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Ekosystémové služby =

• „přínosy, které lidé získávají z ekosystémů“ (MEA, 2005)

• „přímé a nepřímé příspěvky ekosystémů k lidskému blahobytu“ (TEEB, 2010)

Ekosystémové služby a obdobné přínosy



1. Ekosystémové služby

Regulační

Zásobovací

Kulturní

2. Podpora biodiverzity

3. Ostatní

Zvýšení hodnoty okolních nemovitostí

Úspora energií na vytápění a chlazení

Ekosystémové služby a obdobné přínosy
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Identifikace ekosystémových služeb a přínosů



Identifikace ekosystémových služeb a přínosů



Postup hodnocení

Plánovaná opatření
(zelené střechy, 
parky, nádrže…)

Lokální podmínky (např. 
množství zpevněné plochy, 

odvod vody do 
jednotné/oddílné 

kanalizace…)

Posouzení 
ekosystémových 

služeb



Postup hodnocení



• univerzitní budova, střecha ve výstavbě

• budova z roku 1986, střecha v rekonstrukci 

• extenzivní zelená střecha s tloušťkou 

substrátu 8-10 cm

• rozloha střechy 125 m2

• vegetaci tvoří 5 druhů (především 

rozchodníky)

• není pohledová

Pedagogická fakulta (Ústí n.L.) – extenzivní střecha



Postup hodnocení

Karta 8: Zelené střechy extenzivní

Posuzovaná kritéria:

- Přítomnost prvků podporujících setkávání

- Přítomnost vybavení pro trávení volného času

- Viditelnost střechy

- Způsob dosavadního odvodnění území (napojení

do kanalizace)

- Způsob využití prostorů pod střechou

- Celoroční využívání prostor pod střechou

- Množství zpevněných/zastavěných ploch v okolí

- Mocnost substrátu

- Možnost úkrytu pro živočichy

- Pestrost druhového složení

- Poskytnutí informací o smyslu opatření

- Přístupnost střechy



Postup hodnocení - Karta 8: Zelené střechy 
extenzivní



Postup hodnocení - Karta 8: Zelené střechy 
extenzivní



Postup hodnocení - Karta 8: Zelené střechy 
extenzivní





Postup hodnocení



Identifikace nákladů a jejich ocenění



Mělo z pohledu ekonomie smysl budovat 

park nebo mokřadní střechu?



• nevyužité území uprostřed sídliště

• potenciální hrozba zahuštění zástavby

• využití srážkové vody ze střech

• kombinace různých typů zelených ploch

• ekonomicky hodnocena první etapa, 
postupně realizovány další fáze parku

Park pod Plachtami (Brno) – multifunkční park

Zdroj: Petr Förchtgott



Poskytované služby a užitky

Zdroj: Petr Förchtgott



• jednopodlažní rodinný dům 

• vnitroblok byl před výstavbou domu 
zanedbaný 

• mokřadní střecha o ploše 80 m2

• kořenová čistírna (vícekomorový septik, 
čerpací jímka s provzdušňováním, 
přečerpávání na střechu)  

• opětovné využití odpadní vody z domácnosti

Dům s mokřadní střechou (Praha)

Zdroj: Michal Šperling



Poskytované služby a užitky

Zdroj: Jan Macháč



Výsledky – celospolečenské náklady a užitky

Současná hodnota 
nákladů
(25 let) 

Současná hodnota 
užitků 
(25 let)

Čistá současná 
hodnota

Brno
102 mil. Kč 665 mil. Kč 563 mil. Kč

Praha
160 tis. Kč 2 004 tis. Kč 1 844 tis. Kč

• komplexní celospolečenské ekonomické hodnocení



Výsledky – soukromé náklady a užitky

Současná hodnota 
nákladů
(25 let) 

Současná hodnota 
užitků 
(25 let)

Čistá současná 
hodnota

Brno
- - -

Praha
160 tis. Kč 1 048 tis. Kč* 889 tis. Kč*

• finanční analýza



• Typ střechy/stěny

• Lokalita

• Umístění na budově

• Zdroj pro zavlažování, 

• Zdroje energie na vytápění

• Přístupnost střechy – vizuální, reálná

• …

→ Jako neexistuje univerzální řešení (podoba opatření), tak neexistuje ani 
univerzální ocenění

Není opatření jako opatření



Proč provádět ekonomické hodnocení?



protože… I

• Motivace – popularizace, ocenění přínosů, finanční argumenty

✓ Známe problém, známe opatření
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• Motivace – popularizace, ocenění přínosů, finanční argumenty

✓ Známe problém, známe opatření

❑ Je třeba opatření realizovat



protože… II

• Motivace – popularizace, ocenění přínosů, finanční argumenty

? Hodnoty přínosů nebývají zohledňovány v  rozhodovacích procesech 
→ vychází z komplikovanosti hodnocení

? Obtížné porozumění širokého spektra služeb (nejen tržních) 
→ potřeba společné jednotky pro rozhodování 
→ vyjádření hodnoty v člověku blízké hodnotě

? Potřeby obyvatel reflektují především současnou (s)potřebu
→ je třeba zahrnout budoucí vývoj

→ Je třeba opatření komunikovat s širokou veřejností i s politiky, k tomu lze 
ekonomický argument použít.



• Má (nejen ekonomický) smysl podporovat adaptační 

opatření

• celospolečenské užitky >> náklady na opatření 

• zvýšení kvality života ve městech

• Pro podporu rozhodování

• ekonomické hodnocení jako podpůrný argument

• Pro komunikaci opatření

• výsledek hodnocení jako součást komunikace opatření ve všech 

fázích (plánování, příprava, realizace, údržba)

→ Ekonomického hodnocení by mělo být součástí 

projektů

Shrnutí



„Doporučená literatura“

http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2019/08/Machac_et_al_2019_Metodika_Hodnoceni_GBI.pdf
http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zprava-pro-klicove-aktery-c.1_Stromy_tisk.pdf


Aby se i ve městě žilo dobře …

Ing. Jan Macháč, Ph.D. - machac@ieep.cz

www.ieep.cz

www.e-academia.eu

Děkuji za Vaši pozornost.
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