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Modrozelená infrastruktura



K dispozici je celá řada opatření…



Ve skutečnosti je to 
puzzle, které 
musíme sestavit

Zapotřebí jsou

- Odborná znalost, multioborová 
(Vodohospodář, projektant, 
urbanista, dopravní inženýr a 
krajinný architekt, zahradník… u
složitějších či větších opatření
ještě architekt, zemědělec či
lesník. A právník ☺)

- Politická vůle

- Jasný cíl

- Odvaha

- Ochota dlouhodobě investovat



Zjištění z realizovaného výzkumu

24%

47%

29%

Opatření modrozelené
infrastruktury:

Jsme již
realizovali

Zvažujeme
realizaci
takových
opatření.
Taková opatření
nezvažujeme

V srpnu / září 2020  
jsme provedli 
výzkum  mezi 230 
municipalitami 
ohledně realizace / 
záměru realizace 
MZI.



Zjištění z realizovaného výzkumu
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Ostatní - různé

Využití šedé vody

Ozelenění staveb

Vodní prvky ve veřejném prostoru

Voda ve městech

Ostatní městská zeleň

Zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou

Zasakovací plochy

Stromy ve městech

Četnost realizace různých opatření



Podpůrné mechanismy

V souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (EU Green Deal):

- Integrovat zdraví ekosystémů do územního plánování (veřejné prostory, infrastruktura, budovy a 

jejich okolí)

- Výzva městům nad 20tis. obyvatel, aby měly Plány ozelenění města do konce příštího roku

EU Financování z ERDF (European Regional Development Fund), InvestEU (udržitelná 

infrastruktura).

V ČR nyní:

Národní program Životní prostředí

Operační program životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí / Stromy pro budoucnost

Dešťovka

Ve spolupráci s partnerskou dotační agenturou připravujeme podrobnější informaci o možnostech 

financování.



Multiplikace dopadu realizovaných opatření

Jaké mají obce možnosti, jak 

směřovat prostředí města k 

udržitelnosti?

• vlastní opatření municipalit -

na vlastním majetku

• pokroková řešení některých 

developerů

• možnosti regulace v 

územním plánu, tvorba 

regulačních plánů

• požadavek municipalit na 

investory



Udržitelné stavitelství - představení 
projektu FBA

Jak chytře stavět v území.

Cílem projektu je přinést jasné návody, jakými 
právními nástroji docílit realizaci modrozelené 
infrastruktury a dalších prvků pro udržitelnější 
budoucnost ve městech. Projekt přinese 
konkrétní právní nástroje, které nám umožní 
pracovat na udržitelné budoucnosti.



Katalog 
opatření



Děkuji za pozornost.
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