-compendium)
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iv. Stavební a technické parametry

Rozdílné vegetační systémy musí být aplikovány dle potřeb individuálních intenzivních zelených střech, a proto neexistuje 
jednotný použitelný rámec

(a)  Substrát  směs substrátu se liší podle výšky drenáže 
(b)  Truhlíky  substrát na drenážní vrstvě v truhlíku

Vedle zde zmíněných možností také existují jiné/speciální konstrukce pro zelené střechy.
-  Vegetace: široké spektrum vhodných druhů (stromy, keře, trvalky)
-  Zavlažovací nároky: umělé zavlažování nutné
-  Substrát: 6-15“ (~ 15–38 cm)
-  Sklon: rovná plocha, 0-5° (a-b)
-  Retenční schopnosti: 30-160 l/m2 
-  Investice: 5 euro/m2/cm substrátu (a); > 500 Euro/m2
-  Investice: střední až vysoká
-  Údržba: 3,50-5,00 Euro/m2a (a, b); střední až vysoká

(Příklad zdroje dat: Forschungsgesellschat Landschaftsentwicklung Landschaftsbaue.V., 2015; U.S. Environmental Protection 
Agency. 2008. „Green Roofs“. In: Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies. 
Koncept. https://www.epa.gov/heat-island/heaut-idsland-compendium.)

v. Podmínky realizace

-  Charakter jednotlivých lokalit často závisí na daných cílech projektu
   Např. cíl = zlepšení estetické hodnoty; jsou preferovány oblasti s větší hustotou zástavby a místa, která jsou  
   viditelná z okolních budov
-  Pevné, stabilní betonové budovy/dobrá nosná kapacita
-  Rovná nebo relativně rovná betonová střecha a podzemní betonové prostory
-  Umělé zavlažování nebo alespoň využívání (dešťových) srážek v suchých obdobích
-  V některých případech je zapotřebí speciálních desek pro rozložení tlaku na povrch střechy (pro truhlíky)

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Lidské zdraví a kvalita života
-  Hospodaření s přívalovými/dešťovými srážkami
-  Zlepšuje kvalitu ovzduší (redukce emisí skleníkových plynů)
-  Estetická/vizuální hodnota
-  Produkce potravin
-  Rozšíření prostoru (intenzivní střechy)
-  Tepelné vlastnosti/ochlazování
-  Snížení spotřeby energie (ohřev/ochlazování)
-  Redukce hluku
-  Tvorba biotopu

Možné nedostatky/omezení: 
-  Omezené vytváření neporušených biotopů z důvodu lidských aktivit/veřejného využití střech
-  Omezené šíření flóry a fauny kvůli systematické údržbě 
-  Omezený prostor pro prokořenění (a to přes relativní tloušťku substrátu)

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel 1

Plocha 1

Zateplení budov 2
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P2

Rozvod vody 2

Infiltrace vody -

Retence vody 2

Skladování vody 1

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (International Green Roof Association e.V. (IGRA) 2018); (U.S. Environmental Protection Agency 2008) 
McIntyre, L. & E. C. Snodgrass (2010): The Green Roof Manual: A Professional Guide to Design, Installation, and Maintenance. Timber Press.  
Portland. London.  
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbaue.V., 2014 (FLL) – The landscaping and landscape development Research Society), 
Guidelines for Planning, Executing and Upkeep of Green Roof Sites, 2002 edition
Doporučená literatura: 
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4.2. EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHy

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Green roofs in Basel, Switzerland: combining mitigation and adaptation measures (2015);  
Urban storm water management in Augustenborg, Malmö (2014) 
(zdroj (a, b): http://climate-adapt.eea.europa.eu/)

ii. Obecný popis
Extenzivní zelené střechy* jsou lehkými systémy s nízkou náročností a údržbou (umělé zavlažování, hnojení) po prvotní 
instalaci. Dle katalogu NBS je očekáván minimální výkon sestávající se z 25 l/m2 zadržování vody a 95% pokrytí vegetací 
po 3 letech od realizace. Instalace a údržba/správa extenzivních zelených střech je méně finanče náročná, než je tomu 
u intenzivních systémů. Extenzivní vegetační systémy se často zřizují na střechách s omezeným přístupem veřejnosti, 
prostorách nevyužívaných pro rekreační účely (ale s každoroční údržbou) nebo v případech, kdy mají plochy střechy strmý 
sklon.

Vhodnými druhy rostlin pro extenzivní střechy jsou především nízké, rychle se množící trvalky či odolné druhy (sukulenty, 
rozchodníky, bylinky, luční květiny, trávy, mechy), které mohou přežít s omezeným přístupem k živinám a bez umělého 
zásobení živinami. Pro extenzivní střechy jsou obecně vhodné druhy přizpůsobené růstu v horských oblastech/klimatu, 
které snášejí výkyvy klimatických podmínek (např. sucho) a teplot. Počet vysazených druhů rostlin na extenzivních 
střechách je omezený, ale přesto podporují rozvoj biodiverzity lépe, než jiné typy (intenzivních) zelených střech. 

Realizací (extenzivních) zelených střech jsou napodobovány přirozené vegetační vrstvy a s nimi spojené přínosy.  
Ve výsledku tak v porovnání s povrchy bez vegetace dochází ke zvyšování jejich potenciálu ke zmírňování efektu  
tepelného ostrova.

Extenzivní zelené střechy poskytují omezené ekosystémové služby pro své okolní prostředí. Jak zde bylo již zmíně-
no, vyznačují se nízkou vrstvou vegetačního pokryvu, který pokrývá střechu budovy. Přestože pokryv ploch je hlavním  
přínosem extenzivních vegetačních opatření, jejich realizace má pozitivní efekt také na mikroklima: výpar se v porovnání 
s „černými“ střechami zvyšuje a má tak za následek snižování teploty okolního vzduchu (= ochlazování). Zeleň na sebe 
také váže částice. 

V porovnání s intenzivními střechami je substrát poměrně mělký. I přes to však mají extenzivní střechy pozitivní přínosy 
pro pufrování vody, její dočasné uskladnění, retenci a filtraci. 

Obr. 41: Extenzivní střecha Oversum-Winterberg 
(zdroj: Optigrün)

* Jiným termínem pro extenzivní zelené střechy je také nízkoprofilová/eko střecha 
(zdroj: „Green Roofs“ V: Reducing Urban Heat Islands: CompendiumStrategies. Koncept: https://www.epa.gov/heat-island-compendium)
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iii. Role přírody

Jak je nastíněno v Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden, vzorem pro zelené střechy je přírodní zemina 
s vegetačním pokryvem. Realizací (intenzivních) zelených střech na budovách jsou napodobovány přínosy vegetačních 
vrstev v přirozeném prostředí.

iv. Stavební a technické parametry

Rozdílné vegetační systémy musí být využity pro intenzivní zelené střechy, a proto neexistuje jednotný  
technický/stavební rámec

a)  Přímá konstrukce  vegetace roste přímo na betonovém základě (speciální „biologický beton“)
b)  Textilní systémy  vegetace je zřízena na rohožích ze syntetických vláken
c)  Textilně-substrátové systémy  vegetace je předpěstovaná na rohožích z organických vláken + je podložena 
substrátem 
d)  Substrátová výplň  směs substrátu se liší dle výšky drenážní vrstvy

-  Vegetace: menší rozmanitost
-  Zavlažovací nároky: nízké
-  Substrát: 2-6“ (~ 5-15 cm); je zapotřebí hydroakumulační deska pro extenzivní střechy
-  Sklon: 0-35° (a-d) (strmější plochy až do 85°(a-c)/ 45° (d)  jsou technicky realizovatelné 
-  Zátěž: 20 kg/ m2 (b); 30-90 kg/m2 (c); 50-190 kg/ m2 (d)
-  Retenční schopnosti:až 20 l/m2 (a, c), až 24 l/m2 (b); 30-50 l/m2
-  Investice: nízká (a); 45-60 Euro/m2 (b); 55-70 Euro/m2; 15-35 Euro/m2 (d)  nízká až střední
-  Údržba: nízká (a); 0,50 Euro/m2 (b); 1 Euro/m2 (c); 1,50-3,00 Euro/m2

(Příklad zdroje dat: Forschungsgesellschat Landschaftsentwicklung Landschaftsbaue.V., 2015; U.S. Environmental Protection 
Agency. 2008. „Green Roofs“. In: Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies. 
Koncept. https://www.epa.gov/heat-island/heaut-idsland-compendium.)

v. Podmínky realizace

-  Charakter jednotlivých lokalit často závisí na daných cílech projektu
 Např. cíl = zlepšení estetické hodnoty; jsou preferovány oblasti s větší hustotou zástavby a místa viditelná  

   z okolních budov
-  Pevné, stabilní betonové budovy/ nosná kapacita
-  Rovná nebo skoro relativně betonová střecha a podzemní betonové prostory
-  Umělé zavlažování nebo alespoň zařízení provyužívání dešťové vody v suchých/kritických obdobích
-  V některých případech je zapotřebí speciálních desek pro rozložení tlaku na povrch střechy (pro truhlíky)

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Lidské zdraví a kvalita života
-  Hospodaření s přívalovými/dešťovými srážkami
-  Zlepšuje kvalitu ovzduší 
-  Estetická/vizuální hodnota
-  Tepelné vlastnosti/ochlazování
-  Snížení spotřeby energie (ohřev/ochlazování)
-  Redukce hluku
-  Tvorba biotopu

Možné nedostatky/omezení: 
-  Omezené vytváření neporušených biotopů z důvodu lidských aktivit/veřejného účelu střech
-  Omezené šíření flóry a fauny kvůli systematické údržbě 
-  Omezený kořenový prostor

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 1

Zateplení budov 1
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P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody -

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (U.S. Environmental Protection Agency 2008); 
McIntyre, L. & E. C. Snodgrass (2010): The Green Roof Manual: A Professional Guide to Design, Installation, and Maintenance. Timber Press.  
Portland. London. 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbaue.V., 2014
Doporučená literatura: (Elliott et al. 2016)
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4.3. CHyTRÉ STŘECHy

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Příkladová studie: ABG blue roofinstalled for a green extensive roof 
(zdroj: ABG Ltd.; http://www.abg-geosynthetics.com/)

ii. Obecný popis
Chytré střechy jsou speciálním typem extenzivních střech s řadou přínosů pro ochranu ekosystémů ve městech:  
systémy (kapilárních) chytrých střech jsou rozšířením běžných typů zelených střech, jelikož pod vegetační vrstvou navíc 
obsahují drenážní systém. Tato drenážní vrstva hromadí dešťovou vodu. V období sucha se voda přirozeně navrací do 
vegetační vrstvy díky kapilárnímu zdvihu vody.Kapilární chytré střechy tak představují cyklické hospodaření s vodou, kde 
není zapotřebí umělého zavlažování (100% vody je možné využít k zavlažování). Další technické prvky (pumpy, nádrže, 
ventily) tak nejsou nutné. 

iii. Role přírody
Jak je nastíněno v Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden, vzorem pro zelené střechy je přírodní zemina 
s vegetačním pokryvem. Realizací (intenzivních) zelených střech na budovách jsou napodobovány přínosy vegetačních 
vrstev v přirozeném prostředí.

iv. Stavební a technické parametry

Obr. 42: „Polderdaken“ (chytrá retenční střecha) 
(zdroj: Amsterdam Rainroof: www.rainproof.nl)

Obr. 43: Chytrá střecha, Amsterdam 
(zdroj: Město Tampere)

Obr. 44: Náčrt představující strukturu „Polderdaken“ 
(chytrá retenční střecha)
(zdroj: www.rainproof.nl)
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v. Podmínky realizace

-  Hydroizolační plocha/střecha
-  Dostatečná nosná kapacita střechy

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Snižuje riziko záplav
-  Nedostatek vody
-  Ztráta biotopu

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 1

Zateplení budov 2

P2

Rozvod vody 2

Infiltrace vody -

Retence vody 2

Skladování vody 2

Opětovné využití vody 1

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování 1

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: Amsterdam Rainproof. https://www.rainproof.nl/project-smartroof-20. ABG. http://www.abg-geosynthetics.com/case-studies/blu-
eroof-green-extensive-roof-Huddersfield2014 
Doporučená literatura: 
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4.4. MOKŘADNÍ STŘECHy

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Podstatou mokřadních střech je propojení (extenzivních) zelených střech a umělých mokřadů pro čištění domácích 
odpadních vod (takzvané šedé vody). Vedlejší funkcí mokřadních střech je také přechodné zadržování dešťové vody, 
která je postupně uvolňována, a tak dochází ke snižování povrchového odtoku. Mokřadní střechy mají také pozitivní vliv 
na mikroklima.

Mokřadní střechy se sestávají z předpěstovaných vegetačních vrstev instalovaných na střešních plochách. Rostliny jsou 
zavlažovány dešťovou vodou k zajištění dostatečné vláhy na povrchu vegetační vrstvy. Vodní nečistoty jsou filtrovány 
přes vegetační vrstvu a absorbovány jako živiny. K zajištění správného odtoku je nutné, aby střecha měla střední až strmý 
sklon. Takto zpracovaná voda je dále použita k zavlažování, ke splachování toalet, nebo je odváděna do kanalizace. Dále 
se také podílí na udržování střešní zeleně. 

iii. Role přírody
Mokřadní střechy napodobují přirozené půdní procesy, a proto mohou mít řaduužitků. Jejich hlavním přínosem je 
čištění odpadní vod, a to vody domácí či industriální. Vodní nečistoty jsou filtrovány při průchodu přes vegetační vrstvu  
a vstřebávány rostlinami jako živiny. Dalším důležitým přínosem je retence přívalových srážek, která napomáhá snižovat 
riziko zaplavení během nebo po epizodách intenzivního deště. Hladina vody se postupně odpařuje a transpiruje skrze 
vegetaci a stomata. Tento proces tak vede ke snižování teploty okolního vzduchu.

iv. Stavební a technické parametry

-  Mokřadní střechy s horizontálním odtokem (hloubka: 9 cm: odpovídá extenzivním zeleným střechám) se čtyřmi  
   záhony (3,0 x 25,5 m)
-  Sklon střechy: 14,3 stupňů
-  Poloretenční čas: 3,8 dnů
-  Mokřadní konstrukce (horní až spodní vrstvy): 
-  Travní koberce (1,5 cm): pískovitá, vysoce hnojená půda (organická půda) a trávová semena/kořeny (3 typy po 3)
-  Stabilizační desky (výška: 3,5 cm)
-  Substrát (výška: 7,5 cm): písek, umělé kamenivo (LECA), a polylaktidová vlákna (PLA)
-  Nepropustný povrch (asfaltová hydroizolace)
-  Druh odpadní vody: domácí odpadní voda (odtok z kuchyně-, koupelen-, umyvadel, toalet a myček na nádobí)
-  Další technické prvky (nádrže a čerpadla): septik, přítoková nádrž, čerpadla pro každý záhon, tlakové potrubí 
   (přítok a odtok), infiltrační nádrž

Obr. 45: Mokřadní střecha 
(zdroj: http://www.rhizotech.de/)
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Obr. 46: Konstrukce mokřadní střechy (Zapater-Pereyra et al. 2016)

Příklad technického řešení: Zapater-Perezra, M., Lavrnic, S., van Dien, F. van Bruggen, J.J.A. and P.N.L. Lens (2016):
Implementované mokřadní střechy: A novel approach for the treatment and reuse of domestic wastewater (2016).

v. Podmínky realizace

-  Hydroizolační plocha/střecha
-  Dostatečná nosná kapacita střechy
-  Sklon svahu k odtokům vody
-  (Nouzový) přepad

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Vliv na mikroklima: ochlazování teploty vzduchu
-  Nižší pravděpodobnost záplav a jejich následků (retence vody)
-  Biotop pro hmyz a ptáky/volně žijící živočichy ve městech
-  Zlepšování kvality vody
-  (Relativní) dostupnost vody (po vyčištění může být voda využívána pro řadu účelů)

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 2

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha 1

Zateplení budov 2

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody -

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody 1

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování 1

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -
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P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: http://rhizotech.com/de/107/dachbegruenung; (Zapater-Pereyra et al. 2016)
Doporučená literatura:
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Městský koloběh vody se podstatně liší od přírodního cyklu dílčími složkami, jako jsou evapotranspirace, odtok vody a infiltrace. Tyto rozdíly 
mají značný vliv na městské prostředí, obohacování podzemních vod a řízení rizik. NBS uvedené v tomto katalogu mají za cíl zmírnit tyto 
následky a nahradit je přírodě blízkými alternativami. 

Obr. 47: Porovnání přírodního a městského koloběhu vody. Hlavní prvky se značně liší.
(zdroj: volně dostupné, SAMUWA)

Mnohá zde zmíněná přírodě blízká řešení jsou nedílnou součástí hospodaření s vodou, jako je například vodě šetrné městské plánování  
či udržitelné odvodňovací systémy.

5. Opatření pro šetrné hospodaření s vodou  
     v urbanizovaném prostoru
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5.1. ZASAKOVACÍ PRůLEHy (BIOSVEJLy)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

Případová studie: Queen Mary’s Walk, Llanelli
Případová studie:Houndsden Road Rain Gardens, Enfield (www.susdrain.org)

ii. Obecný popis
Zasakovací průleh (biosvejl)* je lineární zelený svah s nízkým sklonem realizovaný v městském prostředí, často  
blízko/mezi komunikacemi. Cílem těchto průlehů je snižovat riziko zatopení během nebo po epizodách přívalových srážek  
a využívá se porovnatelně s dešťovými zahradami. Biosvejly absorbují, zadržují, a rozvádějí povrchový odtok vody  
(v prvé řadě z vozovek) a odstraňují znečištění a sedimenty během prosakování skrz vegetační a půdní vrstvy.  
Vegetace vhodná pro biosvejly může být různorodá, jsou však preferovány rostliny s hlubšími kořeny. Některé průlehy jsou  
vybaveny hrázemi či obdobnými technickými prvky k podporování infiltrace povrchového odtoku. 

Biosvejly nejsou omezeny oblastmi a regiony. Při správném plánování a osazení původními druhy vegetace přispívají  
k regulaci a hospodaření s přívalovými srážkami. 

iii. Role přírody
Procesy (půdní, vegetační) biosvejlů, které jsou inspirovány přírodou:

-  Zadržování a retence vody (vegetační a půdní vrstvy zadržují vodu)
-  Infiltrace vody (voda se vsakuje do půdy (strukturální složení půdy ovlivňuje míru infiltrace)
-  Filtrace vody (půda a vegetace jsou přirozenými filtry organického znečištění, sedimentů, a dalších látek)
-  Rozvod vody (přírodní říční koryta rozvádějí vodu)
-  Evapotranspirace vody (rostliny vstřebávají a vypařují vodu)

iv. Stavební a technické parametry

-  Střední až velké instalace (většího rozměru než dešťové zahrady)
-  Původní druhy hluboko kořenících rostlin odolné vůči občasným záplavám (často také trávy + další vegetace pro 
   estetické účely)
-  Poměrně vysoká hustota vegetace (pozitivně ovlivňuje zpomalování povrchového odtoku vody; nadměrně vysoká 
   hustota vegetace ale může negativně ovlivňovat rozvod vody)
-  Pravidelná údržba a inspekce (sekání trávy a odstraňování plevele; odstraňování sedimentů)
-  Nutný přístup pro údržbu a správu
-  Spojení s jinými udržitelnými odvodňovacími systémy (např. sběr dešťové vody a propustná dlažba)
-  Výběr vhodných druhů vegetace viz (Bray et al. 2018)

Obr. 48: Eindhoven, zasakovací průleh 
(zdroj: Eisenberg)

* V literatuře se také používá výraz „swale“ 
(zdroj: http://nwrm.eu/sites/default/files/nwrm_ressources/u4_-_swales.pdf)
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v. Podmínky realizace

Srážkovou vodu ze střech a dlážděných prostor je zapotřebí svádět do biosvejlů. Prostor pro implementaci je nutný,  
a pokud možno multifunkčně využitelný.

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Hospodaření se srážkovou vodou a její regulace
-  Snížení povodňového rizika
-  Zlepšení kvality vody
-  Tvorba biotopů pro volně žijící živočichy 
-  Nárust hodnoty okolních nemovitostí

Možné nedostatky/omezení:
-  Omezená výsadba stromů  tvorba biotopů omezená do přízemní roviny

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 2

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (European Commissionn. d.b); (Natural Resources Conservation Service 2005); http://www.susdrain.org/delivering-suds/usingsuds/
suds-components/swales-and-conveyance-channels/swales.html
Doporučená literatura: 
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5.2. INFILTRAČNÍ NÁDRŽE

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

Odkazy na 
klíčové studie

Případová studie: QueenMary’sWalk, Llanelli
Případová studie: Houndsden Road Rain Gardens, Enfield (www.susdrain.org)

ii. Obecný popis
Infiltrační nádrže jsou mělké plochy porostlé trávou, které za běžných podmínek zůstávají suché. V případě vysokých 
srážek se nádrž naplní vodou, která se poté postupně vsakuje do půdy. 

Obr. 51: Ilustrace infiltrační nádrže  
(zdroj: Massachusetts Department of Environmental Protection; geosyntec.com)

iii. Role přírody
Filtrace povrchové vody půdními vrstvami (např. pískem)

iv. Stavební a technické parametry

-  Musí být pod úrovní okolního terénu
-  Jednoduchá konstrukce
-  Nádrž musí mít rovné dno (pro jednotné vsakování)
-  Tráva by měla dosahovat výšky větší než 3 cm (aby mohla odolat zaplavení)
-  Infiltrování 50% kapacity během 24 hodin

Obr. 49: Infiltrační nádrž 
(zdroj: www.susdrain.org)

Obr. 50: Infiltrační nádrž 
(zdroj: SuDS Wales; www.sudswales.com)
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v. Podmínky realizace

-  Dostatečný prostor
-  Místní půdní podmínky
-  Velmi specifické hladiny dešťové vody
-  Mohou být integrovány do parků, soukromých zahrad a příjezdových cest
-  Nesmí být přímo napojeny na vodonosné vrstvy (i v případě že se mezi nimi nachází propustná vrstva)

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Odstraňuje znečištění ze srážkových vod

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 2

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: 
Doporučená literatura: 
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Obr. 52: Suchá nádrž 
(zdroj: sustdrain.org)

Obr. 53: Suchá nádrž 
(zdroj: www.sudswales.com)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Suché nádrže/poldery jsou povrchové retenční nádrže, které zadržují srážkovou vodu. V obdobích silného deště se nádrž 
postupně naplňuje a v případech dlouhodobých silných srážek se může naplnit do plné kapacity. 

Po ustání deště se voda odvádí pryč jako odpadní voda. V obdobích bez silných srážek zůstávají suché nádrže bez vody 
a mohou být využívány jako zelený prostor.  

iii. Role přírody
Přirozená krajina obsahuje různorodé povrchy se spolu sousedícími vyvýšeninamia prohlubněmi, které tak vytvářejí 
mikroklimatickou mozaiku. Voda se akumuluje v nižších oblastech, dokud není infiltrována nebo se nevypaří.

iv. Stavební a technické parametry

-  Suché nádrže mohou být součástí veřejných prostor (dětská hřiště, sportovní plochy…) 
-  Musí být umístěny v nejnižší části parku či zeleného prostoru

v. Podmínky realizace

-  Musí být započítány do plánování parků (nebo jinak využitelných prostranství)
-  Dostatečný prostor pro zaplavení

vi. Přínosy a omezení

Přínosy:
-  Reguluje silné srážky
-  Multifunkční využití suché nádrže je možné

Omezení: 
-  Omezené stavební možnosti
-  Příliš funkční veřejná zeleň  menší rekreační potenciál

5.2.1. (Suchá) nádrž/polder
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 2

Skladování vody 1

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: 
Doporučená literatura: 
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Obr. 54: Retenční nádrž ve Vuores, Tampere 
(zdroj: Město Tampere)

Obr. 55: Retenční nádrž ve Vuores, Tampere 
(zdroj: Město Tampere)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Retenční nádrže kontinuálně zadržují srážkovou vodu, a to i v suchých obdobích. Mohou také zlepšovat kvalitu vody  
(tzv. proudová (mechanická) filtrace částic).

iii. Role přírody
Přirozená krajina obsahuje různorodé povrchy se spolu sousedícími vyvýšeninami a prohlubněmi, které tak vytvářejí 
mikroklimatickou mozaiku. Voda se akumuluje v nižších oblastech, dokud není infiltrována nebo se nevypaří.

iv. Stavební a technické parametry

-  Dostupnost vody ve městě
-  Musí být umístěna v nejnižší části parku či zeleného prostoru
-  Prostor není možné využívat pro další účely

v. Podmínky realizace

-  Dostatečný prostor pro zaplavení
-  Součástí parků

vi. Přínosy a omezení

Přínosy:
-  Retence dešťové vody
-  Potenciál pro opakované využití vody pro zavlažovací účely

Omezení: 
-  Příliš funkční veřejná zeleň  menší rekreační potenciál

5.2.2. (Mokrá) retenční nádrž
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 2

Skladování vody 2

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce 1

Zdroje: 
Doporučená literatura: 
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5.3. DEŠŤOVÁ ZAHRADA

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Případová studie: Greeningstreets, retrofitgardens, Nottingham
Ashby Grove residential retrofit rain garden, London www.susdrain.org

ii. Obecný popis
Dešťová zahrada* je typem zahrady menší velikosti, která slouží v prvé řadě k regulaci vody (skladování a infiltrace),  
a to nejčastějiv urbanizovaném prostředí. Dešťové zahrady bývají realizovány v zástavbě a zachycují odtok ze střech, 
cest, a jiných (nepropustných) povrchů. Přívalové srážky bývají také sváděny do dešťových zahrad, kde jsou dočasně 
zadržovány a postupně infiltrovány do půdy nebo do odváděny spolu s odpadními vodami do kanalizace. Část vody je také 
zachycena vegetací a transpirována do okolí.

Realizovány mohou být různé návrhy/úpravy dešťových zahrad se škálou prvků, a to ve formě filtračních pásů, vodních 
nádrží, mulčovacích ploch, orné půdy, rostlin (např. bylin) nebo pískovýchvrstev. Každý z těchto prvků má určenou funkci, 
jako je například zpomalovat, snižovat, filtrovat a zadržovat odtok vody z povrchu nebo podporovat evapotranspiraci. 
Vedle jejich funkcí pro zadržování a infiltrování srážkové vody mají dešťové zahrady také estetickou roli (zvyšují hodnotu 
nemovitostí v oblasti).

Dešťové zahrady nejsou omezeny klimatickými podmínkami a lze je nalézt v mnoha evropských zemích. Výběr jejich 
součástí (vegetace) by ale měl být určován původními druhy a zajistit tak jejich dobré přizpůsobení místnímu klimatu. 

iii. Role přírody
Procesy probíhající v dešťových zahradách, které jsou inspirovány přírodou:

-  Vegetační a půdní vrstvy zadržují a ukládají vodu, která následně infiltruje do přirozené zeminy (strukturální složení  
   půdy ovlivňuje míru infiltrace)
-  Půda a vegetace jsou přirozenými filtry organického znečištění, sedimentů, a dalších látek
-  Přírodní říční koryta rozvádějí vodu
-  Rostliny vstřebávají a odpařují vodu

Obr.56: Dešťová zahrada v malém měřítku 
(zdroj: Andreas Kis, In: (European Commissionn. d. a))

* V literatuře se také objevuje jako bioretenční plocha (zdroj: Evropská komise) 
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iv. Stavební a technické parametry

-  Malé instalace (soukromé zahrady nebo veřejná prostranství)
-  Původní druhy rostlin odolné vůči občasným záplavám
-  Poměrně vysoká hustota vegetace
-  Mírný sklon povrchu podporuje infiltraci
-  Pravidelná údržba a inspekce 
-  Nutný přístup pro údržbu a správu
-  Mohou být propojeny s např. sběrem dešťové vody a propustnou dlažbou

v. Podmínky realizace

-  Dostatečný prostor

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Retence a skladování vody
-  Infiltrace vody
-  Filtrace vody
-  Rozvádění vody
-  Evapotranspirace vody

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody 2

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Braskerund, Bent, C. 2015); (European Commissionn.d.a); (Bray et al. 2018); http://www.susdrain.org/delivering-suds/usingsuds/suds-com-
ponents/infiltration/rain-gardens.html
Doporučená literatura: 
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Obr. 57: Propustná dlažba 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)

Obr. 58: Eindhoven, propustná dlažba 
(zdroj: Eisenberg)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Propustné systémy dlažby jsou zpevněnými povrchy, které mají schopnost absorbovat přívalové srážky a snižovat tak 
povrchový odtok vody. Existují různé typy propustných povrchů, které jsou často využívány na parkovištích, v rezidenčních 
ulicích, nebo pro stavbu chodníků. 

-  Propustná dlažba se sestává z betonových dlaždic s mezerami nebo spárami nálevkovitého tvaru mezi jednotlivými 
   komponenty 
-  Množství jednotlivých kamenů vytváří propustnou zpevněnou plochu
-  Mezery a spáry mezi dlaždicemi mohou být vyplněny kamínky, pískem, nebo trávou (zatravňovací dlažby jsou dále 
   popsány v 5.4.2)
-  Betonové dlaždice jsou umístěny na kamenné vrstvě
-  Dlaždice samotné jsou nepropustné (mezery/spáry umožňují infiltraci)

Po epizodě přívalových srážek:
-  Voda vsakuje/infiltruje mezerami mezi dlaždicemi
-  Voda je dočasně zadržována ve štěrkové vrstvě a infiltruje do půdy nebo ji přídavná odvodňovací vrstva odvádí 
   přímo do kanalizace (podpovrchové odvodňování)
-  Voda je přijímána rostlinami (pokud jsou vysazeny ve spárách mezi dlaždicemi)
-  Možná využití: parkoviště, chodníky, cyklostezky, příjezdové cesty, ulice…
-  Funkce:

-  Snížený povrchový/dešťový odtok
-  Filtrace vody  snížené množství znečištění
-  Zpomalování odtoku dešťové vody

iii. Role přírody
-  Imituje přirozenou zeminu  půda je propustná
-  Přirozený odvodňovací efekt půdy
-  Propustnost se liší dle typu půdy a její saturace vodou
-  Rozdílný potenciál pro infiltraci
-  Pórovitější půda absorbuje větší množství vody v porovnání s nepropustnými povrchy
-  Výplňový materiál mezi dlaždicemi umožňuje vysokou úroveň infiltrace 

5.4. PROPUSTNÉ ZPEVNĚNÉ POVRCHy

5.4.1. Propustná dlažba
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iv. Stavební a technické parametry

-  Jednotlivé dlaždice pomáhají vytvářet zpevněnou plochu
-  Relativně jednoduchá konstrukce: dlaždice, základní štěrková vrstva, odvodňovací vrstva, výplňový materiál
-  Výplňový materiál: jemný štěrk nebo písek
-  Nutná údržba

Obr. 59: propustný dlážděný povrch 
(zdroj: https://www.watershedcouncil.org/permeable-pavers.html)

v. Podmínky realizace

-  Realizacena nových nebo stávajících zastavěných plochách
-  Předchozí analýza půdy je nutná

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Ochrana kvality vody
-  Hospodaření s dešťovou vodou
-  Snížený povrchový odtok dešťové vody
-  Řízená infiltrace
-  Dočasné zadržování dešťové vody
-  Filtrace

Omezení:
-  Omezení přílišného tlaku na povrch

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -
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P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota -

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Braskerund, Bent, C. 2015); (European Commissionn.d.a); (Bray et al. 2018); http://www.susdrain.org/delivering-suds/usingsuds/suds-com-
ponents/infiltration/rain-gardens.html
Doporučená literatura: 
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Obr. 60: Eindhoven, zatravňovací dlažba 
(zdroj: Eisenberg)

Obr. 61: Eindhoven, zatravňovací dlažba 
(zdroj: Eisenberg)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Zatravňovací dlažba se skládá z betonových dlaždic s mezerami/nálevkovitými spárami mezi jednotlivými kompo-
   nenty
-  Využívá betonových nebo plastových mřížek (tvárnic)
-  Mezery/mřížky jsou vyplněny substrátem, trávovým semenem, a kamínky
-  Po srážkových epizodách: voda protéká skrze mezery/spáry mezi dlaždicemi do štěrkové vrstvy a poté se vsakuje 
   do půdy nebo do podzemní vody
-  Infiltrovaná voda je také absorbována rostlinami
-  Voda je dočasně zadržována v půdní a odvodňovací vrstvě 
-  Dodatečný systém odvodňování vodu odvádí přímo do kanalizace
-  Využívá se na parkovištích a silnicích 
-  Funkce:

-  Snížený povrchový odtok
-  Filtrace vody
-  Zadržování vody
-  Zpomalení povrchového odtoku

iii. Role přírody
-  Imituje přirozenou zeminu  půda je propustná
-  Přirozený odvodňovací efekt půdy
-  Propustnost se liší dle typu půdy a její saturace vodou
-  Rozdílný potenciál pro infiltraci
-  Pórovitější půda absorbuje větší množství vody v porovnání s nepropustnými povrchy
-  Výplňový materiál mezi dlaždicemi umožňuje vysokou úroveň infiltrace 

iv. Stavební a technické parametry
-  Betonové dlaždice či plastové mřížky jsou vyplněny substrátem, trávovým semenem nebo kamínky
-  Tráva roste mezi betonovými/plastovými mřížkami
-  Nutná údržba

v. Podmínky realizace

5.4.2. Zatravňovací dlažba
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vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Hospodaření s dešťovou vodou
-  Snížený povrchový odtok 
-  Řízená infiltrace
-  Dočasné zadržování dešťové vody
-  Filtrace

Omezení:
-  Vzhled 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce -

Zdroje: (Eisenberg et al. 2015); (Winnebago County Highway Department n.d.); Tip of the Mitt Watershed Council (n.d.): https://www.watershedcoun-
cil.org/permeable-pavers.html.; ESCOFET 1886 SA (n.d.).; http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?IdP=288.
Doporučená literatura: 
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Obr. 62: Propustný beton
(zdroj: LAND: https://www.landsrl.com/)

Obr. 63: Propustný beton 
(zdroj: New Dawn Permeable Paving P/L; 
www.newdawnpermeablepaving.com.au)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Drenážní beton je propustný vodě (také popisován jako těžce zatěžovaný propustný povrch)
-  Speciální směs materiálu/cementu s většími oblázky, která umožňuje vodě procházet přes betonovou vrstvu do 
   podloží 
-  Propustný beton se vizuálně podobá standardnímu betonu, ale má rozdílnou stavbu a funkci
-  Díry/mezery/dutiny v betonové vrstvě napomáhají infiltraci/odvodňování
-  Po srážkových epizodách: dešťová voda se vstřebává skrze betonovou (porézní) vrstvu, což se liší od tradičního 
   betonu, kde voda stéká po povrchu a může mít za následek zaplavení okolí
-  Porézní médium, jako je například podpovrchová štěrková vrstva (která navíc také filtruje vodu), by mělo být  
   zavedeno pod vrstvou z propustného betonu
-  Propustný beton je pevným povrchem (silnice/oblasti s hustější dopravou)
-  Využívá se pro: parkoviště, ulice, příjezdové cesty… 

iii. Role přírody
-  Propustný povrch je podobný jiným povrchům

iv. Stavební a technické parametry
-  Pórovitost ≥ 15%
-  Propustnost vody: kf> 10-3 m/s
-  Nerovnost: na 4 m délky nemůže být větší než 1,5 cm
-  Propouští cca. 100 l/m2 za vteřinu 

v. Podmínky realizace
-  Větší úsilí (  je nutné položit nové povrchy silnic)

5.4.3. Propustný (drenážní) beton
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace vody v prostorách využitých pro dopravu (není zapotřebí dalšího místa)
-  Může být použit ke zpomalení provozu a snižování hlučnosti
-  Snižuje povrchový odtok dešťové vody o 70-90%
-  Zlepšuje kvalitu vody (odstraňuje 85-95% pevných částic, 65-85% fosforu, 30% dusičnanů, a až 98% kovů) 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota -

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce -

Zdroje: (Eisenberg et al. 2015); (Winnebago County Highway Department n.d.); (Breitbüchner 2013); Tip of the Mitt Watershed Council (n.d.)
https://www.watershedcouncil.org/permeable-pavers.html.
Doporučená literatura: 
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Obr. 64: Propustný asfalt 
(zdroj: New Dawn Permeable Paving P/L; 
www.newdawnpermeablepaving.com.au)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Propustný asfalt je vodopropustný
-  Propustný asfalt se (funkcí) podobá propustnému betonu
-  Skládá se z většího štěrku v porovnáním s tradičním asfaltem; jiná pojiva
-  Materiál umožňuje vodě procházet/odtékat skrz asfaltovou vrstvu
-  Podkladová vrstva z hrubého štěrku
-  Po srážkových epizodách: dešťová voda se vstřebává skrze asfaltovou (porézní) vrstvu do štěrkové vrstvy
-  Infiltrace skrze štěrkovou vrstvu do půdy/podzemní vody
-  Propustný asfalt je pevným povrchem (silnice/oblasti s hustější dopravou)
-  Využívá se pro: parkoviště, ulice, příjezdové cesty… 

iii. Role přírody
-  Propustný asfalt  regulace vody 
-  Pórovité médium  inspirováno přirozenou zeminou  voda je odváděna/infiltrována do půdy
-  Nižší riziko zaplavení v porovnáním s typickými povrchy silnic, kde voda stéká po povrchu 

iv. Stavební a technické parametry
-  Relativně jednoduchá technologie
-  Propustný asfalt se skládá z většího štěrku, než je běžné utradičních typů asfaltu
-  Využití jiných asfaltových pojiv
-  Využití standardního stavebního vybavení např. pro konstrukci silnic z tradičního asfaltu
-  Pečlivé plánování základní štěrkové vrstvy a její délky/hloubky, aby se předešlo vzlínání vody zpět do asfaltové 
vrstvy (hloubka: 18-36 palců (cca. 46–91 cm))

v. Podmínky realizace
-  Větší úsilí ( je nutné položit nové povrchy silnic)

5.4.4. Propustný (porézní) asfalt
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace vody v prostorách využitých pro dopravu (není zapotřebí dalšího místa)
-  Může být použit ke zpomalení provozu a snižování hlučnosti
-  Snižuje odtok dešťové vody o 70-90%
-  Zlepšuje kvalitu vody (odstraňuje 85-95% pevných částic, 65-85% fosforu, 30% dusičnanů, a až 98% kovů) 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota -

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce -

Zdroje: (Eisenberg et al. 2015); (Winnebago County Highway Department n.d.); National Asphalt Pavement Association (n.d.)
http://www.asphaltpavement.org/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=863
Doporučená literatura: 
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Obr. 65: Propustný kamenný koberec 
(zdroj: www.drenatech.it)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Vysoce vodopropustný materiál umožňuje vodě odtékat do půdy
-  Podpovrchová štěrková vrstva (dodatečné filtrování dešťové vody)
-  Pružný materiál; využití pro parkoviště, parky, veřejná prostranství, cyklostezky, soukromé zahrady…
-  Příklad (Drenatech): www.drenatech.it
-  Inovativní povrchové řešení: skládá se z kamínků a dvousložkové pryskyřice 
-  Dvousložková pryskyřice  spojuje materiál; přírodní kamínky  vytváří vizuální stránku 
-  Využití různých typů kamene
-  Estetická hodnota: atraktivnější než běžné typy povrchů (např. asfalt, beton)
-  Mrazuvzdorné a odolné 
-  Vysoká chemická a mechanická odolnost

iii. Role přírody
-  Propustný beton  regulace vody 
-  Pórovité médium  inspirováno přirozenou zeminou  voda je odváděna/infiltrována do půdy
-  Nižší riziko zaplavení v porovnáním s typickými povrchy silnic, kde voda stéká po povrchu 

iv. Stavební a technické parametry
-  Příklad (Drenatech): www.drenatech.it
-  Šetrné k životnímu prostředí
-  Mrazuvzdorné a teplu odolné
-  Kapacita průtoku vody cca. 600–1000 l/m2 vody za minutu
-  Jednoduché na realizaci (dva komponenty) 

v. Podmínky realizace

5.4.5. Propustné kamenné koberce

Obr. 66: Propustný kamenný koberec kolem kmene stromu 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace vody na plochách, které bývajíbežně nepropustné 
-  Snižuje povrchový odtok dešťové vody
-  Zlepšuje kvalitu vody
-  Zmírňuje efekt tepelného ostrova 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota -

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce -

Zdroje: (drenatech 2017); drenatech (n.d.): http://www.drenatech.it/
Doporučená literatura: 
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Obr. 67: Podzemní vodní nádrž 
(zdroj: Commune di Genova)

Obr. 68: Zollhallen Plaza 
(zdroj: Land8 Media, LLC.; land8.com)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie Zollhallen Plaza

ii. Obecný popis
Podzemní systémy, skládající se z modulárních prvků, které jsou situovány pod venkovními veřejnými prostory  
(sportoviště). Jejich účelem je retence přívalových srážek a bleskových povodní, a uskladnění vody pro zavlažování okolí. 

iii. Role přírody
V závislosti na místní geologii mohou podzemní prostory zadržovat a uskladňovat vodu po bleskových povodních.  
Příklady z Peru ukazují, že již před vzestupem Incké říše lidé využívali těchto vlastností místního terénu a sváděli vodu do 
vodních kanálů k naplnění umělých jezírek či pramenů. 

Obr. 69: Amuna v peruvijských Andách (zdroj: image concesa)

„Amuna, neboli starověké odvodňovací kanály, historicky odváděly vodu v horní limské oblasti do infiltračních příkopů,  
konstruovaných příčně po horských svazích. Infiltrovaná voda se znovu objeví v malých, uměle vytvořených nádržích nebo  
v přírodních pramenech pod svahy, a to po prodlevě několika týdnů či měsíců“.
(Gammi & De Bievre 2015).

5.5. PODZEMNÍ VODNÍ  NÁDRŽE
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iv. Stavební a technické parametry

v. Podmínky realizace
Je nutno vyhloubit prostor pro podzemní skladování vody.

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Skladování vody na místě pomáhá minimalizovat/zpomalovat povrchový odtok
-  Opětovné využití vody v místě jejího skladování  zavlažování během letní sezóny  více klimaticky aktivní  
   vegetace 

Omezení: 
-  Dosažení minimální kvality vody pro uskladnění
-  Je nutné zajistit dostatečný podzemní prostor

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody 2

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota -

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: 
Doporučená literatura: 
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Obr. 70: Umělý mokřad v městském prostředí 
(zdroj: LAND; https://landsrl.com/)

Obr. 71: Umělý mokřad v městském prostředí 
(zdroj: LAND; https://landsrl.com/)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Případová studie: Trin Warren Tam-boorewetlands.
(zdroj: City of Melbourne 2015)
Urban wetland, TannerSprings Park in Portland, Oregon 
(zdroj: enclos*ure a Cynthia Goodson; https://enclosuretakerefuge.com/)

ii. Obecný popis
Hlavním účelem umělých mokřadů je sběr, čištění a retence odtoku dešťové/šedé vody v městském prostředí.  
Procesy/služby přírodních mokřadů jsou adaptovány do umělých mokřadů s cílem čištění vody a podzemního uskladnění.  
Hydrologické procesy v přírodních mokřadech jsou simulovány v mokřadech umělých. Mokřady jsou komplexními  
systémy: přítomná vegetace, půda, a mikrobiologická aktivita hrají důležitou roli pro účinnostjejich filtrační funkce. 
Močály, bažiny, rašeliniště, korálové útesy, mangrovy a laguny všechny představují různé typy mokřadů. 

Umělé mokřady jsou (mělké) nádrže naplněné substrátem. Typ substrátu se může lišit, ale nejčastěji jsou umělé mokřady 
vyloženy pískem nebo štěrkem. Vrstva substrátu je osazena vegetací/vodními rostlinami. Umělé mokřady mají hlavní 
přítok (potrubí), který přivádí srážkovou vodu. Voda protéká horizontálně skrz mokřad a je tak přirozeně filtrována  
a čištěna. Hlavními procesy v umělých mokřadech jsou: usazování částic, filtrace, chemické změny, adsorpce + iontová 
výměna např. v rostlinách a substrátu, vstřebání/rozklad/přeměna znečištění a živin mikroorganismy a rostlinami. 

Dešťová voda může procházet po povrchu nebo skrz vrstvu substrátu. Umělé mokřady jsou vybaveny výpustí (potrubí, 
splav) pro řízený odtok. Po vyčištění voda přetéká do jiné nádrže, kde je uchovávána. Takto upravená voda může být 
využita pro řadu účelů (např. zavlažování zelených ploch ve městech). 

Podle typu umělého mokřadu může voda protékat 
1) horizontálně po povrchu nebo 
2) horizontálně pod povrchem nebo 
3) vertikálně skrze umělý mokřad  hybridní systémy

iii. Role přírody
Procesy/služby přírodních mokřadů jsou přizpůsobeny pro mokřady umělé, a to s hlavním cílem čištění a uskladnění vody. 
Hlavními procesy v umělých mokřadech jsou: usazování částic, filtrace, chemické změny, adsorpce + iontová výměna 
např. v rostlinách a substrátu, vstřebání/rozklad/přeměna znečištění a živin mikroorganismy a rostlinami.

5.6. UMĚLÉ MOKŘADy
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iv. Stavební a technické parametry
-  Méně finančně náročné než běžné čistírny odpadních vod 
-  Instalace opatření pro regulaci vody
-  Pravidelná inspekce, monitoring, a údržba
-  Nákladově efektivní

Obr. 72: Umělý mokřad 
(zdroj: City of Melbourne 2015)

v. Podmínky realizace
-  Vhodné umístění
-  Mimo zátopové území
-  Ochrana biodiverzity
-  Umístění ve svazích/na povrchu s mírným sklonem
-  Voda protéká umělým mokřadem díky gravitaci
-  Blízko zdroje odpadní vody
-  Dostatek prostoru
-  Kompaktní půda (pro minimalizaci infiltrace do podzemní vody)
-  Žádné ohrožené/chráněné druhy
-  Žádné archeologické nebo historické lokace
-  Přístupný pozemek

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace přívodu vody
-  Řízení teploty vody
-  Zlepšená kvalita vody/čištění
-  Poskytuje vodu pro řadu účelů (např. zavlažování)
-  Regulace/zmírnění záplav
-  Biotopy pro volně žijící živočichy/biodiverzita
-  Rekreace (pozorování ptáků)
-  Estetická hodnota

Omezení: 
-  Vyžadují relativně velké území  realizace v místech, kde je dostatek prostoru

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 2

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -
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P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody 2

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 2

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 2

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 2

Zdroje: (City of Melbourne 2015); (Davis 1994); (Sample und Wang Chih-Yu and Laurie J. Fox 2013); 
City of Melbourne (n.d.); http://urbanwater.melbourne.vic.gov.au/industry/treatment-types/constructed-wetlands/; 
Kilian Water (n.d.): http://www.kilianwater.nl/en/constructedwetlands/solar-powered-water-treatment.html 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30005UPS.PDF?Dockey=30005UPS.PDF
Doporučená literatura: (Andreo-Martínez et al. 2017); (Jácome et al. 2016); (Moinier 2013)
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Obr. 73: Biofiltr 
(zdroj Monash University; https://www.monash.edu)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Monash University: Case study: Biofilter: Providing a fresh approach to stormwater.  
(zdroj: https://www.monash.edu) 
Feng, W., Hatt, B. E., McCarthy, D. T., Fletcher, T.D. and A- Deletic (2012): Biofilters for Stormwater Harvesting: Under-
standing the Treatment Performance of Key Metals That Pose a Risk for Water Use. In: American Chemical Society. 
(Feng et al. 2012)

ii. Obecný popis
Biofiltry jsou navrženy s cílem sbírání a čištění dešťové a odpadní vody a představují slibný alternativní systém pro 
ošetřování dešťové vody. Bakterie a mikroorganismy se nacházejí na filtračním médiu (biofilmu), který se nejčastěji  
sestává z písku nebo granulovaného aktivního uhlí. Biofilm tak rozkládá živiny a kontaminaci v (příchozí) odpadní vodě, 
která je naváděna potrubím do filtračního materiálu. Jak bylo již zmíněno, označení „filtr“ je matoucí. Biofiltry oddělují/
odstraňují živiny a organický uhlík z dešťové/přívalové vody formou biodegradace. Ve výsledku takbiofiltrace zvyšuje 
kvalitu odpadní vody (snížení živin, kovů, sedimentů) a dešťové vody, a také podporuje sběr dešťové vody a její dočasné 
zadržování. 

iii. Role přírody
Biodegradace je přirozeným procesem např. v půdě. Přirozený rozklad je využíván pro různé procesy jako jsou anaerobní 
vyhnívání (vytváření bioplynu). Mikroorganismy a bakterie degradují/odstraňují živiny, kontaminace a látky biologického 
původu. 

iv. Stavební a technické parametry
-  Biofiltrace je příkladem bioretenčních systémů
-  Biofiltr nacházející se na parkovací ploše u Clayton Campus
-  Množství ročně upravené vody: 1,000,000 litrů
-  Odstraňování: dusíku, fosforu, 90 % těžkých kovů
-  Retence vody v okrasných nádržích
-  Opakované využití odtoku po upravení 

5.7. BIOFILTR (ČISTÍRNA VODy)
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Obr. 74: Inovativní bioretenční proces                               Obr. 75
(Davis et al. 2009)

-  Napomáhá odstraňovat těžko odstranitelné prvky znečištění jako jsou nitráty 
-  Využívá skartované noviny (a syntetický odpadový materiál) jako efektivní zdroj uhlíku pro denitrifikaci
-  Noviny se promíchají s hrubozrnným pískem a vytvoří novou vrstvu pod půdním substrátem, která je průběžně 
   udržována nasycená vodou pro zaručení anaerobních podmínek
-  Může být zapracována do jakéhokoliv bioretenčního zařízení

v. Podmínky realizace
Dostatečný prostor pro konstrukci, rovná plocha

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Čištění vody
-  Zlepšování kvality dešťové a odpadní vody
-  Regulace/hospodaření s dešťovou vodou
-  Kvalita života (snížení zápachu)
-  Biotop pro volně žijící živočichy (omezené služby)

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Zateplení budov -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 2

Retence vody 1

Skladování vody 2

Opětovné využití vody 1

P3
Filtrace vody 2

Bioremediace vody 2

P4
Usazování -

Biofiltrace -
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P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Feng et al. 2012); Monash University (n.d.): https://www.monash.edu/environmental-sustainability/campus-initiative/water/waterharvest-
ing/case-study-biofilter-providing-a-fresh-approach-to-storm-water
Doporučená literatura: 
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Následující kapitola se zabývá opatřeními pro revitalizaci řek. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje říční re-
vitalizaci jako […] „znovuobnovení přirozených fyzických procesů (např. proměny toku a pohybu sedimentů), charakteristiky  
(např. velikost sedimentů a tvar řeky) a fyzických biotopů říčního systému (včetně těch pod hladinou, na březích, a v nivách).“  
(IUCN uvedené v The River Restoration Centre n.d.).

Hlavním cílem těchto revitalizací je navrhování říčních toků co nejblíže k jejich přirozenému stavu, a to s vizí, že takto obnovená koryta 
budou (opět) plnit důležité funkce pro své okolí a pro ochranu obyvatelstva. Řeky po revitalizaci se vyznačují dynamickými vodními proudy  
a pohybem sedimentů. 

Hlavní užitky, které mohou být zmíněny jako přínosy revitalizace, jsou regulace vody a snížení povodňového rizika, tvorba biotopů, a rekreační 
potenciál jako součást veřejného prostoru. Řešení pro revitalizaci jsou různorodá a mohou měnit odlišné části řek, jako jsou např. řečiště, 
břehy, nebo říční nivy a mohou obsahovat jak zásahy malého, tak většího měřítka. Obr. 76 znázorňuje různá revitalizační opatření v říčním 
korytu a jeho okolí. 

Obr. 76: Přehled revitalizačních opatření 
(zdroj: ILPOE)

6. Revitalizace (vodních) toků
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i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x x
Odkazy na 
klíčové studie

http://daylighting.org.uk/Daylighting/ 
TannersBrook, Southampton. 
(zdroj: European Centre for River Restoration (ECRR) n.d.b) 
Wandle Park River Restoration (National Environmental Assessment Service, Solent and SouthDowns Area, South East 
Region n.d.a)

ii. Obecný popis
-  Odkrývání zakrytých/zahloubených vodních toků (řek, odvodňovacích systémů) formou odstraňování betonových 
   vrstev či zatrubnění
-  Důvody pro odkrytí vodních toků: potřeba rozšíření prostoru pro stavby, parkovací plochy, komunikace
-  Negativní vlivy: degradace biotopů, znečištění, povodňové riziko 
-  Tento proces přináší větší vodní plochu; větší retenční kapacitu koryta
-  Má za následek přirozený vývoj říčního koryta a okolních niv
-  Přínosy pro hospodaření s dešťovou vodou; environmentální a estetické přínosy
-  Pozitivní vlivy: snížení povodňového rizika, nárust hodnoty okolních nemovitostí/rekreace; kvalita biotopu
-  Rozdíl mezi „úplnou revitalizací“ a „částečnou revitalizací“ 
-  Úplná revitalizace zahrnuje odkrývání toků a přírodní rozvoj říčního koryta a okolních niv
-  Částečnou revitalizací se pak rozumí odkrývání toků, které stále následují své betonové/umělé řečiště (méně přírodě
   blízké řešení)

iii. Role přírody
-  Revitalizace odkrýváním toků umožňuje přirozené rozvíjení řečiště, které přináší všechny ekologické služby vázané 
   na řečiště přírodní, jako jsou např. stanoviště pro volně žijící suchozemské/vodní živočichy a rostliny; regulace  
   a vsakování odtoku dešťové vody 
-  Přírodní koryta toků umožňují vodě proudit /rozšiřovat břehy; přirozená vegetace napomáhá zpomalovat rychlost 
   průtoku

iv. Stavební a technické parametry
-  Je možné postupovat podle řady návrhů v závislosti na plánu/záměrech projektu
-  Možnosti: odstranění celé krycí struktury, její částečné odstranění (horní vrstvy) nebo odstranění střídavé
-  Úplná revitalizace se vyznačuje náročnějšími postupy, než je odstranění zakrývající vrstvy vodního toku a  
   ponechání umělého koryta; okolní nivy jsou tvarovány pomocí vegetace, kamenů a vlivem dynamického řečiště,  
   které je tvarováno přírodně

6.1. ODTRUBNĚNÍ VODNÍCH TOKů (DAyLIGHTING)

Obr. 77: Menší potok po odkrytí 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)

Obr. 78: Proces odkrývání menšího potoka 
(zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/)
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v. Podmínky realizace
-  Omezené možnosti v intravilánu a na hustě zastavěných územích z důvodu vysokých nákladů spojených  
   s odkloněním/odstraněním existující infrastruktury
-  Dostatek místa na odkrytí a rozvolnění vodního toku
-  Dostatečná šířka koryta
-  Informace o typech půdy pod/v okolí říčního koryta musejí být zapracovány do procesu jeho odkrývání

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace dešťové vody
-  Přínosy pro vodní živočichy (světlo hraje důležitou roli pro pohyb živočichů)
-  Přínosy pro flóru a faunu žijící v okolí říčních břehů/tvorba biotopů
-  Zkvalitňování biotopů a podmínek pro život podél řečiště, tvorba ekosystémových nik
-  Vznik přirozených břehů/profilů; vytváření přírodních toků
-  Umožnuje přirozené procesy (eroze; usazování)
-  Estetická hodnota; rekreace 
-  Zdroj vzdělávání

Omezení:
-  Částečná revitalizace je méně přírodě blízka než revitalizace úplná. Ve výsledku je tak rozvoj fauny a flory omezený.

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 2

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Addy et al. 2016) (Trice n.d.) (Parks & Open Spaces, London Boroughof Croydon n.d.); (National Environmental Assessment
Service, Solent and South Downs Area, South East Region n.d.b); (American Planning Association, the American Society of Civil Engineers, the 
Association of State Floodplain Managers and the National Association of Counties and The Nature Conservancy n.d.); European Center for River 
Restoration (n.d.): http://www.ecrr.org/RiverRestoration/Floodriskmanagement/HealthyCatchmentsmanagingforfloodriskWFD/Environmentalim-
provementscasestudies/Removeculverts/tabid/3125/Default.aspx Miskell, B. (n.d.): http://www.boffamiskell.co.nz/project.php?v=stream-daylighting 
Dutchwatersector.com. https://www.dutchwatersector.com/solutions/projects/283-room-for-the-river-programme.html
Doporučená literatura: 
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Obr. 79: Písečná mělčina a plochý říční břeh, Isar, Mnichov 
(zdroj: ILPOE, 2018)

Obr. 80: Rozšířená říční niva 
(zdroj: LAND; https:// www.landsrl.com/)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

Allow the river to flood its flood plain. (European Centre for River Restoration (ECRR) n.d.a) 
Isar-Plan – Water management plan and restoration of the Isar River, Munich (Germany) 
(zdroj: Schaufußn.d.)

ii. Obecný popis
-  Rozšíření území říční nivy 
-  Vyhloubení příčného profilu koryta zajišťuje dodatečný prostor pro zaplavování (do okolních niv)
-  Hlavní využití: regulace a řízení vody/povodní 
-  Nově vytvořený prostor může být využit pro účely jakou jsou např. veřejné aktivity (relaxování, volnočasové 
   aktivity) nebo hospodářské účely (zemědělská půda) v obdobích nízké hladiny vody

iii. Role přírody
-   Napodobuje: 

- Přírodní vodní toky s mírnými břehy a přirozenými nivami 
- Přírodní říční krajinu bez zpevněných a kultivovaných oblastí

-   Dočasná retence vody a infiltrace do půdy
-   Filtrace vody

iv. Stavební a technické parametry
-  Technická náročnost závisí na projektových/návrhových detailech a přirozených podmínkách říčního koryta
-  Je možná řada řešení (viz ilustrace) zaměřených na rozvíjení ekosystémů nebo rekreaci (případně obou) 

v. Podmínky realizace
-  Infrastruktura v okolí řeky a využívání okolní půdy může být překážkou pro revitalizaci řek, v případě že je třeba 
   zachovat původní prvky (omezený prostor)

6.2. ROZŠÍŘENÍ ŘÍČNÍHO PROSTORU

6.2.1. Upravení/rozšíření říční nivy
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace dešťové vody
-  Přínosy pro vodní živočichy (světlo hraje důležitou roli pro pohyb živočichů)
-  Přínosy pro flóru a faunu žijící v okolí říčních břehů/tvorba biotopů
-  Zkvalitňování biotopů a podmínek pro život podél řečiště, tvorba ekosystémových nik
-  Vznik přirozených břehů/profilů; vytváření přírodních toků
-  Umožnuje přirozené procesy (eroze; usazování)
-  Estetická hodnota; rekreace 
-  Zdroj vzdělávání

Omezení:
-  Částečná revitalizace je méně přírodě blízka než revitalizace úplná. Ve výsledku je tak rozvoj fauny a flory omezený.

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 2

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 2

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 2

Sociální interakce 2

Zdroje: (Environmental Agency 2006); (London Environment Team and Environment Agencyn.d.); (Prominski et al., 2017)
Doporučená literatura: 
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Obr. 81: Nové říční rameno pro retenci vody, Neckar ve Wernau  
(zdroj: www.pfrommer-roeder.de)

Obr. 82: Ostrov s vegetací umístěný mezi vedlejším ramenem řeky  
a jejím hlavním korytem, Neckar ve Wernau, 2014  
(zdroj: www.pfrommer-roeder.de)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Rozšíření říční nivy/oblasti vhodné pro retenci vody
-  Umožňuje dodatečný prostor pro rozlévání toku a pomáhá rozdělit přebytečnou vodu do obou ramen
-  Nová říční ramena jsou charakterizována poměrně rovnými nivami a poskytují tak dostatek prostoru pro přirozený 
   rozvoj krajiny
-  Hlavní využití: regulace a usměrnění záplav 
-  Vytváření plochých a dostupných břehů
-  Nově vytvořený prostor může být využit pro účely jakou jsou např. veřejné aktivity (relaxování, volnočasové aktivi
   ty) nebo hospodářské účely (zemědělská půda) v obdobích nízké hladiny vody
-  Rozdělení a spojení říčních ramen závisí na jednotlivých projektech
-  Hloubka vody a průtok musí být započítány do plánování

iii. Role přírody
-  Napodobování přirozených říčních toků
-  Napodobování přírodní říční krajiny bez zpevněných a kultivovaných oblastí (řeka si vytváří přirozenou cestu  
   krajinou)

iv. Stavební a technické parametry
-  Technická náročnost závisí na projektových/návrhových detailech a přirozených podmínkách koryta (jako jsou  
   délka nebo šířka nového ramena)
-  Komplexnější proces 

v. Podmínky realizace
-  Dostatek místa pro nové říční rameno

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Regulace a řízení povodňového rizika
-  Ekologické přínosy (biotopy pro volně žijící živočichy, vegetace)
-  Zvyšování hodnoty nemovitostí

6.2.2. Říční ramena
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 2

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody 1

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce -

Zdroje: (Prominski et al., 2017); (Addy et al. 2016)
Doporučená literatura: 
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Obr. 83: Řeka Alb, Karlsruhe 
(zdroj: Prominski et al., 2017)

Obr. 84: Řeka Ahna, Kassel 
(zdroj: Prominski et al., 2017)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Opatření vedou ke změnám průtoku a ukládání sedimentů  strukturální přeměna
-  Změna vzhledu  změna délky, šířky, a hloubky řeky, síly proudu
-  K rozvolňování je zapotřebí rozšíření koryta po stranách 
-  Ve výsledku se tak sníží rychlost proudění vody a sedimenty se mohou ukládat podél písečných/kamenných břehů
-  Dodatečná opatření: přemístění podpůrných prvků podél břehů k rozšíření koryta
-  Prodlužování: realizace prvků, které mění průtok a odstupňování v hlavní části koryta  výsledkem je meandrující   
   trasa řeky, která je v porovnáním s původním korytem mnohem delší
-  Vizuálně připomíná přirozený říční tok
-  Meandrující trasa řeky pomáhá vytvářet jesepní a výsepní břehy

iii. Role přírody
-  Napodobování přírodních říčních toků se změnami usazování sedimentů a rozdílnými hloubkami a šířkami koryta
-  Přírodní procesy (filtrace, retence, infiltrace)

iv. Stavební a technické parametry
-  Rozšiřování může být omezeno zpevněním břehů, které není možné odstranit
-  Rozšiřování může být omezeno po jedné straně toku
-  Ochrana před erozí je zapotřebí po celé délce toku (i s prodloužením)

Obr. 85: Rozvolňování (prodlužování) říčního toku (vlevo) 
(zdroj: volně adaptované z Prominsky et al., 2017); 
rozšiřování říčního koryta (vpravo) 
(zdroj: volně adaptované)

6.2.3. Rozšiřování/rozvolňování říčních koryt
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v. Podmínky realizace
-  Dostatečný prostor pro rozšíření a prodloužení říčního toku

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Zvýšená kapacita pro odvádění povodňové vody
-  Snížené povodňové riziko
-  Ekologické služby (biotopy pro volně žijící živočichy; vegetaci) 

Možné nedostatky/omezení: 
-  Omezený prostor
-  Prvky městského prostředí (např. ulice, veřejná místa) mohou narušovat uchycování vegetace a flóry/fauny

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Prominski et al., 2017); (Addy et al. 2016)
Doporučená literatura: 

« ZPĚT NA OBSAH



91Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

Obr. 86: Řeka Isar, Mnichov 2018 
(zdroj: ILPOE 2017)

Obr. 87: Řeka Isar, Mnichov 
(zdroj: ILPOE 2018)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Opatření pro zavedení dynamiky revitalizovaného koryta
-  Rozšiřování říční nivy, posun substrátu v říčním korytu a v zahlubování břehů
-  Výsledek: rozšíření koryta; prolákliny; mělká voda; oblasti s rychlým a pomalým průtokem

iii. Role přírody
-  Napodobování přírodních říčních toků se změnami usazování sedimentů a rozdílnými hloubkami a šířkami koryta
-  Přírodní procesy (filtrace, retence, infiltrace)

iv. Stavební a technické parametry
-  Rozšiřování může být omezeno zpevněním břehů, které není možné odstranit
-  Rozšiřování může být omezeno po jedné straně toku
-  Ochrana před erozí je zapotřebí po celé délce toku (i s prodloužením)

Obr. 88: Revitalizace příčného profilu koryta 
(zdroj: Prominski et al., 2017)

v. Podmínky realizace

6.2.4. Revitalizace příčného profilu koryta
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vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Zvýšená kapacita pro odvádění povodňovéhoodtoku
-  Snížené povodňové riziko
-  Tvorba biotopů 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar 1

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 1

Sociální interakce 1

Zdroje: (Prominski et al., 2017); (Addy et al. 2016)
Doporučená literatura: 
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Obr. 89: Skupina velkých kamenů, řeka Isar, Mnichov 
(zdroj: Prominski et al. 2017)

Obr. 90: Kmen stromu, řeka Isar, Mnichov 
(zdroj: Prominski et al. 2017)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Usměrňující a diverzifikační prvky se umisťují do prostoru koryta řeky s cílem odklonění a rozrůznění proudu řeky 
   tak, aby vyvolala změny v dynamice říčního toku
-  Prvky: větší balvany – uspořádanéve skupinách nebo ve formě několika samostatných kamenů, kmeny stromů 
   větší velikosti, vrbové větvě (pro ochranné hrázky)
-  Tyto prvky mohou být umístěny podél břehů nebo přímo v korytě řeky, a to podle jejich plánovanému efektu  
   (odklonění proudu, břehová eroze, akumulace sedimentů)
-  Opatření vedou ke změnám v průtoku a usazování sedimentů
-  Diverzifikační prvky ovlivňují morfologii koryta (délku, hloubku)
-  Rozdíly v pohybu sedimentů; vznik vhodných stanovišť pro živočichy závislé na vodních biotopech
-  Přinášejí prostor pro lidskou interakci/relaxování/volnočasové aktivity
-  Vytvářejí biotopy pro vodní živočichy a malá zvířata (ptáci, hmyz)

6.3. USMĚRŇUJÍCÍ A DIVERZIFIKAČNÍ PRVKy

Obr. 91: Biotechnicky navržená ochranná hrázka v řece Birs, Basilej 
(zdroj: Prominski et al. 2017)

Obr. 92: Zavádění diverzifikačních prvků v řece Isar, Mnichov 
(zdroj: Prominski et al. 2017)
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Kmeny stromů
-  Kmeny stromů bez nebo s větvemi
-  Mohou být upevněné v říčním korytě, použitím kůlů nebo ocelových lan
-  Pokud je kmen upevněn jen v jednom bodě  volně se pohybuje v proudu
-  Dřevěné prvky mohou být umístěny po směru nebo horizontálně a ovlivňují tak proud řeky
-  Kameny a kmeny mohou sloužit jako nášlapné plochy, a tak sloužit veřejným účelům nebo jako prostor pro rekreaci 
-  Estetická hodnota jednotlivých prvků

Biotechnicky navržené hrázky
-  Jejich hlavním cílem je měnit a odklonit proud, a tak chránit břehy/břehovou zónu před erozí
-  Hráze se vyrábějí převážně z vrby (celého stromu nebo větví) nebo svazků větví keřů (hať)
-  Kořeny živých vrb a hatí rostou vertikálně i horizontálně a vytvářejí tak poměrně stabilní přírodní konstrukci
-  Počáteční konstrukce složená z např. vrby (přípravná dřevina) se přirozeně prodlužuje s postupným zakládáním 
   dalších/jiných keřů
-  Takto přirozeně vytvořená konstrukce napomáhá k vytváření biotopů pro řadu organismů a vodních živočichů
-  Napodobuje přirozené říční toky s variacemi v hloubce a šířce koryta; přírodními prvky (např. kameny) a jak  
   břehovou vegetací, tak vegetací v korytě samotném
-  Napodobuje přirozené podmínky (jako jsou keře a rozvětvené kořeny) podél břehů, které stabilizují půdu, chrání  
   říční území před erozí, a zpomalují průtok
-  Probíhají přirozené procesy (filtrace, retence, infiltrace)

iii. Role přírody
-  Napodobuje přirozené říční toky s variacemi v hloubce a šířce koryta; přírodními prvky (např. kameny) a jak  
   břehovou vegetací, tak vegetací v korytě samotném
-  Napodobuje přirozené podmínky (jako jsou keře a rozvětvené kořeny) podél břehů, které stabilizují půdu, chrání 
   říční území před erozí, a zpomalují průtok
-  Probíhají přirozené procesy (filtrace, retence, infiltrace)

iv. Stavební a technické parametry

Obr. 93: Usměrňující a diverzifikační prvky pod a nad vodní hladinou 
(zdroj: volně převzato z Prominsky et al., 2017)

Obr. 94: Velké kameny (vlevo), mrtvé dřevo (uprostřed), ochranné hráze  
(zdroj: Prominsky et al., 2017)

Je možné využít řady prvků: kameny, kmeny stromů, vrbové hráze
-  Dostatečná velikost a váha kamenů zajišťuje jejich stabilitu v řečišti 
-  Často využívané: místní kámen 
-  Jednotlivé balvany nebo skupiny kamenů
-  Materiál pro ochranné hrázky: živé vrby, vrbové větve nebo svazky větví (přípravných dřevin)
-  Vrbové větve jsou uspořádány diagonálně
-  Přirozené rozvíjení systému skrze zakládání dalších druhů keřů
-  Variabilní konstrukce: rozšíření živého systému s kameny a dalšími druhy materiálu vede k vyšší stabilitě  
   konstrukce  vhodná pro oblasti se silným proudem a pro větší ochranné hráze
-  Omezené využití živých rostlin/vrby díky jejich omezené stabilitě v řekách se silným proudem
-  Je možné hráze různě orientovat a navrhovat (proti nebo po proudu)
-  Přinášejí prostor pro lidskou interakci/relaxování/volnočasové aktivity
-  Vytvářejí stanoviště pro vodní živočichy a malá zvířata (ptáci, hmyz)
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v. Podmínky realizace
-  Konstrukce a typ ochranných hrází závisí na síle proudu a velikosti samotných hrází (např. využití živých rostlin; 
   dodatečné kameny)

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Usměrnění a odklonění proudu řeky
-  Biotopy pro organismy, ptáky, a vodní živočichy
-  Snížení rychlosti průtoku (v okolí břehů)
-  Protipovodňové přínosy
-  Přinášejí prostor pro lidskou interakci/relaxování/volnočasové aktivity

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 2

Sociální interakce 2

Zdroje: (Prominski et al., 2017); (King 2009); (Addy et al. 2016)
Doporučená literatura: 
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Obr. 95: Vegetační opevnění 
(zdroj: Salix; www.salixrw.com)

Obr. 96: Vegetační opevnění 
(zdroj: Salix; www.salixrw.com)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Poskytují zpevnění břehů
-  Rostliny/stromy jsou vysazovány podél říčních břehů za účelem jejich stabilizování, čím také napomáhají vyhýbat 
   se erozi 
-  Konstrukce z živé vrby, dřeva, kamene
-  Vrbové prvky jsou vhodné pro větší koryta

iii. Role přírody
-  Napodobuje přirozené říční toky
-  Napodobuje přirozené podmínky (břehové porosty), které stabilizují půdu, chrání říční území před erozí a zpomalují 
   rychlost průtoku
-  Probíhají přirozené procesy (filtrace, retence, infiltrace)

iv. Stavební a technické parametry
-  Relativně jednoduchý návrh a využití technických znalostí

v. Podmínky realizace

-  Je zapotřebí dostatečného času, než rostliny/stromy plně vzrostou a vegetační opevnění může plnit svou roli

vi. Přínosy a omezení

Přínosy: 
-  Ochrana před erozí
-  Filtrace vody
-  Hospodaření s dešťovou vodou
-  Tvorba biotopů (flóra a fauna)
-  Estetická hodnota/rekreace 

6.4. VEGETAČNÍ OPEVNĚNÍ
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody 1

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 2

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Prominski et al., 2017); Salix. https://www.salixrw.com/product/live-willow-revetments/
Doporučená literatura: 
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Biotechnická opatření uvedená zde v Katalogu NBS se soustředí zejména na ochranu říčních břehů a svahů se středním až vysokým sklonem 
před vodní a větrnou erozí. Celkově jsou zde nastíněna tři rozdílná řešení, která využívají flexibilního materiálu živých či suchých větví stromů 
(např. vrby) pro konstrukci. 

7. Biotechnické konstrukce

Obr. 97: Připravování haťových válců/fašin 
(zdroj: Stowasserplan GmbH & Co. KG; stowasserplan.de)

Obr. 98: Vrbové opevnění 
(zdroj: freitag-weidenart.com)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Přirozené a šetrné opatření 
-  Využití pro ochranu břehů (se strmým sklonem) a stabilizaci svahů
-  Skládá se ze svazků větví a proutků – haťových válců(fašin)(pro maximální délku a průměr viz Stavební  
   a technické parametry)
-  Svazky se skládají z živého dřeva; dodatečné využití mrtvého dřeva je možné (až 50 %)
-  Rostliny/větve rychle zakoření
-  Běžné materiály pro konstrukci takovýchto svazků pro hydraulické inženýrství  líska, vrba (větve):  
   např. S. viminalis, S. purpurea
-  Běžné materiály pro stabilizaci svahů/valů  keřovitá vrba (větve): e.g. S. fragilis, S. alba
-  Vrba se běžně využívá díky svým vlastnostem  délka, flexibilita, pružnost, tvar
-  Jednotlivé větve se k sobě svazují ocelovými lany
-  Kůly z tvrdého dřeva či čepy slouží jako upevnění pro připravené svazky
-  Každý svazek je upevněn několika kůly  využití vrby 
-  Horizontální instalace (viz Obr. 97)
-  Zakořeněné opevnění zajišťuje (dodatečnou) stabilizaci a snižuje riziko eroze
-  Svazky jsou dále pokryty keři; keře rostou na vrbových svazcích a podporují stabilitu říčního břehu či svahu
-  Existují také jednodušší formy stabilizace svahů
-  Využití rychle kořenících rostlin/odřezků
-  Rostliny jsou vysazovány na svazích s vysokým sklonem (líska, vrba…)

iii. Role přírody
-  Imitace/simulace přirozené vegetační vrstvy se silným a rozvitým kořenovým systémem

7.1. ŽIVÉ OPEVNĚNÍ BŘEHů (FAŠINy)
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iv. Stavební a technické parametry

Obr. 99: Živé haťové válce po realizaci (vlevo) a starší konstrukce (vpravo) (zdroj: Jany and Geitz 2013)

v. Podmínky realizace
Dobře načasovaná konstrukce a výsadba nutná (nízká hladina vody, žádný déšť)

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Přírodě velice blízká ochrana svahů a říčních břehů
-  Přínosy pro biodiverzitu

Omezení: 
-  Stabilita říčních břehů je složitá na výpočet/předpoklady
-  Předvýběr jen odolných druhů

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 2

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: : (Jany, Angeika and Peter Geitz 2013); (Graf et al. 2003)
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Obr. 100: Proces vyztužování břehů 
(zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013)

Obr. 101: Břeh vyztužený řízky 
(zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Konstrukce z vrby (kořenící) a keřového porostu (nekořenící)
-  Realizovány a upevněny na povrchu břehů
-  Ochrana před erozí (větrnou, vodní)
-  Využívá jednoduchých a lokálně dostupných materiálů

iii. Role přírody
-  Imitace/simulace přirozené vegetační vrstvy se silným a rozvitým kořenovým systémem
-  Přírodní ochrana před erozí; snížené riziko eroze v porovnání s holými svahy bez vegetace, které čelí vysokému 
   riziku vodní, větrné a půdní eroze 

iv. Stavební a technické parametry

Obr. 102: Zpevňování břehu pomocí řízků po realizaci (vlevo) a po několika letech (vpravo)  
(zdroj: Jany, Angeika and Peter Geitz 2013)

7.2. VEGETAČNÍ OPEVNĚNÍ Z ŘÍZKů (SPREITLAGE)
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Materiál pro konstrukci:
-  Větve: 2 až 5 let staré
-  Běžně využívány: větve keřového porostu
-  Výška: 1,50 m
-  Místní a typické druhy pro danou lokaci
-  Kůl: délka: 3 až 5 m; průměr: 4 až 8 cm

v. Podmínky realizace
Dobře načasovaná konstrukce a výsadba nutná (nízká hladina vody, žádný déšť)

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Stabilizace svahů
-  Ochrana proti erozi
-  Ochrana říčních břehů
-  Biotop pro volně žijící živočichy 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Jany, Angeika and Peter Geitz 2013); (Graf et al. 2003))
Doporučená literatura:
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Obr. 103: Vegetační rohož 
(zdroj: Jany, Angeika and Peter Geitz 2013)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
-  Ochrana proti erozi
-  Kombinace pásů/rohoží s vegetační vrstvou obsahující např. semena a rostliny
-  Využití místních druhů rostlin/stromů/keřů/bylin
-  Jednoduchá konstrukce, rychlá instalace
-  Je možno kombinovat se svazky větví (fašinami)
-  Zpomaluje rychlost průtoku 
-  Podporuje sedimentaci

iii. Role přírody
-  Imitace/simulace přirozené vegetační vrstvy se silným a rozvitým kořenovým systémem
-  Přírodní ochrana před erozí; snížené riziko eroze v porovnání s holými svahy bez vegetace, které čelí vysokému 
   riziku vodní, větrné, a půdní eroze 

iv. Stavební a technické parametry

Obr. 104: Vegetační rohož s porostem 
(zdroj: Jany, Angeika and Peter Geitz 2013)

7.3. VEGETAČNÍ ROHOŽE

-  Rohože  rychlé zakořenění  kokosové vlákno, juta 
-  Jednoduchá konstrukce
-  Rychlá instalace
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v. Podmínky realizace
Dobře načasovaná konstrukce a výsadba nutná (nízká hladina vody, žádný déšť)

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Ochrana proti erozi
-  Biotop pro volně žijící živočichy 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace 1

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 1

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody 1

Bioremediace vody 1

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (Jany, Angeika and Peter Geitz 2013); (Graf et al. 2003))
Doporučená literatura:
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Následující kapitola je otevřenou kategorií, která seskupuje přírodě blízká řešení od technologických opatření až po dlouhodobé procesy. 
Tato opatření se liší od ostatních, a proto neodpovídají předchozím sedmi kategoriím. Navrhují ale zajímavá řešení pro čištění vzduchu (8.1) 
a protipovodňovou ochranu (8.2). 

8. Jiná přírodě blízká opatření

Obr. 105: Biofiltr
(zdroj: FUCHS Enprotec GmbH; www.fuchs-germany.com)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Biofiltry (vzduchu) jsou zařízení, která regulují a čistí biologické odpadní plyny. Jsou navrženy pro redukování a elimina-
ci zápachu z biogenních látek a představují relativně jednoduchou technickou instalaci. Využití biofiltrů je široké – od 
zemědělství, čistíren odpadních vod, zařízení na výrobu bioplynu, až po kompostárny. Termín „filtr“ je ale poněkud matoucí 
ve vztahu k jejich přínosům: biofiltry (vzduchu) neoddělují pevné částice z plynu nebo vody, ale oddělují plynné/rozptýlené 
látky formou biodegradace. Bakterie a mikroorganismy se nacházejí na filtračním médiu (rozmnožovací vrstva), které 
absorbuje zápach z proudícího vzduchu (např. rašelina, kůra stromu, a kořenová vlákna). Mikroorganismy ve filtrační časti 
degraduji vstřebané biologické látky (biologická oxidace) a tak čistí vzduch odcházející skrze filtrační materiál. Biofiltry 
mohou být vyrobeny v mnoha velikostech a tvarech (často ve formě kazet).

iii. Role přírody
Biodegradace je přirozený proces např. v půdě. Využívá se pro různé účely jako je například anaerobní vyhnívání (výroba 
bioplynu). Mikroorganismy a bakterie degradují/odstraňují/ kontaminaci a biologický materiál.

iv. Stavební a technické parametry

-  Různé velikosti  flexibilní moduly (rozložitelné)
-  Různé tvary  běžná forma nádoby/kazety
-  Nízká náročnost na údržbu
-  Jednoduchá manipulace: lehká výměna a náhrada filtru
-  Dostupný filtrový materiál
-  Ekologické procesy 

8.1. BIOFILTR (ČIŠTĚNÍ VZDUCHU)
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FUCHS-Biofiltr (řada: BAC): čištění vzduchu (příklad: FUCHS enprotec GmbH n.d.)
-  Různá využití
-  Malý až velký průtok vzduchu (200 až 2.400 m3/h)
-  Zabudovaná komora na zvlhčování průtoku vzduchu (ošetřování odpadního vzduchu)
-  Vyrobený z polyethylenu (odolný)
-  Bezpečnostní kryt filtru
-  Přírodní materiál filtrace: kompost tvořen kůrou stromů (neutrální hodnota pH; vyrovnaná vlhkost  optimální   
   podmínky pro mikroorganismy, vysoká frekvence degradace organických polutantů)

v. Podmínky realizace
-  Optimální podmínky pro mikrobiologickou aktivitu a snižování zapáchajících a nebezpečných látek 

FUCHS-Biofiltr (řada: BAC): čištění vzduchu (příklad: FUCHS enprotec GmbH n.d.)
Fyzikální a chemické podmínky:

-  Obsah vlhkosti filtračního materiálu (40 – 60 %)
-  Nízké tlakové ztráty
-  Vysoká tlumící kapacita
-  Vysoká biodiverzita
-  (optimální) teplota
-  (optimální) hodnota pH
-  (optimální) přívod živin

vi. Přínosy a omezení
Přínosy: 

-  Čištění vzduchu
-  Snížení obtěžujícího zápachu

Možné nedostatky/omezení: 
-  Omezený rozvoj biotopů pro volně žijící živočichy 

vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody -

Retence vody -

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování 2

Biofiltrace 2

P5
Tvorba biotopu -

Konektivita -

P6

Vzhled/estetická hodnota -

Využitelnost/funkčnost -

Sociální interakce -

Zdroje: (FUCHS enprotec GmbH 2015); FUCHS http://www.fuchs-germany.com/; biotegBiofilter Systems GmbH. http://www.bioteg.de/info/defini-
tion_biofilter.htm; Anit, S. B. & R. J. Artuz. https://www.rpi.edu/dept/chem-eng/BiotechEnviron/MISC/biofilt/biofiltration.htm
Doporučená literatura:
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Obr. 106: Val na ostrově Mandoe, Dánsko 
(zdroj: mandoe.de)

i. Základní informace
Typ 1 2 3 Typ opatření: 1 = ochrana/konzervace, 2 = obnova + údržba, 3 = doplnění + vytvoření

Zaměření na 
hrozby

Povodně Nedostatek 
vody

Znečištění 
vod/ovzduší

Tepelné 
zatížení

Rychlý 
rozvoj

Zdravotní potíže 
(klima)

Ztráta přirozeného 
prostředí 

Ztráta  
biodiverzity

x x x
Odkazy na 
klíčové studie

ii. Obecný popis
Valy jsou historickou metodou, jak využít přírodních procesů pro zlepšování protipovodňové ochrany. Umožňují lidské 
osídlení a chov zvířat v oblastech ovlivněných opakovanými změnami vodní/mořské hladiny.

-  Valy představují vyvýšenou plochou při záplavách
-  Valy jsou napojeny na hráze, aby byla zajištěna dostupnost k hrázím
-  Valy mohou být přírodní nebo uměle vytvořené
-  Útočiště pro hospodářská zvířata (dobytek, koně) a divoká zvířata (napomáhají k ochraně přírody)

iii. Role přírody
Sedimentace je přirozeným procesem, který vede k akumulaci půdních vrstev „rostoucích“ do svahů. Valy využívají 
těchto přirozených procesů.

iv. Stavební a technické parametry

-  Rychle se rozkládající rohože (kokosové vlákno, juta)
-  Jednoduchá konstrukce
-  Rychlá instalace

v. Podmínky realizace
Čas hraje velkou roli v úspěšné realizaci; valy mohou být započaty jejich umělou konstrukcí, ale dále se rozvíjejí po 
desetiletí.

vi. Přínosy a omezení
-  Ochrana proti erozi
-  Biotop pro volně žijící živočichy
-  Úzce soustředěná protipovodňová ochrana, která může plně nahrazovat finančně náročné konstrukce hrází

8.2. VALy

Obr. 107: Val na ostrově Mandoe, Dánsko 
(zdroj: mandoe.de)
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vii. Užitky

P1

Evapotranspirace
Transpirace -

Výpar -

Stínění
Obyvatelstvo/uživatel -

Plocha -

Odrážení světla -

P2

Rozvod vody -

Infiltrace vody 1

Retence vody 2

Skladování vody -

Opětovné využití vody -

P3
Filtrace vody -

Bioremediace vody -

P4
Usazování -

Biofiltrace -

P5
Tvorba biotopu 1

Konektivita 1

P6

Vzhled/estetická hodnota 1

Využitelnost/funkčnost 2

Sociální interakce 1

Zdroje: (Prominski et al., 2017)
Doporučená literatura:

« ZPĚT NA OBSAH



108 Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

Obr. 1: Přínosy stromů v městském prostředí (zdroj: https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.
com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg) 7

Obr. 2: Radniční náměstí, Eindhoven (zdroj: Eisenberg) 9

Obr. 3: Ulice lemovaná stromy (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 9

Obr. 4: Funkce samostatně stojících stromů (zdroj: ILPOE, 2018) 9

Obr. 5: Stromy mezi tramvajovými kolejemi, Stuttgart (zdroj: Eisenberg) 12

Obr. 6: Kingsway, Londýn v 50. letech 20. století (foto: London County Council) 
(zdroj: Administrative County of London Development Plan 1951, Analysis) 12

Obr. 7: Bulvár s trojřadou alejí (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com) 12

Obr. 8: Kingsway v současnosti (foto: Jim C. Smith, Forestry Commission) (zdroj: Forestry Commission England 2009) 12

Obr. 9: Arboretum – skupina vzrostlých stromů vytváří mikroklimatické podmínky, které ulevují od teplotní zátěže horkých letních 
dnů (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 15

Obr. 10: Malé arboretum s místy pro sezení (zdroj: LAND. https://www.landsrl.com/) 15

Obr. 11: Funkce lesů/skupin stromů (zdroj: ILPOE, 2018) 15

Obr. 12: Park Innocentia, Hamburk (zdroj: Bildarchiv der Behörde für Umwelt und Energie Hamburg, Abteilung Stadtgrün) 17

Obr. 13: Park Innocentia 2. Hamburk (zdroj: BSU, Hamburg.de) 17

Obr. 14: Zelený koridor podél cyklostezky (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com) 19

Obr. 15: Zelený koridor koncipovaný jako most (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com) 19

Obr. 16: Vertikální zahrada Patrick Blanc, Paříž (zdroj: Eisenberg) 21

Obr. 17: Eindhoven „Medina“ (zdroj: Eisenberg) 21

Obr. 18: Zelená fasáda, Amsterdam (zdroj: Město Tampere) 21

Obr. 19: Zelená fasáda: substrát v nádobách (a-c); košíky vyrobené z plastu či kovu (d)  
(zdroj: ILPOE 2018 podle Pfoser 2009 uvedeno v: Pfoser (2016; strana 58 ff.) 22

Obr. 20: Univerzitní budova s podpůrnými prvky a popínavou vegetací, Berlín-Adlershof (zdroj: Köhler, neuelandschaft.de) 24

Obr. 21: Zelená stěna s popínavou vegetací (zdroj: Eisenberg) 24

Obr. 22: Zelené fasády: vegetace bez podpůrné konstrukce (a); vegetace s konstrukcí 1. dřevo, 2. tyče, 3./4. lana (b)  
(zdroj: Pfoser 2009 v: (Pfoser 2016a); strana 56 ff.) 24

Obr. 23: Popínavá vegetace na protihlukové stěně (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 27

Obr. 24: Zelená protihluková stěna podél Národní třídy 405 405, Århus, Dánsko  
(zdroj: Dánské ředitelství silnic (2009) Návrhy protihlukových stěn, Dánské a evropské příklady. Zpráva 174) 27

Obr. 25: Konstrukce zelené stěny, Ludwigsburg (zdroj: Helix Pflanzensysteme GmbH n.d.) 29

Obr. 26: „Green Living Room“, Ludwigsburg (zdroj: Helix Pflanzensysteme GmbH n.d.) 29

Obr. 27: Funkce „zeleného obývacího pokoje (Green Living Room)“ (zdroj: Helix Pflanzensysteme GmbH n.d.) 29

Obr. 28: Volně stojící zelená protihluková stěna (zdroj: www.lueft.de) 31

Obr. 29: Volně stojící zelená protihluková stěna (zdroj: Helix-Pflanzen) 31

Obr. 30: Pohyblivý „zelený obývací pokoj“ (zdroj: Eisenberg) 33

Obr. 31: Pohyblivý „zelený obývací pokoj“ (zdroj: Ludwig Schoenle) 33

Obr. 32: MoosTex: Testovací plocha pro protihlukovou stěnu s absorpcí znečištění (zdroj: Helix-Pflanzen) 35

Obr. 33: „City Tree“ (zdroj: Eisenberg) 35

Obr. 34: Baubotanik (zdroj: Amos Chapple) 37

Obr. 35: Plane-Tree-Cube, Nagold (zdroj: Ludwig Schoenle; https://baubotanik.org/de/bauten/kubus/) 37

Obr. 36: Vizualizace pro soutěž House of the Future s fasádou využívající živou konstrukci. Vizualizace pro letní a zimní období 
(zdroj: Ludwig Schoenle) 37

Seznam ilustrací

https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg
https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg
https://www.landsrl.com/
https://www.landsrl.com
https://www.landsrl.com
https://www.landsrl.com
https://www.hamburg.de/
https://www.landsrl.com
https://www.landsrl.com
https://neuelandschaft.de/
https://www.lueft.de/
https://baubotanik.org/de/bauten/kubus/


109Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

Obr. 37: Náčrt skládání rostlin do jednoho celku (zdroj: Ludwig Schoenle) 38

Obr. 38: Horní řada, porovnání složení přirozené zeminy (vlevo) a extenzivní zelené střechy (vpravo). Dolní řada, chytrá střecha  
s doplňkovým vybavením pro retenci vody (vlevo) a intenzivní zelená střecha (vpravo) (zdroj: ILPOE, 2018) 40

Obr. 39: Intenzivní zelená střecha (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 41

Obr. 40: Ilustrace intenzivní zelené střechy (zdroj: myrooff.com) 41

Obr. 41: Extenzivní střecha Oversum-Winterberg (zdroj: Optigrün) 44

Obr. 42: „Polderdaken“ (chytrá retenční střecha) (zdroj: Amsterdam Rainroof: www.rainproof.nl) 47

Obr. 43: Chytrá střecha, Amsterdam (zdroj: Město Tampere) 47

Obr. 44: Náčrt představující strukturu „Polderdaken“ (chytrá retenční střecha) (zdroj: www.rainproof.nl) 47

Obr. 45: Mokřadní střecha (zdroj: http://www.rhizotech.de/) 49

Obr. 46: Konstrukce mokřadní střechy (Zapater-Pereyra et al. 2016) 50

Obr. 47: Porovnání přírodního a městského koloběhu vody. Hlavní prvky se značně liší (zdroj: volně dostupné, SAMUWA) 52

Obr. 48: Eindhoven, zasakovací průleh (zdroj: Eisenberg) 53

Obr. 49: Infiltrační nádrž (zdroj: www.susdrain.org) 55

Obr. 50: Infiltrační nádrž (zdroj: SuDS Wales; www.sudswales.com) 55

Obr. 51: Ilustrace infiltrační nádrže (zdroj: Massachusetts Department of Environmental Protection; geosyntec.com) 55

Obr. 52: Suchá nádrž (zdroj: sustdrain.org) 57

Obr. 53: Suchá nádrž (zdroj: www.sudswales.com) 57

Obr. 54: Retenční nádrž ve Vuores, Tampere (zdroj: Město Tampere) 59

Obr. 55: Retenční nádrž ve Vuores, Tampere (zdroj: Město Tampere) 59

Obr. 56: Dešťová zahrada v malém měřítku (zdroj: Andreas Kis, In: (European Commission n.d.a)) 61

Obr. 57: Propustná dlažba (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 63

Obr. 58: Eindhoven, propustná dlažba (zdroj: Eisenberg) 63

Obr. 59: propustný dlážděný povrch (zdroj: https://www.watershedcouncil.org/permeable-pavers.html) 64

Obr. 60: Eindhoven, zatravňovací dlažba (zdroj: Eisenberg) 66

Obr. 61: Eindhoven, zatravňovací dlažba (zdroj: Eisenberg) 66

Obr. 62: Propustný beton (zdroj: LAND: https://www.landsrl.com/) 68

Obr. 63: Propustný beton (zdroj: New Dawn Permeable Paving P/L; www.newdawnpermeablepaving.com.au) 68

Obr. 64: Propustný asfalt (zdroj: New Dawn Permeable Paving P/L; www.newdawnpermeablepaving.com.au) 70

Obr. 65: Propustný kamenný koberec (zdroj: http://www.drenatech.com/) 72

Obr. 66: Propustný kamenný koberec kolem kmene stromu (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 72

Obr. 67: Podzemní vodní nádrž (zdroj: Commune di Genova) 74

Obr. 68: Zollhallen Plaza (zdroj: Land8 Media, LLC.; land8.com) 74

Obr. 69: Amuna v peruvijských Andách (zdroj: image concesa) 74

Obr. 70: Umělý mokřad v městském prostředí (zdroj: LAND; https://landsrl.com/) 76

Obr. 71: Umělý mokřad (zdroj: LAND; https://landsrl.com/) 76

Obr. 72: Umělý mokřad (zdroj: (City of Melbourne 2015)) 77

Obr. 73: Biofiltr (zdroj: Monash University; https://www.monash.edu) 79

Obr. 74: Inovativní bioretenční proces (Davis et al. 2009) 80

Obr. 75: 80

Obr. 76: Přehled revitalizačních opatření (zdroj: ILPOE) 82

https://www.landsrl.com/
https://myrooff.com/
https://www.rainproof.nl/
https://www.rainproof.nl/
http://www.rhizotech.de/
https://www.susdrain.org/
https://www.sudswales.com/
www.susdrain.org
https://www.sudswales.com/
https://www.landsrl.com/
https://www.watershedcouncil.org/permeable-pavers.html
https://www.landsrl.com/
https://newdawnpermeablepaving.com.au/
https://newdawnpermeablepaving.com.au/
http://www.drenatech.com/
https://www.landsrl.com/
https://www.landsrl.com/
https://www.landsrl.com/
https://www.monash.edu/


110 Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

Obr. 76: Přehled revitalizačních opatření (zdroj: ILPOE) 82

Obr. 77: Menší potok po odkrytí (zdroj: LAND; https://www.landsrl.com/) 83

Obr. 78: Proces odkrývání menšího potoka (LAND; https://www.landsrl.com/) 83

Obr. 79: Písečná mělčina a plochý říční břeh, Isar, Mnichov (zdroj: ILPOE, 2018) 85

Obr. 80: Rozšířená říční niva (zdroj: LAND; https:// www.landsrl.com/) 85

Obr. 81: Nové říční rameno pro retenci vody, Neckar ve Wernau (zdroj: www.pfrommer-roeder.de) 87

Obr. 82: Ostrov s vegetací umístěný mezi vedlejším ramenem řeky a jejím hlavním korytem, Neckar ve Wernau, 2014 
(zdroj: www.pfrommer-roeder.de) 87

Obr. 83: Řeka Alb, Karlsruhe (zdroj: Prominski et al., 2017) 89

Obr. 84: Řeka Ahna, Kassel (zdroj: Prominski et al., 2017) 89

Obr. 85: Rozvolňování (prodlužování) říčního toku (vlevo) (zdroj: volně adaptované z Prominsky et al., 2017); rozšiřování říčního 
koryta (vpravo) (zdroj: volně adaptované) 89

Obr. 86: Řeka Isar, Mnichov 2018 (zdroj: ILPOE 2017) 91

Obr. 87: Řeka Isar, Mnichov (zdroj: ILPOE 2018) 91

Obr. 88: Revitalizace příčného profilu koryta (Prominski et al., 2017) 91

Obr. 89: Skupina velkých kamenů, řeka Isar, Mnichov (zdroj: Prominski et al. 2017) 93

Obr. 90: Biotechnicky navržená ochranná hrázka v řece Birs, Basilej (zdroj: Prominski et al. 2017) 93

Obr. 91: Kmen stromu, řeka Isar, Mnichov (zdroj: Prominski et al. 2017) 93

Obr. 92: Zavádění diverzifikačních prvků v řece Isar, Mnichov (zdroj: Prominski et al. 2017) 93

Obr. 93: Usměrňující a diverzifikační prvky pod a nad vodní hladinou (zdroj: volně převzato z Prominski et al. 2017) 94

Obr. 94: Velké kameny (vlevo), mrtvé dřevo (uprostřed), ochranné hráze (zdroj: Prominski et al. 2017) 94

Obr. 95: Vegetační opevnění (zdroj: Salix, www.salixrw.com) 96

Obr. 96: Vegetační opevnění (zdroj: Salix, www.salixrw.com) 96

Obr. 97: Připravování haťových válců/fašin (zdroj: Stowasserplan GmbH & Co. KG, stowasserplan.de) 98

Obr. 98: Vrbové opevnění (zdroj: freitag-weidenart.com) 98

Obr. 99: Živé haťové válce po realizaci (vlevo) a starší konstrukce (vpravo) (zdroj: Jany and Geitz 2013) 99

Obr. 100: Proces vyztužování břehů (zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013) 100

Obr. 101: Břeh vyztužený řízky (zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013) 100

Obr. 102: Zpevňování břehů pomocí řízků po realizaci (vlevo) a po několika letech (vpravo) 
(zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013) 100

Obr. 103: Vegetační rohož (zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013) 102

Obr. 104: Vegetační rohož s porostem (zdroj: Jany, Angeika and Pater Geitz 2013) 102

Obr. 105: Biofiltr (zdroj: FUCHS Enprotec GmbH; https://www.fuchswater.com/) 104

Obr. 106: Val na ostrově Mandoe, Dánsko (zdroj: mandoe.de) 106

Obr. 107: Val na ostrově Mandoe, Dánsko (zdroj: mandoe.de) 106

https://www.landsrl.com/
https://www.landsrl.com/
https://www.landsrl.com/
https://www.pfrommer-roeder.de/
https://www.pfrommer-roeder.de/
https://www.salixrw.com/
https://www.salixrw.com/
https://www.stowasserplan.de/
https://www.freitag-weidenart.com/
https://www.fuchswater.com/
http://mandoe.de/
http://mandoe.de/


Reference
Addy, Stephen; Cooksley, Susan; Dodd, Nikki; Waylen, Kerry; Stockan, Jenni; Byg, Anja and Kirsty Holstead (2016): River Restoration and 
Biodiversity. Nature-Based Solutions for Restoring the Rivers of the UK and Republic of Ireland. 

American Planning Association, the American Society of Civil Engineers, the Association of State Floodplain Managers and the National 
Association of Counties and The Nature Conservancy (n.d.): Solution: Daylighting rivers and streams.

Andreo-Martínez, Pedro; García-Martínez, Nuria; Quesada-Medina, Joaquín and Luis Almela (2017): Domestic wastewaters reuse 
reclaimed by an improved horizontal subsurface-flow constructed wetland: A case study in the southeast of Spain. In: Bioresource 
Technology 233, S. 236–246. DOI: 10.1016/j.biortech.2017.02.123. 

Armson, D.; Stringer, P. and A. R. Ennos (2013): The effect of street trees and amenity grass on urban surface water runoff in Manches-
ter, UK. In: Urban Forestry & Urban Greening 12 (3), S. 282–286. DOI: 10.1016/j.ufug.2013.04.001. 

Azkorra, Z.; Pérez, G.; Coma, J.; Cabeza, L. F.; Bures, S.; Álvaro, J. E. et al. (2015): Evaluation of green walls as a passive acoustic insula-
tion system for buildings. 

Bendtsen, Hans (2009): Noise Barrier Design. Danish and some European Examples. Hg. v. Danish Road Institute. 

Blanc, Patrick (n.d.): LebendigeWände. 

Braskerund, Bent, C. (2015): Raingardens in Norway - the work to introduce SUDS into routine business. 

Bray, Boby; Gedge, Dusty; Grant, Gary and LaniLeuthvilay (2018): Rain Garden Guide. 

Breitbüchner, Rolf (2013): MerkblattfürDränbetontragschichten. M DBT. Köln: FGSV. 

Burden, Dan (2006): Urban Street Trees. 22 Benefits. Specific Applications. 

City of Melbourne (2015): Urban water. Discover how water creates a livabel city. Case study. Trin Warren Tam-boore wetlands. 

Coutts, Andy (n.d.): Green Infrastructure for Citiers. CRC for Water Sensitive Cities School of Earth, Atmosphere & Environment Monash 
University, Melbourne, Australia. CRC Water Sensitive Cities, n.d. 

Davis, Allen P.; Hunt, William F.; Traver, Robert G.; Clar, Michael (2009): Bioretention Technology: Overview of Current Practice and Future 
Needs. In: Journal of Environmental Engineering, 2009. 

Davis, Luise (1994): A Handbook of Constructed Wetlands. A guide to creating wetlands for: Agricultural wastewater, domestic wastewa-
ter. wastewater coal mine drainage, stormwater in the in the Mid-Atlantic Region. 

drenatech (2017): drenatech. innovative paving solution. Brochure. 

Eisenberg, Bernd; Gölsdorf, Kathrin; Weidenbacher; Sylvia; Schwarz-von Raumer, Hans-Georg (2016): Report on Urban Climate Comfort 
Zones and the Green Living Room Ludwigsburg. Stuttgart. 

Eisenberg, Bethany; Lindow, Kelly Collins; Smith and R. David (2015): Permeable Pavements. Reston, VA. 

Elliott, R. M.; Gibson, R. A.; Carson, T. B.; Marasco, D. E.; Culligan, P. J. and W. R. McGillis (2016): Green roof seasonal variation:  
Comparison of the hydrologic behavior of a thick and a thin extensive system in New york City. In: Environ. Res. Lett. 11 (7), S. 74020. 
DOI: 10.1088/1748-9326/11/7/074020. 

enercity (2017): Der “City Tree” eine multifunktionale Grünfläche. 

Environmental Agency (2006): Bringing your rivers back to life. A strategy for restoring rivers in North London.

Enzi, Vera (2010): Fassadenbegrünungen - Innovation und Chance. Dissertation. Universität fürBodenkultur Wien, Wien.  
InstitutfürIngenieurbiologie und Landschaftsbau. 

European Centre for River Restoration (ECRR) (n.d.a): Allow the river to flood its floodplain. 

European Centre for River Restoration (ECRR) (n.d.b): Reopening existing culverts. 

European Commission (n.d.a): Individual NWRM. Rain gardens. 

European Commission (n.d.b): Individual NWRM. Swales. 

Feng, Wenjun; Hatt, Belinda E.; McCarthy, David T.; Fletcher, Tim D.; Deletic, Ana (2012): Biofilters for Stormwater Harvesting:  
Understanding the Treatment Performance of Key Metals That Pose a Risk for Water Use (9). 

FUCHS enprotec GmbH (2015): Der FUCHS Biofilter. SpitzentechnologiefürreineLuft. 

Graf, Christof; Böll, Albert; Graf, Frank (2003): Merkblattfür die Praxis. Pflanzenim Einsatzgegen Erosion und oberflächennahe Rutschungen. 

Grote, Rüdiger; Samson, Roeland; Alonso, Rocío; Amorim, Jorge Humberto; Cariñanos, Paloma; Churkina, Galina et al. (2016): Functional 
traits of urban trees: Air pollution mitigation potential. In: Front Ecol Environ 14 (10), S. 543–550. DOI: 10.1002/fee.1426. 

111Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 



112 Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

Hancvencl, Georg (2013): FassadengebundeneVertikalbegrünung. Untersuchungen des Mikroklimasfassadengebundener  
Begrünungssysteme. Masterarbeit. Universität fürBodenkultur Wien, Wien. 

Helix Pflanzensysteme GmbH (n.d.): Pilot Demonstrations Site Green Living Room Ludwigsburg – Urban green infrastructure and urban 
comfort zone. 

International Green Roof Association e.V. (IGRA) (2018): IGRA Guidelines for Green Roofs. Green Roof Policies. Manual for Decision 
Makers anD Green roof supporters. Nürtingen. 

Jácome, Juan Alfredo; Molina, Judith; Suárez, Joaquín; Mosqueira, Gonzalo and Daniel Torres (2016): Performance of constructed 
wetland applied for domestic wastewater treatment: Case study at Boimorto (Galicia, Spain).  
In: Ecological Engineering 95, S. 324–329. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.06.049. 

Jany, Angeika and Peter Geitz (2013): Ingenieurbiologische Bauweisen an Fließgewässern, Teil 1. Leitfaden für die Praxis. Hg. v. WBW 
Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklun gmbH. 

Kadir, Mohd Akmal Abd and Noriah Othman (2012): Towards a Better Tomorrow: Street Trees and Their Values in Urban Areas. 

King, Hans (2009): The use of groynes for riverbank erosion protection. Western Cape Department of Agriculture. 

Köhler, Manfred (2008): Green facades—a view back and some visions.  
In: Urban Ecosyst 11 (4), S. 423– 436. DOI: 10.1007/s11252-008-0063-x. 

Köhler, Manfred and Christian RaresNistor (2015): Wandgebundene Begrünungen. Quantifizierungeneinerneuen Bauweise in der Klima 
Architektur. Endbericht. Unter Mitarbeit von Daniel Kaiser, Prof. Dr. Winfried Malorny und yvonne Menzel. 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumordnungim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Bonn. 

London Environment Team and Environment Agency (n.d.): Allow the river to flood its floodplain. 

McDonald, Rob; Kroeger, Timm; Boucher, Tim; Longzhu, Wang and Rolla Salem (2016): Planting healthy air. A global analysis of the role 
of urban trees in addressing particulate matter pollution and extreme heat. Hg. v. The Nature Conservancy. 

Moinier, Sophie (2013): Constructed Wetlands redefined as Functional Wetlands. 

National Environmental Assessment Service, Solent and South Downs Area, South East Region (n.d.a): Remove culverts.

National Environmental Assessment Service, Solent and South Downs Area, South East Region (n.d.b): Remove culverts. 

Natural Resources Conservation Service (2005): Bioswales. 

Norton, Briony A.; Coutts, Andrew M.; Livesley, Stephen J.; Harris, Richard J.; Hunter, Annie M.; Williams and S.G. Nicholas (2015): Plan-
ning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. In: Landscape 
and Urban Planning 134, S. 127–138. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2014.10.018. 

Ottelé, Marc (2011): The green building envelope. Vertical greening. Delft: TU Delft. 

Parks & Open Spaces, London Borough of Croydon (n.d.): Reopening existing culverts. 

Patterson, Gordon (n.d.): Trees in Urban Areas. 

Pearlmutter, David; Calfapietra, Carlo; Samson, Roeland; O’Brien, Liz; KrajterOstoić, Silvija; Sanesi, Giovanni and Rocio Alonso del Amo 
(2017): The Urban Forest. Cham: Springer International Publishing (7). 

Pfoser, Nicole (2016a): Fassade und Pflanze. PotenzialeeinerneuenFassadengestaltung. Dissertation. Technische Universität Darmstadt, 
Darmstadt. Entwerfen und Freiraumplanung, Fachbereich Architektur. 

Pfoser, Nicole (2016b): Gutachten Fassadenbegrünung. Gutachten über quartiersorientierte Unterstützungsansätze von Fassadenbe-
grünungen für das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKUNLV) NRW. Gutachten. 
Technische Universität Darmstadt, Darmstadt. 

Pfoser, Nicole (2017): Gebäude Begrünung Energie. Potentiale und Wechselwirkungen. 

Pitha, Ulrike; Scharf, Bernhard; Enzi, Vera; Oberarzbacher, Stefanie; Wenk, Daniel; Hancvencl, Gerold et al. (2013): Leitfaden Fassadenbe-
grünung. Wiener Umweltschutzabteilung – Magistratsabteilung 22 Bereich Räumliche Entwicklung. Wien. 

Prominski, Martin; Stokman, Antje ; Zeller, Susanne; Stimberg, Daniel; Voermanek, Hinnerk (2017): River. Space. Design. 
Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers 

Sample, David J.; Wang Chih-yu and Laurie J. Fox (2013): Innovative best management fact sheet no. 1: Floating Treatment Wetlands. 
Virginia. 

Schaufuß, Daniela (n.d.): Isar-Plan. Water management plan and restoration of the Isar River, Munich (Germany). 

The River Restoration Centre (n.d.): What is river restoration? Cranfield University, 2014. 

Trice, Amy (American Rivers) (n.d.): Daylighting streams. Breathing life into urban streams and communities. 



U.S. Environmental Protection Agency (2008): Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies. Draft. Heat Island Reduction 
Activities. 

Winnebago County Highway Department (n.d.): Permeable Pavement. 

Wong, Nyuk Hien; Kwang Tan, Alex yong; Chen, yu; Sekar, Kannagi; Tan, Puay yok; Chan, Derek; Chiang, Kelly and Ngian Chung Wong 
(2010a): Thermal evaluation of vertical greenery systems for building walls. In: Building and Environment 45 (3), S. 663–672. DOI: 
10.1016/j.buildenv.2009.08.005. 

Wong, Nyuk Hien; Tan, Alex yong Kwang; Tan, Puay yok; Sia, Angelia; Wong, Ngian Chung (2010b): Perception Studies of Vertical Green-
ery Systems in Singapore. In: J. Urban Plann. Dev. 136 (4), S. 330– 338. DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000034.

Zapater-Pereyra, M.; Lavrnić, S.; van Dien, F.; van Bruggen, J.J.A. and, P.N.L. Lens (2016): Constructed wetroofs. A novel approach for the 
treatment and reuse of domestic wastewater. In: Ecological Engineering 94, S. 545–554. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.05.052.

113Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 



114 Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 

Stowasserplan GmbH & Co. KG. https://www.stowasserplan.de/index.php?id=bauueberwachung (status: n.d. ) (access: 04. 2018). 

Soil Science Society of America (SSSA). https://www.soils.org/discover-soils/soils-in-the-city/greeninfrastructure/important-terms/
rain-gardens-bioswales (status: 2018) (access: 04. 2018). 

Massachusetts Department of Environmental Protection. http://prj.geosyntec.com/npsmanual/infiltrationrechargebasins.aspx (status: 
n.d.) (access: 04. 2018). 

SuDS Wales. https://www.sudswales.com/types/passive-treatment/retention-ponds/ (status: 2018) (access: 02. 2018). 

Susdrain. https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/infiltrationbasin.html (status: 2018) 
(access: 02. 2018). 

Lapin Services. https://lapinservices.com/stormwater-retention-ponds/ (status: 2018) (access: 02. 2018). 

Prorooter. http://prorooter.com/page-retention-pond-cleaning-.com-florida-orlando-daytona-tampa-sarasotamiami-jacksonville-oca-
la-pompano-beach-247.html (status: 2010) (access: 05. 2018). 

Texas home & garden. https://texashomeandgarden.com/idea-center/landscaping/permeable-paving/ (status: 2018) (access: 01. 2018). 

Texas home & garden. https://texashomeandgarden.com/idea-center/landscaping/permeable-paving/ (status: 2018) (access: 01. 2018). 

Escofet 1886. http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?IdP=288 (status: 2010) (access: 03. 2018). 

Hanover. http://hanoverpaversathome.com/products/permeable (status: 2010) (access: 03. 2018).

3 Rivers Wet Weather Inc.http://www.3riverswetweather.org/green/green-solution-porous-pavement (status: 2016) (access: 01. 2018). 

New Dawn Permeable PavingP/L.https://newdawnpermeablepaving.com.au/2015/11/19/permeableconcret#e/ (status: 201) (access: 
01. 2018). 

Monash University. https://www.monash.edu/__data/assets/image/0007/284065/BiofilterDiagram.JPG (status: 2015) (access: 01. 
2018). 

BoffaMiskell. http://www.boffamiskell.co.nz/project.php?v=stream-daylighting (status: 2017) (access: 01. 2018). 

Odu green roof. http://www.odu-green-roof.com/why-green-roof-/what-are-the-advantages-of-an-intensivegreen-roof-/214 (status: 
2014) (access: 01. 2018). 

Myroof.com. https://myrooff.com/intensive-green-roof/#Modern_Intensive_Green_Roof_Designs (status: 2018) (access: 01. 2018). 

Amsterdam Rainroof. https://www.rainproof.nl/project-smartroof-20 (status: 2018) (access: 01. 2018). 

Rhizotech. http://rhizotech.com/de/107/dachbegruenung (status: 2018) (access: 01. 2018). 

FUCHS Enprotec GmbH. http://www.fuchs-germany.com/abluft/loesungen/biofilter-technologie/ (status: n.d.) (access: 04. 2018). 

Massachusetts Department of Environmental Protection. http://prj.geosyntec.com/npsmanual/infiltrationrechargebasins.aspx (status: 
n.d.) (access: 04. 2018). 

raderschallpartner ag. http://www.raderschall.ch/projekte/parks/mfo7.php (status: n.d.) (access: 12. 2017).

Global Designing Cities Initiative (c/o NACTO). https://globaldesigningcities.org/publication/global-streetdesign-guide/streets/ave-
nues-and-boulevards/large-streets-transit/case-study-boulevard-de-magenta-parisfrance/ (status: n.d.) (access: 04. 2018). 

Climate-ADAPT a http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-baselswitzerland-combining-mitiga-
tion-and-adaptation-measures-1 (status: n.d.) (access: 12. 2017). 

Climate-ADAPT a http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-storm-watermanagement-in-augustenborg-malmo 
(status: n.d.) (access: 12. 2017). 

ABG Ltd. http://www.abg-geosynthetics.com/case-studies/blueroof-green-extensive-roof-Huddersfield (status: 2018) (access: 12. 
2017). 

Monash university. Environmental Sustainability. https://www.monash.edu/environmentalsustainability/campus-initiative/water/wa-
ter-harvesting/case-study-biofilter-providing-a-fresh-approach-tostorm-water (status: 2018) (access: 12. 2017). 

enclos*ure and Cynthia Goodson. https://enclosuretakerefuge.com/tag/tanner-springs-park/ (status: 2011) (access: 03. 2018). 

Tomas Hanacek. https://www.archinfo.sk/diela/teoreticka-praca/b-r-eh-na-dlhe-trate.html (status: 2017) (access: 03. 2018). 

Land8 Media, LLC. https://land8.com/how-zollhallen-plaza-is-ready-for-a-100-year-flood. (status: 2017) (access: 04. 2018). 

LAND https://www.landsrl.com/

Elektronické zdroje



Rhizotech. http://rhizotech.com/de/107/dachbegruenung (status: 2018) (access: 01. 2018). 

FUCHS Enprotec GmbH. http://www.fuchs-germany.com/abluft/loesungen/biofilter-technologie/ (status: n.d.) (access: 04. 2018). 

Massachusetts Department of Environmental Protection. http://prj.geosyntec.com/npsmanual/infiltrationrechargebasins.aspx (status: 
n.d.) (access: 04. 2018). 

raderschallpartner ag. http://www.raderschall.ch/projekte/parks/mfo7.php (status: n.d.) (access: 12. 2017).

Global Designing Cities Initiative (c/o NACTO). https://globaldesigningcities.org/publication/global-streetdesign-guide/streets/ave-
nues-and-boulevards/large-streets-transit/case-study-boulevard-de-magenta-parisfrance/ (status: n.d.) (access: 04. 2018). 

Climate-ADAPT a http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-baselswitzerland-combining-mitiga-
tion-and-adaptation-measures-1 (status: n.d.) (access: 12. 2017). 

Climate-ADAPT a http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-storm-watermanagement-in-augustenborg-malmo 
(status: n.d.) (access: 12. 2017). 

ABG Ltd. http://www.abg-geosynthetics.com/case-studies/blueroof-green-extensive-roof-Huddersfield (status: 2018) (access: 12. 
2017). 

Monash university. Environmental Sustainability. https://www.monash.edu/environmentalsustainability/campus-initiative/water/wa-
ter-harvesting/case-study-biofilter-providing-a-fresh-approach-tostorm-water (status: 2018) (access: 12. 2017). 

enclos*ure and Cynthia Goodson. https://enclosuretakerefuge.com/tag/tanner-springs-park/ (status: 2011) (access: 03. 2018). 

Tomas Hanacek. https://www.archinfo.sk/diela/teoreticka-praca/b-r-eh-na-dlhe-trate.html (status: 2017) (access: 03. 2018). 

Land8 Media, LLC. https://land8.com/how-zollhallen-plaza-is-ready-for-a-100-year-flood. (status: 2017) (access: 04. 2018). 

LAND https://www.landsrl.com/

115Katalog adaptačních opatření - přírodě blízKá řešení 











Přírodě blízká řešení - Katalog adaptačních opatření
Projekt Urban NatureLab, Horizon 2020

Spolufinacoval Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace EU.
Verze únor 2019


