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Úvod

V souèasné dobì žijí tøi ètvrtiny obyvatel Èeské republiky ve mìstech a do konce 

století jich tam bude žít pravdìpodobnì pøevážná vìtšina. Kromì populace je ve mìstech 

soustøedìn vysoký podíl ekonomických a spoleèenských aktivit a mìsta jsou rovnìž 

významným producentem skleníkových plynù. Zmìny v rozložení, èetnosti a intenzitì 

extrémních výkyvù poèasí spojených se zmìnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují 

riziko pro spoleènost. Rizika spojená se zmìnou klimatu ve mìstech zahrnují zejména 

vlny horka a nárùst tepelného ostrova mìsta, povodnì a extrémní srážky                        

èi dlouhotrvající sucha. Tyto procesy mohou mít rozsáhlé nepøíznivé dopady na kvalitu 

života obyvatel (jejich bezpeènost, zdraví, pøíjem a majetek), stejnì jako na národní 

ekonomiku, ekosystémy a pøírodní kapitál. Z tìchto dùvodù se mìsta potøebují pøipravit 

na hrozby související se zmìnou klimatu, a to pomocí vhodnì zvolené kombinace 

adaptaèních opatøení. Tato publikace vznikla v rámci projektu UrbanAdapt – Rozvoj 

strategií pøizpùsobení se zmìnì klimatu v podmínkách mìst s využitím ekosystémovì 

založených pøístupù k adaptacím.

Cílem projektu UrbanAdapt je reagovat na možné dopady zmìny klimatu               

ve mìstech, spustit a rozvíjet proces pøípravy adaptaèních strategií mìst, navrhnout       

a vyhodnotit vhodná adaptaèní opatøení ve vybraných urbánních oblastech v Èeské 

republice a to za podpory ekosystémovì založených pøístupù. Projekt rozvíjí spolupráci 

akademického sektoru a nevládních organizací s pilotními mìsty projektu (Praha, Brno, 

Plzeò). Významnou souèástí projektu je také mezinárodní spolupráce projektového týmu 

s Institutem pro udržitelný rozvoj Islandské univerzity. Cílem publikace je prezentovat 

pøehled zajímavých pøíkladù ekosystémovì založených (pøírodních a pøírodì blízkých) 

adaptaèních opatøení, která se podaøila realizovat v partnerských mìstech projektu 

UrbanAdapt – Plzni, Praze, Brnì a i v dalších mìstech ÈR. Pøehled je doplnìný pøíklady 

pøírodì blízkých øešení adaptaèních opatøení   z Islandu, Rakouska a Nizozemí.

Úvodní kapitola shrnuje dopady zmìny klimatu ve mìstech. Další èásti publikace se 

pak vìnují jednotlivým ekosystémovì založeným adaptaèním opatøením. Pro snazší 

orientaci se v publikaci dìlí do tøí tematických oblastí a zamìøují se na: problematiku vln 

horka a mìstského tepelného ostrova (2.1), revitalizace vodních tokù a protipovodòovou 

ochranu (2.2), hospodaøení s deš�ovou vodou a pøedcházení suchu (2.3).

Popis a charakteristika jednotlivých ekosystémovì založených opatøení ve mìstech 

má jednotný formát, který obsahuje: úvodní informaci o opatøení, popis lokality, vlastní 

realizaci pøírodì blízkého opatøení, pøínos projektu z hlediska adaptace na zmìnu 

klimatu, finanèní náklady, souèasný stav a údržbu a shrnutí nejvìtších výzev a pøekážek 

pøi realizaci daného adaptaèního opatøení.
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1. Dopady zmìny klimatu ve mìstì

V Èeské republice souvisí projevy zmìny klimatu zejména s nárùstem teploty 

vzduchu a extrémy poèasí (sucha, vichøice, kroupy, pøívalové deštì a povodnì).               

Z hlediska budoucího vývoje vìdci oèekávají postupný nárùst prùmìrné teploty vzduchu, 

kolem roku 2050 zhruba o 1,5 °C a ke konci století o 3,3 °C. Naopak celkové úhrny srážek 

se pøíliš mìnit nebudou, v blízké budoucnosti dojde k jejich velmi mírnému nárùstu,      

ve vzdálené budoucnosti pak k mírnému poklesu. Bude se však mìnit jejich rozdìlení      

v èase a prostoru (tj. budou velmi nerovnomìrné). Zároveò bude docházet k nárùstu 

výparu a díky kombinaci všech dalších faktorù se tak zvýší i riziko sucha. Rizika spojená se 

zmìnou klimatu ve mìstech zahrnují: vlny horka a rozvoj mìstského tepelného ostrova 

(2.1), pøívalové srážky a povodnì ve mìstì (2.2), sucho a nedostatek vody (2.3). 

Vlny horka, nárùst tepelného ostrova mìsta

V posledních letech byl zaznamenán výrazný nárùst poètu tropických dní (tzn. dní, 

kdy maximální teplota dosáhne 30 °C a více) a je pøedpoklad, že tento trend bude 

pokraèovat i v budoucnosti. S tím rovnìž souvisí i nárùst poètu tropických nocí (tzn. nocí, 

kdy minimální teplota neklesne pod 20 °C) a tento trend je pøedpovídán i do budoucna. 

Projekce pro emisní scénáø A1B ukazují, že poèet tropických dní a jejich extremita se 

bude v budoucnu zvyšovat. Oèekává se, že v blízké budoucnosti (2021–2050) dojde       

k nárùstu poètu tropických dní o 50 % oproti referenènímu období (1961–2000).          

V období vzdálené budoucnosti (2071–2100) bude poèet tìchto dní oproti 

referenènímu období až 4,5krát vyšší (viz obr.). Pøitom vlny horka mají negativní vliv     

na lidské zdraví, ekonomiku a mohou podporovat èastý vznik a šíøení požárù. Dopady 

1961–2000

2071–2100

2021–2050

Poèet tropických dní v Èeské republice (T  ³ 30 °C) pro tøi období 1961–2000, 2021–2050      MAX

a 2071–2100 z korigovaného modelu ALADIN-Climate/CZ (Brázdil et al., 2015. Sucho           
v èeských zemích: minulost, souèasnost a budoucnost).
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vln horka jsou zvláštì výrazné v mìstských oblastech, kde dochází k jejich umocnìní tzv. 

efektem tepelného ostrova mìsta, kdy nadmìrná tepla vyús�ují ve vyšší teploty 

(pøedevším bìhem noci) v porovnání s okolní volnou krajinou. Napøíklad v Praze dosahují 

hodnoty nárùstu tepelného ostrova bìhem letních mìsícù v prùmìru 2,4 °C ve srovnání 

s okolním venkovským prostøedím.

Extrémní srážky a povodnì ve mìstì

Èetnost výskytu extrémních srážek se za posledních 50 let zvýšila témìø v celé 

Evropì a pokraèování tohoto trendu se oèekává i bìhem 21. století. V budoucnu          

lze poèítat se zvýšením dopadù povodòových událostí v západní a støední Evropì (a tedy 

i v Èeské republice), a to jak z hlediska škod, tak i poètu postižených osob. Èeská 

republika je v rámci Evropské unie jednou z nejohroženìjších zemí co do rozsahu 

potenciálnì povodnìmi ohrožených mìst.

Kromì pøípadné újmy na lidských životech a zdraví mohou povodnì zpùsobovat 

škody na veøejné infrastruktuøe, majetku a budovách èi na životním prostøedí. Extrémní 

srážky a povodnì mohou také vyústit v erozi a sesuvy pùdy, zhoršenou kvalitu vody, 

ekonomické ztráty i snížení produktivity z dùvodu výpadkù transportu a dodávek 

energie. Úhrny srážek budou èastìji prostorovì i èasovì variabilní. Pro období 

2021–2050 pøedpovídají modely zmìny klimatu v prùmìru pro celou Èeskou republiku 

mírný rùst srážkových úhrnù, ale zmìny jsou prostorovì rozdílné. Model ALADIN-

Climate/CZ predikuje pokles srážkových úhrnù v zimì až o 15 %, zatímco na podzim     

je pøedpokládán nárùst až o 20 % a o 10 % v létì. Mírný nárùst je oèekáván u jarních 

srážek.

Nedostateèné možnosti zasakování srážkové vody, zejména pøi pøívalových srážkách, 

je celomìstský problém. Pøívalové srážky bývají hlavní pøíèinou bleskových povodní, 

mùže docházet k nárazovému rozvodnìní drobných vodních tokù a pøetížení kanalizací. 

Ve mìstech je èasto nízká propustnost povrchù, což zpùsobuje velmi rychlý odtok 

deš�ové vody, která je navíc obvykle odvádìna jednotnou kanalizací (spoleèný systém 

kanalizace pro splaškové i deš�ové vody, kdy i deš�ové vody zatìžují èistírny odpadních 

vod). Z tohoto pohledu proto patøí zvýšení podílu propustných zasakovacích ploch          

a pøírodních retenèních nádrží ke klíèovým opatøením.

Sucho a nedostatek vody ve mìstì

Socio-ekonomické faktory, jako je rùst populace ve mìstech, zvýšení spotøeby vody   

a zmìny ve využití území, mají negativní dopad na zdroje vody. Do budoucna lze 

oèekávat pokles vydatnosti vodních zdrojù v Evropì, zejména v dùsledku zvýšení 

nerovnomìrnosti rozdìlení deš�ových srážek a také v dùsledku prohlubující se 

nerovnováhy mezi poptávkou po vodì a její dostupností. Sucho a nedostatek vody 

nemusí být nutnì pouze záležitostí sušších oblastí Evropy. Napøíklad v roce 2003 bylo 

suchem postiženo více než 100 milionù Evropanù v oblasti zasahující od Španìlska, 

Portugalska, až po Èeskou republiku, Rumunsko a Bulharsko. Klimatické projekce ukazují 

na rostoucí pravdìpodobnost epizod sucha ve støední Evropì. V letech 2011–2012 

panovalo extrémní sucho ve východní èásti Èeské republiky. Zejména na jižní a støední 

Moravì dosahovaly srážkové úhrny pro sledované období 50 až 70 % dlouhodobého 
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prùmìru (kalkulovaného pro období 1961–2000). Na podzim roku 2011 èinil srážkový 

úhrn dokonce 10 až 30 % z dlouhodobého prùmìru pro Moravu. Sucho v roce 2012 

bylo klasifikováno jako nejhorší epizoda za posledních 130 let a projekce globálního 

klimatického modelu do roku 2050 ukazují výskyt takového extrémního sucha každých 

20 let.

1961–2000

2071–2100

2021–2050

Poèet dnù se srážkou rovno nebo menší než 0,1 mm v deseti po sobì jdoucích dnech       
pro tøi období 1961–2000, 2021–2050 a 2071–2100 (Brázdil et al., 2015. Sucho v èeských 
zemích: minulost, souèasnost a budoucnost).
Obrázek prezentuje možný budoucí nárùst sucha vyjádøený poètem dnù v suché periodì, 
kdy srážka nejménì v deseti dnech po sobì nepøekroèila 0,1 mm. Zejména v období 
vzdálené budoucnosti (2071–2100) je velmi výrazný nárùst tìchto dní zvláštì v oblasti 
severozápadních Èech, jižní a støední Moravy.
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2. Adaptace ve mìstech a možná øešení: ekosystémovì 

založená opatøení

Zranitelnost obyvatel, majetku a ekosystémù vùèi hrozbám souvisejícími se zmìnou 

klimatu v mìstském prostøedí je úzce provázána s urbanizací a dalšími socio-

ekonomickými zmìnami ve spoleènosti. Podle Páté hodnotící zprávy Mezivládního 

panelu pro zmìnu klimatu (IPCC) jsou adaptaèní opatøení ve mìstech stìžejní             

pro úspìšné pøizpùsobení se zmìnám klimatu. Aby se mìsta mohla lépe pøizpùsobit 

klimatickým zmìnám, je potøeba pøijmout vhodná adaptaèní opatøení. Rozvoj adaptací 

ve mìstech je obvykle založen na adaptaèním rozhodovacím cyklu (viz obrázek 

Adaptaèní cyklus pro rozvoj adaptaèních opatøení a strategií), který pøedstavuje široce 

využívaný pøístup pro rozvoj a tvorbu adaptaèních strategií. Adaptaèní cyklus zahrnuje 

nìkolik fází, od pøípravy vlastního procesu, kdy dochází k zaèlenìní klíèových aktérù 

rozhodování ve mìstech, pøes hodnocení zranitelnosti a rizik ve mìstì, identifikaci         

a zhodnocení navržených adaptaèních opatøení, po proces plánování, návrhu                 

a samotnou implementaci adaptaèní strategie mìsta.

Adaptace mìsta na zmìnu klimatu je definována jako schopnost urbánního systému 

pøizpùsobit se zmìnì klimatu (vèetnì klimatické variability a extrémních jevù), zmírnit 

potenciální škody, využít pøíležitosti nebo øešit následky. Adaptaèní opatøení zahrnují 

takzvaná „šedá“ (stavebnì-technická opatøení, infrastruktura), „zelená a modrá“ 

(ekosystémovì založené pøístupy) a „mìkká“ opatøení (zmìny chování, systémy 

vèasného varování, poskytování informací apod.). Z inženýrského úhlu pohledu lze 

adaptaèní opatøení rozdìlit na strukturální (tzn. veškerá opatøení, která vyžadují fyzickou 

realizaci) a nestrukturální (tzn. taková opatøení, která fyzickou realizaci nevyžadují, 

napøíklad informaèní kampanì).

Denisovy sady jsou oblíbeným brnìnským parkem.



Tato publikace se zamìøuje na pøíklady správné praxe v oblasti pøírodì blízkých 

øešení ve mìstech. Uvedené pøístupy jsou založeny rovnìž na ochranì, správì a obnovì 

pøírodního prostøedí ve mìstech, nazývaného rovnìž modrá a zelená infrastruktura. 

Ekosystémovì založené pøístupy k adaptacím, jak se pøírodì blízká øešení také oznaèují, 

jsou možným adaptaèním doplòkem a alternativou k tradièním stavebnì-technickým 

pøístupùm (tzv. šedým opatøením). Jedná se o pøístupy, které podporují biodiverzitu       

a ekosystémové služby jako klíèové prvky strategie pøizpùsobení se nepøíznivým 

dopadùm zmìny klimatu ve mìstech. Upøednostòují øešení jako je napøíklad podpora 

využití zelené infrastruktury (napø. zelených støech, zelených fasád budov a zelenì        

ve veøejných prostorech) a rozvoj modré infrastruktury (napø. zvyšování retenèní 

schopnosti krajiny a propustnosti ploch ve mìstech, využití stojatých a tekoucích vod). 

Uplatnìní pøírodì blízkých adaptaèních opatøení ve mìstech v souèasné dobì výraznì 

podporuje Evropská unie. Napøíklad Strategie EU pro pøizpùsobení se zmìnì klimatu        

z roku 2013 podporuje ekosystémovì založené pøístupy k adaptacím jako nákladovì 

efektivní øešení, která jsou snadno dostupná a poskytují široké spektrum výhod – pøínosy 

pro biologickou rozmanitost, snížení povodòového rizika, snížení eroze pùdy, zlepšení 

kvality vody a ovzduší a snížení efektu mìstského tepelného ostrova.

Oproti mnohdy jednostrannì zamìøeným stavebnì-technickým øešením mají 

ekosystémovì založené pøístupy mnoho dalších pøínosù pøispívajících ke zvýšení kvality 

života ve mìstech, vèetnì pozitivního vlivu na zdraví nebo zvýšených možností 

rekreaèního vyžití a relaxace v mìstské pøírodì. 

Adaptaèní cyklus pro rozvoj adaptaèních opatøení a strategií.

8
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Vlny horka jsou pøirozeným extrémním meteorologicko-klimatickým jevem.             

Do budoucna lze v dùsledku mìnícího se klimatu oèekávat jejich narùstající èetnost, 

trvání i intenzitu (viz kapitola 1. Dopady zmìny klimatu ve mìstì). Související vznik           

a vývoj mìstského tepelného ostrova ovlivòují pøedevším tøi faktory: zastavìní území      

a typy povrchù a jejich vlastnosti, a to zejména schopnost absorbovat teplo; nárùst 

extrémních teplot; zvýšená koncentrace zdrojù tzv. „odpadního“ tepla (z dopravy, 

prùmyslu, atd.).

Z hlediska zmírnìní efektu tepelného ostrova mìsta mají nejpøíhodnìjší vlastnosti 

takové typy povrchù, které jsou schopné vázat a uvolòovat vodu napø. mokøady, 

nezakrytá pùda èi vegetace, vytváøejí stín a dobøe odráží sluneèní záøení napø. vzrostlé 

stromy v ulicích a na veøejných prostranstvích, parky, zelené støechy, zelené fasády, 

mokøady, lesoparky a další vegetace, mají nízkou tepelnou kapacitu napø. pùda             

èi døevo. V pøípadì nástupu vlny horka první typ povrchù primárnì uvolòuje vodu 

(pøebyteèné teplo se spotøebovává k vypaøování) a nedochází tak k nadbyteèné absorpci 

sluneèního záøení. Obdobnì se chovají povrchy schopné odrážet sluneèní záøení (èím 

více záøení se odrazí, tím ménì záøení je absorbováno) a povrchy s nízkou tepelnou 

kapacitou (pohltí pouze limitované množství záøení). Vedle prokazatelného zmíròování 

efektu mìstského tepelného ostrova mohou tyto typy povrchù ve mìstském prostøedí 

poskytovat také další pøínosy, zejména se jedná o funkce protipovodòové ochrany, 

èištìní vzduchu, rekreaèní a estetickou funkci.

Ve mìstech je však celá øada povrchù, které nejsou schopny vázat a uvolòovat vodu, 

absorbují sluneèní záøení a akumulují teplo. Do této kategorie spadá vìtšina umìlých 

povrchù (napø. asfalt, beton èi souvislá zástavba). Maximální denní teplota tìchto 

povrchù, pokud nejsou zastínìny, mùže i v našich klimatických podmínkách bìhem 

letních mìsícù dosahovat více než 50 °C. Rozdíl oproti povrchùm schopným vázat           

a uvolòovat vodu tak mùže pøesáhnout nìkolik desítek °C (napø. rozdíl mezi teplotou 

2.1 Jak si poradit s vlnami horka a tepelným
ostrovem mìsta

Rozložení povrchových teplot, rozdíl mezi mìstskou zástavbou a zelení v lokalitì Brno – Starý 
Lískovec. První snímek zachycuje území ve viditelné èásti spektra. Druhý obrázek je nasnímán   
pomocí termálního skeneru a ukazuje teplotní rozložení povrchu stejného území.
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vodní hladiny a teplotou povrchu asfaltového parkovištì). Bìhem noci pak tyto povrchy 

akumulované teplo uvolòují, což mùže vést k nárùstu minimální noèní teploty, a tím       

ke zvýšení èetnosti tzv. „tropických nocí“ (tzn. nocí, kdy minimální teplota neklesá      

pod 20 °C).

Pøestože nejsme schopni prokazatelnì ovlivnit vznik ani prùbìh vln horka jakožto 

pøírodního procesu, je možné pomìrnì efektivnì problém tepelného ostrova mìsta 

zmíròovat za využití vhodných adaptaèních opatøení – zaèlenìním prvkù zelené a modré 

infrastruktury a pøírodì blízkých øešení.

Obnova Lochotínského parku v Plzni

Park Vinice v Praze

Rodinný dùm s mokøadní støechou v Praze

Otevøená zahrada v Brnì

Projekt s mokøadní støechou a fasádou   

LIKO-Noe ve Slavkovì

Zelená fasáda domu v Einsiedlergasse          

ve Vídni

Obnova Mlýnské strouhy v centru Plznì

Vzpomínka na øíèku Ponávku v parku 

Lužánky v Brnì

Tekoucí schody v Denisových sadech v Brnì

Boromejská zahrada v Brnì

Komunitní zahrada Kuchyòka v Praze

Zvìtšování zelených ploch ve mìstech

Zelené støechy

Zelené fasády

Vodní plochy

Mìstské zemìdìlství a zahradnièení

Pøíklady pøírodì blízkých øešení vln horka
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Obnova Lochotínského parku
v Plzni

Lokalita

Plzeò 1, èást Lochotín – Lochotínský park.

Lochotínský park byl založen roku 1833 jako park lázeòský, reprezentativní    

se vzdušnými alejemi i lázeòskými stavbami. Jedná se o nejstarší park v Plzni.           

V 19. století byl lázeòským centrem staré Plznì a místem vlasteneckých setkání.

Lochotínský park pøedstavuje biocentrum lokálního významu è. PM025, které je 

souèástí územního systému ekologické stability (ÚSES) mìsta Plznì.

Revitalizace Lochotínského parku a využití deš�ových vod

Úèelem obnovy bylo revitalizovat Lochotínský park a zlepšit podmínky každodenní 

krátkodobé rekreace obyvatel pøilehlého sídlištì Vinice i návštìvníkù z jiných èástí mìsta 

a turistù. Podaøilo se tím také rozšíøit relaxaèní zónu, kterou tvoøí Zoologická                  

a botanická zahrada, Dinopark a Lochotínský amfiteátr.

Nejdùležitìjší èást obnovy parku se týkala stabilizace døevinných porostù a trávníkù. 

Vegetaèní složka a tím i celkový pùvodní kompozièní zámìr parku prodìlaly v prùbìhu 

èasu radikální zmìny. Zatímco na poèátku, po založení parku, dominovaly vzdušné 

Obnovený pøedprostor poustevníkovy jeskynì, nad níž vzniklo tzv. Chotkovo sedátko.
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stromové aleje lemující promenádní a vycházkové cesty, které podporovaly množství 

volných prùhledù na mìsto, postupem èasu se prosadil zpùsob plošného zalesnìní.      

K zahuštìní porostù docházelo jednak samovolnì pøirozenými nálety døevin, ale také 

cíleným zalesòováním podle dobových zásad, jak tomu bylo v 70. letech 19. století. 

Tehdy znaènou èást parku pokryla smrková monokultura. Tento dobový trend byl 

nejspíše považován za estetický a po všech stránkách za správný. Systematická péèe     

o døeviny a pravidelné probírky byly pravdìpodobnì nad finanèní možnosti tehdejšího 

vlastníka. Smrková monokultura se zdála být znaènì výhodnou a pomìrnì 

bezúdržbovou. Park tak zarùstal, avšak stromy nemìly optimální prostorové podmínky 

pro zdárný rùst, porostu chybìly kvalitní kosterní døeviny a v neposlední øadì docházelo 

k vyèerpávání a degradaci pùdního profilu. Ve výsledku tak Lochotínský park pokrýval 

porost vytáhlých, svíèkovitých, minimálnì zavìtvených kmenù. Nestabilita porostu se 

pak plnì projevila roce 1940, kdy vichøice smetla vìtšinu stromù – okolo 400 kusù. 

Následné pokusy o zalesnìní vhodnìjším, smíšeným porostem opìt nepøinesly kýžený 

výsledek, svahy èasem pokryl obdobnì oslabený porost. I tento podlehl z velké èásti 

vichøici v roce 1999. Na špatné kvalitì porostu se významnì podílelo i nevhodnì 

vyøešené odvodnìní lochotínských svahù, které se po výstavbì Karlovarské tøídy ještì 

zhoršilo. Svahy tak byly trvale stresovány silnou erozí, která zpùsobovala odplavování 

substrátu, už tak znaènì vyèerpaného. Výsledkem byl nestabilní stav porostu, kdy pøi 

vìtším dešti a tím zatížení korun stromù, nebo sebemenším vìtru docházelo k pádùm 

jednotlivých stromù nebo jejich èástí. Zároveò v porostu chybìly rùzné vìkové kategorie 

døevin, které by postupnì nahrazovaly pøestárlé jedince.

Z výše uvedených dùvodù byly odstranìny poškozené a nebezpeèné stromy, které 

nahradilo 130 kusù nových stromù. Území oživily keøe, trvalky a výraznì se také 

projevila obnova travnatých ploch. Na svazích parku byl trávník v mnoha místech zcela 

znièen erozí pùdy. Aby se tomu do budoucna pøedešlo, bude v celé lokalitì voda         

ze zpevnìných ploch zachycena do podzemních drenáží a odvedena do novì 

vytvoøených tùnìk ve spodní èásti parku u ulice Pod Vinicemi.

Deš�ové vody jsou nyní zachytávány a pøevádìny do jezírek v dolní èásti parku.
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Souèástí projektu byla i obnova cest, na které byl použit výhradnì pøírodní materiál, 

cesty tak získaly mlatový povrch a dláždìný povrch z lomového kamene. Obnoven byl 

také veškerý mobiliáø, tedy lavièky, odpadkové koše, stojany na kola, informaèní tabule   

i veøejné osvìtlení.

Finance

Celkové náklady byly 29 mil. Kè, z èehož èinila 85 % dotace z ROP Jihozápad. Lávka 

pøes strž 3,5 mil. Kè byla financována z rozpoètu mìsta.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Mezi hlavní pøínosy revitalizace parku patøí zpomalení odtoku srážkových vod, 

snížení vodní eroze, zadržení deš�ové vody v tùních a zvýšení druhové rozmanitosti 

parku o rostliny a živoèichy vázané na vodní prostøedí. Nové výsadby stromù vedou       

k vìtší druhové i vìkové skladbì, což zajistí stabilitu porostù a perspektivu parku         

do budoucnosti.

Významným spoleèenským pøínosem obnovy parku je jeho vìtší atraktivita           

pro krátkodobou rekreaci a to jak pro obyvatele sídlištì Vinice a blízkého okolí, tak     

pro skupiny návštìvníkù Zoologické a botanické zahrady. Zatímco návštìvníci ZOO 

parkem døíve pouze procházeli, nyní se celé skupiny v parku zastavují a využívají jej        

k odpoèinku, hrám atd. 

Pøes obnovené pùvodní kamenné vodní koryto vede nová pìší lávka.
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Dalším spoleèenským pøínosem je obnova nebo udržení historických hodnot parku. 

To se týká jak celkové kompozice (park je opìt pøehledný a návštìvník v nìm najde 

mnoho míst pro zastavení a odpoèinek), tak obnovy drobných romantických prvkù, 

které èiní park zajímavým a jedineèným (obnova poustevníkovy jeskynì, rekonstrukce 

hudebního pavilonu, vyhlídka Chotkovo sedátko). Nový informaèní systém v parku 

seznamuje návštìvníky parku s bohatou historií lokality i s dalšími zajímavostmi, má 

funkci osvìtovou a výchovnou. 

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

V souèasnosti je zrealizována I. etapa projektu. Jedná se zhruba o polovinu celkové 

rozlohy parku, a to jeho horní èást od Lochotínského pavilonku k amfiteátru. Druhá 

etapa obnovy parku se napøíklad dotkne dalších ploch parku podél Karlovarské tøídy.    

V souèasné dobì dochází k rozšíøení parku zhruba o dva hektary smìrem na sever        

k ulici Na Chmelnicích. Pùvodní prostor byl do podoby parku zveleben s pomocí 

studentù støedních zahradnických škol, kteøí zde v rámci soutìže mladých zahradníkù 

„Lipová ratolest Plzeò 2015“ upravili odpoèívadla s lavièkami a vysázeli stromy a kvìtiny.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Klíèovým pro rozhodnutí uvést do pohybu obnovu Lochotínského parku byla 

možnost získat finanèní podporu z ROP Jihozápad. Nutnost obnovy parku mìstská 

správa vnímala již dlouho (hrozil úplný rozpad døevinné kostry a tím i kompozice parku). 

Pokud by byla obnova realizována pouze z provozních prostøedkù mìsta, byla by 

rozložena do mnohem delšího èasového úseku (pracovalo by se postupnì po malých 

krocích). Èást veøejnosti se obávala pøílišného kácení v parku, bylo tedy nutné 

opakovanì trpìlivì vysvìtlovat, o co v pøípadì obnovy parku jde. Konalo se veøejné 

projednání, kde byla veøejnost se zámìrem dùkladnì seznámena.

Autoøi projektu a zhotovitel

Zpracovatel projektu:

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o., Jiráskovo námìstí 18, 326 00 Plzeò,            
tel.: +420 377 455 722, o.hysek@studiohysek.cz, www.studiohysek.cz

Dodavatel stavby:

Green Project s.r.o., K Dálnici 439, 252 43 Prùhonice, tel.: +420 731 524 923,                   
info@green-project.cz, www.green-project.cz 

OK GARDEN s.r.o., Èièovice 49, 252 68 Støedokluky, tel.: +420 233 900 423,                   
okgarden@okgarden.cz, www.okgarden.cz

Období realizace

3/2014 – 6/2015 (stavba I. etapy), pøedpokládané ukonèení další etapy v roce 2016
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Park Vinice v Praze
Lokalita

Praha Bìchovice a Dolní Poèernice – Lesopark Vinice.

Vinice je nový lesopark, jehož realizace na pùvodnì orné pùdì byla zahájena    

v roce 2007 v katastrálním území Bìchovic a Dolních Poèernic s rozlohou 40,3 ha. 

Lesní porosty z toho zabírají 28,5 ha, nejvíce zastoupené døeviny jsou dub zimní, 

bøíza bìlokorá a lípa srdèitá. Nelesní plochy (louky, cesty) mají rozlohu 11,8 ha.

Než lesopark vznikl, bylo nutné vykoupit soukromý pozemek nacházející se 

uprostøed pøipravovaného lesoparku. Pøi zpracovávání projektu zalesnìní bylo zapotøebí 

zohlednit existenci øady vedení inženýrských sítí (od nadzemního vedení VVN 110 kV, 

pøes vysokotlaký plynovod, kanalizaci až po kabelové vedení 22 kV). Vìtší èást novì 

založených luk je právì v místì ochranných pásem tìchto vedení.

První výsadby probìhly na podzim 2007 v západní èásti lesoparku. Každý další rok 

dále pøibývalo novì zalesnìných ploch, nejvíce v roce 2008 a 2009. V roce 2008 byly 

vybudovány nové mlatové cesty, aby byl novì vznikající lesopark dobøe pøístupný 

veøejnosti. V roce 2009 bylo založeno více jak 10 ha nových luk. Poslední velké zalesnìní 

v rámci lesoparku bylo provedeno v roce 2014 na ploše po odstranìném sloupu 

rušeného vedení VN.

Rekultivace bývalé betonárky

Souèástí projektu byla v roce 2007 také rekultivace bývalé betonárky, která se 

nacházela v jihovýchodní èásti lesoparku. Z území, kde se betonárka nacházela, bylo 
3 3 3odvezeno 780 m  betonu a 9 365 m  zneèištìné zeminy a na místo se navezlo 6 000 m  

ornice. V rámci pøípravy výsadeb se mj. zrekultivovala i plocha bývalého zaøízení 

staveništì u konce ulice Nad Rybníkem a v roce 2012 probìhla rozsáhlá rekultivace 

Lesopark Vinice.
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3severní èásti území, kde bylo z plochy cca 1 ha odvezeno pøes 10 000 m  zneèištìné 

zeminy, stavebního a komunálního odpadu.

Zajímavostí v lesoparku Vinice je rozsáhlý neprostupný porost šípkù a hlohù            

na bývalé navážce z šedesátých let 20. století, který byl na cca 2ha ploše ponechán jako 

pøírodní a estetická zajímavost. Zbylá èást této plochy byla pøemìnìna na standardní 

lesní porosty a louku. Je zde vybudováno 1 650 m nových mlatových cest a rozmístìno 

30 lavièek. V centrální èásti lesoparku stojí od podzimu 2009 dìtské høištì.

Finance

Nejvyšší náklady tvoøily náklady na vybudování cest 6,3 mil. Kè, odstranìní 

betonárky 5,3 mil. Kè a rekultivace skládek v severní èásti území 3,3 mil. Kè. Náklady    

na založení vegetaèních prvkù a mobiliáø tvoøí oproti tomu pouze cca 4 miliony Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Na celkové ploše 40,3 ha se nyní v Bìchovicích nachází nové lesní porosty o výmìøe 

témìø 18 ha. Na zbytku území se rozkládají louky se solitérními stromy. Nové lesní 

porosty jsou souèástí zeleného krajinného rozhraní v Praze, které má vliv na snižování 

efektu tepelného ostrova mìsta. 

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

V souèasnosti se na území lesoparku budují další sportovní prvky (napø. areál        

pro discgolf), které rozšiøují nabídku sportovnì-rekreaèních aktivit v území.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Klíèovým faktorem úspìšnosti projektu je navržené využití území pro zeleò            

dle územního plánu a také vlastnické vztahy ve vìtší èásti lesoparku (pro realizaci bylo 

nutné vykoupit pouze jednu soukromou parcelu), dále pak potenciál lokality jak                        

z hlediska ochrany pøírody a krajiny, tak aktivní rekreace a sportovního využívání. 

Zásadním klíèovým faktorem byla vložená energie samosprávy pøi projektové pøípravì      

i realizaci projektu. Nejvìtším problémem byla pøíprava støední èásti projektu lesoparku, 

která nemohla být doposud vùbec zrealizována, protože stále probíhá soudní spor         

o vlastnictví pozemkù v této èásti. Lesopark se tak skládá ze dvou èástí, nyní oddìlených 

lánem orné pùdy. Druhým vìtším omezením je existence øady nadzemních vedení VN, 

které je nutné ponechávat bez vzrostlé zelenì. Tyto plochy byly ale alespoò z èásti 

využity pro sportovní a rekreaèní úèely.

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant:

Lesprojekt Stará Boleslav s. r. o., Ing. Pavel Viceník

Zhotovitel:

Lesy Mladá Boleslav a. s., Lesy hl. m. Prahy, Zahradní architektura Tábor s. r. o.

Období realizace:

12/2007 – 4/2014
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Lokalita

Praha 7 – Letná, vnitroblok mezi ulicemi Veletržní, Milady Horákové a Letenským 

námìstím.

Dùm se v souèasné dobì staví ve vnitrobloku mezi ulicemi Milady Horákové              
2a Veletržní na pozemku o rozloze 470 m . Samotný vnitroblok je pøibližnì 30 metrù 

široký a 200 metrù dlouhý. Zèásti ho tvoøí menší dvorní objekty z pøelomu 19. a 20. 

století, zèásti zatravnìné plochy se stromy. Jedná se o rodinný dùm – ateliér           
2pro jednu rodinu s obytnou plochou 95 m . Cílem projektu je vytvoøit dùm                

s co nejmenšími nároky na energii, který dokáže pøírodní cestou recyklovat odpadní 

vodu a zároveò bude pøínosem pro své okolí.

Mokøadní støecha – èistí vodu a pøináší do mìsta zeleò

Dùm je koncipován jako pasivní. Stìny se budou skládat z 15 cm širokých 

vápenopískových blokù, izolace o tlouš�ce 40 cm a døevìných prken z vnìjší           

strany budovy. Také v podlaze a pod støechou se bude nacházet 40 cm silná izolace.  

Pro snížení množství energie na vytápìní a ohøev vody plánují majitelé využívat 

fotovoltaické panely. Chlazení domu (v létì) a jeho vytápìní (v zimì) zajistí nasávání 

vzduchu do rekuperaèní jednotky zemním kanálem.

Rodinný dùm s mokøadní
støechou v Praze

Mokøadní støecha poslouží k tepelné izolaci i recyklaci odpadní vody.
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Koøenová èistièka odpadní vody (lze si ji pøedstavit jako umìlý mokøad) našla            

v tomto netradièním pøípadì své místo na ploché støeše. Zde by mìla s pomocí rostlin    

a bakterií pøirozenì èistit odpadní vodu a vracet ji zpìt do systému k dalšímu využití 

(napø. ke splachování toalet nebo zalévání zahrady). Ètyøkomorový septik nejprve 

pøedèistí odpadní vodu, pøièemž šedá voda z umyvadel a použitá voda z toalet se 

budou èistit zvláš�. Voda z toalet totiž potøebuje k pøedèištìní v septiku delší dobu. 

Voda se následnì pøivede na mokøadní støechu tvoøenou ze souvrství materiálù 

nasycených vodou. Souvrství o mocnosti cca 15 cm by mìlo i s vodou vážit pøibližnì 
2150 kg/m . Povrch støechy pokryje øíèní štìrk, z nìhož budou vyrùstat mokøadní rostliny. 

Jejich koøeny pak poslouží jako pøírodní filtr. Odpadní vodu bude možné ve støešní 

koøenové èistièce pøefiltrovat víckrát k dosažení požadované kvality vyèištìné vody.       

V mrazech koøenová èistírna nefunguje, a proto bylo nutné systém napojit na bìžnou 

kanalizaci.

Na rozdíl od klasických zelených støech tento projekt využívá hydroponického rùstu 

rostlin ve vrstvì substrátu, který rostlinám na støeše zajiš�uje optimální podmínky       

pro život. Jeho další pøedností je nízká hmotnost.

Finance

Celkové náklady projektu majitelé odhadují na 4,5 mil. Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Rodinný dùm v budoucnu spotøebuje pìtkrát ménì energie než bìžné domy, a to 

zejména díky masivní izolaci a mokøadní støeše, které sníží tepelné ztráty budovy           

a pomohou vyrovnat teplotní rozdíly mezi interiérem a exteriérem (støešní pláš� se tolik 

neochlazuje ani nepøehøívá). Výjimeèný je také systém recyklace odpadní vody s pomocí 

Dùm je momentálnì ve fázi výstavby – øíjen 2015.
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støešního mokøadu, díky nìmuž se spotøeba pitné vody mùže snížit až na polovinu. 

Kromì této funkce bude zelená plocha støechy pøinášet do lokality vlhkost a pøíznivé 

klima, což majitelé i okolí ocení zejména v horkých letních mìsících. V období deštì     

se voda spojí s pøefiltrovanou vodou a v pøípadì prudkých pøívalových deš�ù odejde 

pøepadem do zasakovací drenáže. Ta soubìžnì navazuje na zemní kanál, èímž zvyšuje 

jeho úèinnost, protože mokrá pùda má vyšší tepelnou vodivost.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Jedná se o pilotní projekt s novým patentem. Majitelé v øíjnu 2015 dokonèili hrubou 

stavbu domu, nainstalovali nádrže na recirkulaci vody a zemní kanály pro nasávání 

vzduchu. Mokøadní støechu si pro svùj projekt zvolili, protože pøináší oproti intenzivní 

zelené støeše podstatnì menší zatížení konstrukce. Také její budoucí údržba je ménì 

nároèná. Mokøadní rostliny mají díky stálému proudìní vody optimální množství vláhy    

a živin, a proto se jim na støeše velmi dobøe daøí. Nevadí jim ani zamrznutí do ledu, a tak 

pøezimují i mrazivá období.

Obavy z pøípadného zápachu odpadní vody na støeše jsou zbyteèné, protože pøed-

èištìná voda se vypouští pod povrch substrátu. Navíc je možné ji ještì pøed vypouštìním 

provzdušnit a zabránit hnilobným procesùm. Z hlediska údržby bude mokøadní støecha 

vyžadovat jednou roènì sekání zeleného porostu a vyèištìní septiku. 

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Zatím nejvìtší pøekážkou realizace projektu je obtížná pøístupnost pozemku         

pro mechanizaci. Dále budou majitelé domu øešit optimalizaci systému mokøadní 

støechy – èistièky.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Václav Odvárka a Michal Šperling (architektonický návrh), Pavel Mináø z firmy Ekostep 
(projekt a energetická koncepce), Koøenovky.cz (mokøadní støecha a recirkulace vody)

Zhotovitel:

František Hamral (stavitel)

Investor:

Michal Šperling a Karolína Šùlová

Období realizace:

2015

Kontakt: Michal Šperling, Koøenovky, michal@korenovky.cz, www.korenova-cisticka.cz
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Lokalita

Brno-støed, Údolní 33.

V roce 2006 Nadace Partnerství zakoupila na úpatí Špilberku nemovitost           

s pozemky. Na pøelomu 19. a 20. století se zde stejnì jako na celém severním svahu 

kopce rozprostíraly romantické zahrady pøilehlé k mìš�anským domùm. Do pøiroze-

ného vývoje ulice však zasáhla 2. svìtová válka a po pøevratu i vyvlastnìní zbylých 

domù. Zahrady zpustly a v 90. letech je osídlili bezdomovci. Díky projektu se zaèalo 

území postupnì revitalizovat. Souèástí rekonstruovaného areálu je výuková 

zahrada s dvanácti stanovišti, pasivní budova Vzdìlávacího a poradenského centra, 

kde sídlí neziskové organizace a mìstská farma, která vzniká na pronajatých 

pozemcích Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (viz kapitola 

Boromejská zahrada). Nadace zrekonstruovala pùvodní budovu B a novì postavila 

budovu C se zelenou støechou. Jasnou vizí bylo zajistit uhlíkovì neutrální 

energetickou bilanci celého provozu (tzv. carbon zero), což se stalo skuteèností.       

I z tohoto dùvodu projekt uspìl v nejrùznìjších odborných soutìžích.

Otevøená zahrada v Brnì

Celkový pohled na areál Otevøené zahrady v Brnì. V popøedí pasivní kanceláøská budova
se  zelenou  støechou.
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Pasivní dùm, zelená støecha i práce s deš�ovou vodou

Budova Vzdìlávacího a poradenského centra Otevøená zahrada se díky kvalitním 

izolacím a chytrým technologiím øadí k energeticky nejúspornìjším kanceláøským 

prostorùm v Evropì. Jedná se o dùm v pasivním energetickém standardu. 8 hlubinných 

vrtù, tepelná èerpadla (topný faktor 5,2), aktivní betonové jádro a další moderní 

technologie pøispívají k tomu, že budova nevyžaduje konvenèní vytápìcí systém              

a zároveò spotøebuje na vytápìní i chlazení opravdu malé množství energie. Vnitøní 

prostøedí je díky vzduchotìsnosti velice stabilní a za vhodných podmínek ho mùže 

dostateènì vytopit pouhé teplo, které lidé a pøístroje pøirozenì vydávají.

Na støeše novì postavené budovy C se nachází zelená støecha o celkové ploše      
2425,5 m , která umožòuje zastavìnou 

plochu vracet pøírodì, má významnou 

retenèní funkci a zlepšuje mikroklima. 

Zemina na støeše navíc funguje jako 

izolace a zejména pøes léto zabraòuje 

pøehøívání budovy. Støechu vhodnì 

doplòuje i zelená fasáda složená        

z døevìné treláže a popínavých rostlin 

(povijnice nachová).

    Pitná voda je vzácná, a proto se        

v areálu Otevøené zahrady pracuje      

s deš�ovou vodou, kterou drenážní 

systém odvádí do ètyø podzemních 
3nádrží o celkovém objemu 40 m . 

Shromáždìná voda se pak využívá   

ke splachování toalet v budovì C       

a k zalévání pøilehlých pozemkù, èímž 

se ušetøí témìø 50 % spotøeby pitné 

vody. V pøípadì sucha, kdy není         

v jímce dostatek vody, èerpá areál 

vodu z vyvrtané studny. Použitou 

vodu z umýváren (šedá voda) èistí 

pøírodì blízkým zpùsobem koøenová 

èistírna. Nejprve proteèe filtrem        

ze štìrkopískového podkladu a potom 

bakterie žijící na koøenech rostlin 

rozloží organické zneèištìní. Jezírko  
3o maximálním objemu 38 m  zároveò 

slouží jako výukový biotop.

Finance

Celkové náklady na novostavbu, rekonstrukci pùvodní budovy a vytvoøení pøilehlé 

vzdìlávací zahrady dosáhly výše 103,9 milionù Kè bez DPH (finance k Boromejské 

zahradì viz kapitola Boromejská zahrada). Technologická øešení, která pro stavbu 

Moderní technologie v Otevøené zahradì
– ilustrace David Fišer.
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nadace zvolila, ale dokáží na druhou stranu ušetøit pøekvapivì mnoho provozních 

nákladù. Napøíklad systém topení a chlazení šetøí roènì pøibližnì 100 tis. Kè. Celkové 

konstrukce a zateplení budov vèetnì hospodaøení s vodou pak šetøí v porovnání              

s bìžnými budovami cca 500 tisíc Kè roènì.

Vybrané náklady na realizaci:

• Pasivní budova – 50 mil. (bez DPH)

• Zelená støecha – 408 tis. Kè

• Koøenová èistírna (jezírko) – 136 tis. Kè

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Areál Otevøené zahrady šetøí energii, efektivnì nakládá s vodními zdroji, zároveò 

vodu recykluje a celkovì snižuje dopad provozu na životní prostøedí. Zelená støecha      

až pøekvapivì úèinnì zadržuje deš�ovou vodu. Více takových støech v této vysoce 

urbanizované èásti mìsta by výraznì pomohlo snížit pøívalové odtoky po lijácích             

a také ochladit a zvlhèit pøehøáté mìsto v dobì letních veder. Navíc vegetace na støeše              

a stìnách domu nabízí útoèištì pro ptáky a hmyz. Prùbìh odtoku deš�ové vody             

ze zelené støechy (budova C) i klasické ploché støechy (budova B) je možné sledovat       

a vzájemnì porovnávat. Rozdíl v zádržnosti je obrovský – první z nich zasákne až 90 % 

srážek, druhá nic. Z obou støech se však voda jímá a znovu využívá.

Koøenová èistírna efektivnì èistí použitou vodu z umyvadel a zároveò v letních mìsících
výparem  ochlazuje  vzduch.



Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Vzdìlávací centrum Otevøená zahrada je od dubna 2013 pøístupné veøejnosti. 

Probíhají zde výukové programy pro dìti ze základních škol, kde se na jednotlivých 

stanovištích mohou seznámit napøíklad se solární a vìtrnou energií, fungováním 

vodního toku, recyklací odpadu nebo klimatickým systémem Zemì. Je také cílem exkurzí 

a semináøù zamìøených na „zelené stavìní“. Areál od jeho zprovoznìní do léta 2015 

navštívilo na 30 000 lidí. Pasivní budova je sídlem nìkolika neziskových organizací           

a slouží také jako konferenèní centrum a galerie. 

Z evropské zkušenosti vyplývá, že øadu moderních budov s nejlepšími technologiemi, 

vèetnì sofistikovaných systémù mìøení a regulace (MAR), neumí jejich uživatelé správnì 

provozovat, a proto i spotøeby energií bývají mnohem vyšší, než by odpovídalo projektu. 

Také zamìstnanci bývají nespokojeni s vnitøním prostøedím kanceláøí. Aby tomu nadace 

pøedešla, zamìstnala kvalifikovaného facility manažera. Od poèátku roku 2013 

podrobnì sleduje spotøeby energií a vody a optimalizuje øízení budov. Od øíjna 2015 

nadace tyto provozní parametry a celkové bilance spotøeby prezentuje na veøejnì 

pøístupném webu.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Jednou z výzev projektu v souvislosti s památkovou ochranou historického centra 

mìsta bylo umístìní solárních panelù na støechách domù. Úsilí dosáhnout ještì lepších 

energetických parametrù budovy naráží na její dispozice dané terénem a pozemkem      

a také na èastý pohyb osob mezi venkem a vnitøními prostorami. V rekonstruované 

budovì B snahu navíc ztìžuje fakt, že tam kvùli úspoøe investic nadace nezabudovala 

systém MAR, který umožòuje centrální øízení. Z hlediska optimálního energetického 

provozu je proto velmi dùležité vzdìlávat uživatele, kteøí musí rozumìt základním 

technologickým principùm nízkoenergetických budov, a hlídat jejich chování.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Projektil architekti s. r. o. (budova C), Lucie Komendová, M. Sc. (zahrada)

Zhotovitel:

Skanska a. s.

Investor:

Nadace Partnerství 

Období realizace:

záøí 2011 – prosinec 2012 (budova C), kvìten 2012 – bøezen 2013 (budova B)

Kontakt:

Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství, vlastimil.rieger@nap.cz, www.otevrenazahrada.cz 
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Lokalita

Slavkov u Brna, ulice U Splavu.

Vývojové a experimentální centrum LIKO-Noe stojí v areálu firmy LIKO-S           

na okraji prùmyslové zóny ve Slavkovì u Brna. Pøestože se nachází mezi prùmyslo-

vými objekty, svým charakterem zapadá do mozaiky cenných mokøadù Slavkovska. 

Nedaleká øeka Litava a mokøad Šámy jsou lokalitou, kde nachází svùj domov velké 

množství obojživelníkù a ptákù. Tito živoèichové si bez problémù brzy našli cestu    

i do retenèního jezírka a okolní zelenì stavby LIKO-Noe. Budova LIKO-Noe tak 

oživuje prùmyslovou zónu, pøináší útoèištì vzácným živoèichùm a v neposlední øadì 

zpøíjemòuje životní prostøedí zamìstnancùm a návštìvníkùm firmy LIKO-S. Hlavnì 

ale naplòuje svou základní ideu – fungovat v harmonii s životním prostøedím.

Unikátní koncept hospodaøení s vodou

Samotný dùm je nízkoenergetický a difuznì otevøený, což znamená, že celá budova 

dýchá (vlhkost a páry vyprodukované v budovì odcházejí pøirozenì ven). Stìny se 

skládají z masivního døevìného panelu zatepleného izolací, zvenèí budovu pokrývá 
2zelená fasáda o rozloze 280 m . Støechu by mìly v budoucnu pokrývat fotovoltaické 

panely. O vytápìní a chlazení budovy se stará tepelné èerpadlo s kolektory umístìnými 

pod budovou, jezerem i nedalekým parkovištìm. Pro èerpání chladu a tepla tedy firma 

využívá pouze zastavìnou pùdu, nikoliv volné plochy v okolí. Další možností vytápìní 

Projekt s mokøadní støechou
a fasádou LIKO-Noe ve Slavkovì

Experimentální budovy vývojového centra LIKO-Noe.
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jsou akumulaèní kachlová kamna s krbovou vložkou. Díky zelené fasádì se objekt ani     

v nejparnìjším létì nepøehøívá a není ho potøeba klimatizovat, což pøispívá k pøíjemnému 

ovzduší uvnitø budovy i snižování nákladù na provoz.

Veškerá voda, která se v LIKO-Noe vyprodukuje, se spolu s deš�ovou vodou recykluje. 

Nemíøí tedy do kanalizace, ale do koøenové èistírny umístìné na støeše a stìnì budovy. 

Støešní èistírna odpadních vod je souvrstvím materiálù nasycených vodou umístìné       

na ploché støeše, které umožòuje rùst mokøadních rostlin. Souvrství má mocnost cca 15 cm 
2a váží i s vodou cca 150 kg/m . Odpadní voda se na støechu dávkuje èerpadlem              

a samospádem pøepadá do mokøadní fasády. Mokøadní fasáda (fasádní èistièka) je 

soustavou nad sebou umístìných nerezových kazet vyplnìných substrátem èásteènì 

nasyceným vodou, v nichž opìt rostou mokøadní rostliny. Voda pøeèištìná koøeny rostlin 

stéká do vyhodnocovací šachty, kde se na základì mìøení rozhodne, zda je voda již 

dostateènì èistá a lze ji tedy již využít pro splachování záchodù (pøípadnì pro závlahu), 

nebo je nutné proces opakovat a vodu ještì jednou vrátit do koøenové èistírny.

Finance

Celkové náklady projektu majitelé odhadují na 15 mil. Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Konzervativní zpùsob stavitelství pøispívá k tomu, že deš�ová voda bez dalšího užití 

odtéká do kanalizace, následnì do regulovaných koryt øek a brzy mizí pryè, aniž by mìla 

pøíležitost se vsáknout do pùdy. Koncept LIKO-Noe oproti tomu podporuje šetrné 

hospodaøení s vodou, její recyklaci a zadržování v místì. K nakládání s vodou a k jejímu 

shromažïování slouží velké retenèní jezero, které se stalo zásobárnou vody pro celý 

firemní areál v období sucha a bude maximálnì využito pro zadržení vody pøi pøívalových 

deštích. V neposlední øadì se díky zelené fasádì, odparu a retenènímu jezeru snižuje 

Mokøadní fasáda je nejen velmi užiteèná, ale zároveò pùsobí esteticky.
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prašnost v okolí. Pøirozený výpar z tìchto ploch také zlepšuje klima v bezprostøední 

blízkosti budovy.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Budova vznikla v kvìtnu 2015 za neuvìøitelných 27 dní. V souèasné dobì probíhá 

testovací provoz, kdy firma mìøí jednotlivé spotøeby energií. Na základì tìchto dat pak 

celý provoz optimalizuje. První léto ukázalo, že i pøes rekordní teploty nebylo nutné 

budovu chladit. Cílem firmy je postupným vylepšováním provozu budovy a doplnìním 

fotovoltaických panelù na støechu dosáhnout v první fázi Net Zero Energy Buliding, 

následnì až ostrovní, zcela sobìstaèné budovy.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Jako pøekážku firma vnímá platnou legislativu, kde prùmyslovou budovu není možné 

nepøipojit do stávající kanalizaèní sítì. V budoucnu by chtìla vytvoøit alternativu            

ke klasickým stavbám a pomoci tak obrátit pozornost k ekologickým øešením šetøícím 

vodu a energii a pøistupujícím citlivì k životnímu prostøedí.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi:

prof. Ing. arch. Zdenìk Fránek z Fránek Architects (architektonický návrh),                 
Dana Nováková, Ing. Libor Musil z LIKO-S, Michal Šperling z Koøenovky.cz (návrh koøenové 
èistírny)

Zhotovitel:

LIKO-S, a. s.

Investor:

LIKO-S, a. s.

Období realizace:

13. 4. 2015 – 10. 5. 2015 (27 dní)

Kontakt:

Ing. Martin Diviš, LIKO-S, a. s., martin.divis@liko-s.cz, www.zivestavby.cz

Pohled na retenèní jezero pøiléhající k budovì LIKO-Noe.
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Lokalita

Vídeò, Einsiedlergasse 2.

Jedna z nejvìtších zelených fasád v Evropì roste v 5. vídeòském obvodu v ulici 

Einsiedlergasse. Budova je sídlem odboru odpadového hospodáøství radnice 

zodpovìdného za sbìr komunálního odpadu, za èistotu ulic a jejich údržbu v zimì.

Rozkvetlá louka na veøejné budovì

Jedná se o pilotní projekt zelené fasády, který svou metodologií a pøístupem 

posloužil jako reference pro další. Celková rozloha této extenzivní vertikální zahrady èiní 
2850 m  a je osázena 17 tisíci rostlinami 25 druhù. Svým vzhledem a složením (napø. 

hvozdíky, øebøíèky apod.) pøipomíná louku s trvalkami, bylinami a trávami, která je 

zároveò nenároèná na údržbu.

Pro vytvoøení vertikální zahrady realizátor použil 2 850 metrù hliníkových nádob       

a 3 tisíce metrù hadice pro kapkovou závlahu (celkem 8 zavlažovacích okruhù). Fasáda 

se zalévá vodou z veøejného vodovodu.

Zelená fasáda domu
v Einsiedlergasse ve Vídni

Zelená fasáda umí ochladit prostøedí stejnì jako 70 klimatizací.
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Finance
2Cena za vytvoøení 1 m  zelené fasády èinila 260 Eur.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Beton, sklo, ocel a další bìžnì používané stavební materiály ve mìstì akumulují 

sluneèní energii a ještì dlouho do noci ji vyzaøují zpìt. Vzniká tepelný ostrov mìsta, který 

lze podporou zelených fasád zmíròovat (viz kapitola 2.1 Jak si poradit s vlnami horka             

a tepelným ostrovem mìsta). 

Mìøení probíhající na této fasádì ukázala, že v létì zde rostliny odpaøí až 300 litrù 

vody dennì. Teplota zelené fasády bývá proto oproti bìžným povrchùm o více než 10°C 

nižší a vykazuje stejnou efektivitu jako 70 klimatizací. V zimì zase zelená fasáda dùm 

zatepluje a podle mìøení redukuje úniky tepla o více než 50 %. Kromì toho s pomocí 

listové plochy rostlin zlepšuje kvalitu ovzduší a plní estetickou funkci. 

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Rostliny se dobøe uchytily. Vždy na jaøe probíhá celková údržba vertikální zahrady, 
2jejíž cena je obdobná jako u mytí sklenìných budov (cca 10 Eur na m ). Pøibližnì jednou 

za 5 let se musí rostliny pøihnojit.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Autoøi projektu museli vzít v úvahu mnoho dùležitých parametrù – od zatížení, 

pøimìøenosti stavebních materiálù, umístìní a orientace, výšky budovy, rozsahu 

vegetace až po protipožární ochranu (napø. protipožární pøedìly jsou v každém tøetím 

patøe). Vzhledem k požadavku, aby byla fasáda již od poèátku zelená, nebylo možné 

pracovat s osivem. K logistickým výzvám tedy patøila výsadba zmínìných 17 tisíc rostlin.

Využití deš�ové vody pro zálivku fasády patøí mezi výzvy, fasáda je zalévána vodou    

z veøejného vodovodu.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Ing. Mag. Sascha Haas z Techmetall

Zhotovitel:

Techmetall

Investor:

Magistrát mìsta Vídnì

Období realizace:

èerven – záøí 2010

Kontakt:

Jürgen Preiss, City of Viena, juergen.preiss@wien.gv.at, www.wien.at 
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Lokalita

Plzeò 3 – severovýchodní èást sadového okruhu historického jádra – Mlýnská 

strouha.

Obnova Mlýnské strouhy byla dalším krokem k postupné regeneraci zeleného 

prstence kolem historického jádra mìsta Plznì. Obnova okružních sadù probíhá po 

etapách již od roku 1989. Mlýnská strouha je souèástí nemovité kulturní památky 

„park – okružní mìstské sady”.

 „Plzeòské Benátky”- tak se kdysi nazývala malebná zákoutí, která vytváøela 

mlýnská strouha za støedovìkým opevnìním mìsta Plznì. Zdobil je kamenný 

pozdnì gotický most z roku 1520 a na bøezích strouhy bývala až do roku 

1921–1923 promenáda se stromoøadím. Ta pak byla zasypána kvùli regulaci            

a pøemístìní jezu na øece Radbuze.

Obnova vodního prvku v sadovém okruhu

Mìlké údolí pod Pražským mostem bylo jediným místem sadového okruhu, kam bylo 

možno navrátit vodní prvek jako vzpomínku na pùvodní Mlýnskou strouhu. Ta pøivádìla 

vodu z øeky Radbuzy do Panského mlýna (stával v místì dnešního hotelu Courtyard     

Obnova Mlýnské strouhy
v centru Plznì

Mlýnská strouha je souèástí sadového okruhu historického centra mìsta.
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by Marriott). Pùvodní Mlýnská strouha byla v letech 1921–1923 zasypána. Úkolem 

projektové pøípravy pro obnovu parku bylo i technické øešení navrácení vody do Mlýnské 

strouhy. Dnes je voda do Mlýnské strouhy pøivádìna podzemním vedením z øeky Mže. 
3Umìlá vodní nádrž v Mlýnské strouze má objem cca 2 000 m , voda v ní se vymìní 

pøibližnì v prùbìhu dvou týdnù, odtéká historickou stokou a mìstskou kanalizací zpìt 

do øeky Mže.

Provìøovalo se nìkolik možností, jak do parku pøivést vodu. Pùvodní pøedpoklad 

využití vody z historického podzemí, odkud je pøebyteèná voda odvádìna pomocí 

odlehèovacích stok do kanalizace a následnì do øeky, se ukázal jako problematický 

pøedevším kvùli nemožnosti zajistit dostateènou kvalitu vody (hrozily prùsaky                  

z kanalizace). Ze strany památkové péèe navíc panovala obava z možného rozkolísání 

hladiny vody pod základy budov historického jádra. Další zvažovanou možností zdroje 

vody byla vrtaná studna hluboká 30 až 50 m, voda by však musela být odželezòována 

(zkušenost z již existujících hydrogeologických vrtù na území mìsta Plznì). Možnost 

využití pitné vody z vodovodu byla zamítnuta jako pøíliš nákladná a neekologická. 

Nejlepším øešením se ukázalo pøivedení vody z Mže, která je využívána nejen               

pro dotování vodního prvku, ale také pro závlahu vegetaèních ploch. Vodou z øeky Mže 

se zatím zavlažuje park Mlýnská strouha a trávník fotbalového høištì FC Viktoria Plzeò         

v nedalekých Štruncových sadech. S využitím øíèní vody je poèítáno i pro závlahu dalších 

èástí sadového okruhu. V souèasné dobì se jedná o fázi projektové pøípravy, pøièemž 

množství vody povolené k èerpání z øeky je dimenzováno jako dostateèné.

U øeky Mže byla vybudována nová èerpací stanice, která rozdìluje vodu do tøí 

okruhù (vodní prvek Mlýnská strouha, závlaha mìstské sady, závlaha fotbalového høištì 

Vzrostlé stromy byly doplnìny novými výsadbami 26 kusù listnatých alejových stromù.
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FC Viktoria Plzeò). Užitkový vodovod pøivádìjící vodu do parku má délku asi 600 m.     

Pro tuto manipulaci s vodou byla vydána ètyøi povolení „nakládání s vodami” (èerpání 

vody z øeky, „jiné nakládání s vodami” spoèívající v jejím pøivedení do prostoru parku, 

akumulace vody ve vodním prvku a vypouštìní vody do øeky).

Pøi obnovì parku bylo vysazeno 26 kusù listnatých alejových stromù o obvodu 

kmínku 16–18 cm. Výsadbu stromù hradila spoleènost Panasonic jako finanèní dar 

mìstu Plzeò. Podél Pallovy ulice byly vysazeny jilmy, které zde ve stromoøadí rostly i kdysi 

(poslední suchý a provoznì nebezpeèný jedinec byl pokácen v roce 2008).

Finance

Celkové náklady 65 mil. Kè byly hrazeny z rozpoètu mìsta Plznì.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Návratem vodního prvku do centra mìsta došlo k pozitivnímu ovlivnìní 

mikroklimatu okolí. Na vodní prostøedí jsou vázány rostlinné i živoèišné druhy, které by se 

zde jinak nevyskytovaly. Èistota vody je udržována tzv. biomanipulací – ovlivnìním 

potravního øetìzce v jezírku s pomocí pøirozených filtrátorù (perlooèky, buchanky, 

víøníci). Komáry, kteøí vyletují v letních mìsících, spolehlivì odloví netopýøi, kteøí se sem 

stahují. Takže komáøi nepøedstavují pro návštìvníky parku žádný problém. Naopak 

urèitý hygienický problém z hlediska udržení kvality vody pøedstavují divoké kachny, 

které zde èasto pobývají a lidé je sem chodí krmit. Spoleènì s jejich krmením a trusem se 

voda snadno zneèiš�uje (pøesvìdèit návštìvníky parku, aby je nekrmili, je velmi obtížné).

Obnovou Mlýnské strouhy se podaøilo rozšíøit sadový okruh mìsta o další pøíjemnou 

odpoèinkovou plochu pro pobyt obyvatel a návštìvníkù mìsta. Pøínosem je navrácení 

vodního prvku do centra mìsta po témìø sto letech. Veøejnost jej pøijala velice kladnì. 

Park je oblíbený u všech vìkových kategorií, stal se velmi navštìvovaným a velmi 

fotografovaným zákoutím mìsta. Park je také dìjištìm kulturnì spoleèenských akcí 

Obnova Mlýnské strouhy byla ocenìna jako Park roku 2010.
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(výstavy, pøehlídky, divadlo apod.), které sem lákají další návštìvníky. Revitalizace 

severovýchodní èásti sadového okruhu historického jádra mìsta Plznì získala v roce 

2010 od Svazu zakládání a údržby zelenì ocenìní „Park roku“.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Plzeòané si park velmi oblíbili, za hezkého poèasí zde tráví volný èas stále víc lidí 

všech vìkových kategorií. Bez fotografie poøízené na Mlýnské strouze se snad neobejde 

jediná svatba nebo promoce, kavárny a restaurace v okolí si nemohou stìžovat             

na nedostatek hostù a kulturní instituce sem smìøují své aktivity.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Mìsto provádí obnovu sadového okruhu již od 1989, protože chápe historický            

a spoleèenský význam tìchto parkù pro Plzeòany a pro život mìsta (sady jsou dìjištìm 

spousty kulturnì-spoleèenských akcí a jsou také významnou turistickou „atrakcí“).    

Impulsem pro pokraèování v úpravách sadového okruhu v tìchto místech byla i výstavba 

hotelu Courtyard by Marriott, který s parkem bezprostøednì sousedí. Nejvìtším 

problémem bylo, jak do parku pøivést vodu.

Autoøi projektu a zhotovitel

Zpracovatel projektu:

AWIDA – zahradní a krajináøská architektura Dana Wilhelmová a Jiøí Damec, Èechova 293, 
691 44 Lednice, tel.: +420 519 340 359, awida@seznam.cz, www.awida.cz

Generální dodavatel stavby:

VHS Teplice s.r.o. Divize Plzeòské komunikace, Presslova 13, 301 33 Plzeò,                    
tel.: +420 377 327 267, toman@vhs.cz, www.vhs.cz

Období realizace:

11/2008 – 4/2010

Dnes je do Mlýnské strouhy pøivádìna voda z øeky Mže.
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Lokalita

Brno-støed, mezi ulicemi Lidická, Pionýrská, Drobného a Lužánecká.

Park Lužánky v centru Brna vznikl v letech 1786–1787 jako nejstarší mìstský park      

v zemích Koruny èeské na území pùvodní lužné louky u øíèky Ponávky. Pozemky do roku 

1573 patøily herburskému klášteru augustiniánek, pak byla louka pøemìnìna na užitnou 

a okrasnou zahradu kláštera jezuitù. Po jejich odchodu z Brna vìnoval v roce 1786 císaø 

Josef II. tuto zahradu mìstu Brnu pro zbudování mìstského parku ve francouzském 

stylu. Do parku pøibyly vzácné døeviny a rostliny, udržované trávníky. Pozdìji se promìnil 

v pøírodní anglický park. Celková rozloha této kulturní památky nyní èiní pøibližnì 22 ha. 

V prùbìhu 19. a 20. století z Brna vymizely vodní toky, které jej døív protínaly. Probìhly 

jejich regulace, zasypávání, a tak i Ponávka byla na vìtšinì míst zatrubnìna. Jedná se     

o jediný zachovalý náhon v tìsné blízkosti historického jádra mìsta, který propojuje 

Svitavu i Svratku a jeho délka na území mìsta Brna èiní pøibližnì 13,4 km.

Umìlý vodní prvek pøipomíná øíèku Ponávku

Park Lužánky v posledních dvou desetiletích prodìlal rozsáhlou rekonstrukci, která 

skonèila v roce 2012. Práce byly rozdìleny do 5 etap, pøi nichž se upravovaly zelené plochy 

podél jednotlivých pøilehlých ulic, ve støedu parku, kolem centrální budovy (sídlo støediska 

volného èasu) a v dalších èástech. Probíhaly zde terénní a sadovnické úpravy (ošetøení 

perspektivních stromù, nové výsadby, obnova travnatých ploch, vytvoøení trvalkových 

záhonù apod.), vzniklo dìtské a dopravní høištì, fitpark, pøibyl mobiliáø atd. Jedním             

z úspìchù byl i vznik vodního prvku - vzpomínky na døívìjší otevøený potok Ponávku –         

v 5. etapì projektu obnovy parku. Jedná se o pøibližnì 300 metrù dlouhý umìlý potok        

s fóliovým dnem konèící v malém jezírku. Okruh je uzavøený, napájený z vodovodní sítì      

a voda v nìm cirkuluje s pomocí èerpadel. Z jezírka se voda pøeèerpává k místu, kde vyvìrá 

(prameništì), a mírným samospádem se vrací zpìt do jezírka (rozdíl v pøevýšení je cca      

0,5 metru). Trasování umìlého toku vychází z historické dokumentace. Vodoteè se klikatí    

Vzpomínka na øíèku Ponávku
v parku Lužánky v Brnì

Vodoteè napodobuje pùvodní koryto a pøipomíná, že parkem protékala øíèka Ponávka.
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v terénních modelacích okolních luèních a trávníkových ploch s pìšinami. U prameništì se 

nachází vyhlídka, umìlý potok pøeklenují tøi mùstky a dvì lávky.

Finance

Revitalizace nejstaršího mìstského parku v Èeské republice stála 55 mil. Kè. Druhá 

èást 5. etapy, kdy vznikl umìlý potok s jezírkem, stála 10,7 mil. Kè. Nejvýznamnìjší 

položku z této èástky pak tvoøily stavební práce (8,2 mil. Kè). 

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Park v centru mìsta má sám o sobì významnou ekologickou funkci – snižuje dopady 

tzv. tepelného ostrova, kterým centrum mìsta Brna trpí. Kladnì pùsobí i na místní klima, 

protože v letních mìsících výparem zelenì snižuje teplotu a zvlhèuje vzduch. Vodní prvek 

tyto pozitivní dopady na klima zdvojnásobuje. Zároveò vedle mnoha environmentálních 

funkcí, jež má voda ve mìstech, narùstá také její sociální význam. Lidé její zdroje rádi 

vyhledávají, pro rozvoj veøejného prostoru tak voda nabízí obrovský potenciál, který èasto 

spoèívá v samotném jejím zpøístupnìní.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Od roku 1995 je park ve správì Veøejné zelenì mìsta Brna. Udržuje se dennì a v sezónì i 

nìkolikrát dennì. Dvakrát roènì se provádí vìtší údržba, která zahrnuje i èištìní toku            

(od odpadkù apod.). Pravidelnì je také potøeba kontrolovat stav ryb, aby nedošlo k jejich 

pøemnožení. Velmi náchylné z hlediska pošlapání a poškození byly ze zaèátku veškeré novì 

vytvoøené terénní úpravy, než došlo k „sednutí“ zeminy. Pøestože mají majitelé psù vyhrazena 

místa, kde mohou své mazlíèky volnì pouštìt, dochází jejich pøièinìním k ponièení vodního 

prvku (obnažování vodotìsné folie na dnì, poškozování porostu).

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Pùvodnì se zvažoval zámìr o vyvedení øíèky Ponávky na povrch, bohužel se však 

ukázal vzhledem k stupni zneèištìní jako nerealizovatelný. I vytvoøení umìlého potoka      

s jezírkem ale návštìvníci Lužánek velmi ocenili, protože voda pøitahuje a zajímá všechny 

vìkové kategorie. 

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant stavby:

Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

Zhotovitel:

D. I. S., spol. s r.o.

Investor:

Veøejná zeleò mìsta Brna p. o.

Období realizace:

2005–2008

Kontakt:

Marie Slavíková, Veøejná zeleò mìsta Brna p. o., vzmb@vzmb.cz, www.vzmb.cz
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Tekoucí schody v Denisových
sadech v Brnì

Lokalita

Brno-støed, ulice Bašty.

V roce 1815 nechal moravský místodržitel hrabì Mitrovský vybudovat na jižním 

okraji historického jádra mìsta Brna park zvaný Františkov. Stal se prvním veøejným 

parkem v Èechách a na Moravì založeným veøejnou správou (tehdejšími 

moravskými zemskými stavy). Park sloužil jako botanická zahrada s 223 druhy 

døevin. V dolní èásti parku tehdy vznikl pavilon se studánkou Fons salutis (Pramen 

zdraví), v horní èásti pak kolonáda se zahradním pavilonem, pozdìji pøestavìná  

do klasicistního stylu. V roce 1940 došlo k prodloužení dnešní Husovy ulice, park 

pøetnula silnice a rozdìlila jej na dvì èásti (Denisovy sady, Studánka). Denisovy sady 

se nachází na jihozápadních a jižních svazích vrchu Petrova, na nìmž stojí známá 

katedrála sv. Petra a Pavla. Celková rozloha parku èiní 2,7 ha a jeho terén je 

povìtšinou prudce svažitý, na jižních svazích skalnatý. Park je od roku 1996            

ve správì Veøejné zelenì mìsta Brna, která o nìj peèuje.

Pohled na tekoucí schody smìrem od Kapucínských zahrad.
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Vodní prvek k pobavení i ochlazení

Park prošel èásteènými úpravami již v roce 1961. Rozsáhlé rekonstrukce se doèkal 

mezi lety 1999 až 2005, kdy v etapách probíhaly terénní a sadovnické úpravy, oprava 

zdí, chodníkù, rekonstrukce kašny, obelisku a osvìtlení, doplnìní mobiliáøe atd. Projektu 

revitalizace se ujali architekti Petr Hrùša, Petr Pelèák, Zdenìk Sendler a Václav Babka. 

Velkou pozornost vìnovali rekonstrukci svahovitého terénu, na který byla položena 

speciální rákosová rohož a do ní vysázeny pùdopokryvné rostliny (vinná réva, bøeè�an 

popínavý). V rámci celkové obnovy parku probìhlo i vybudování vodní kaskády u ústí 

pùvodnì slepé ulice Bašty. Jedná se o zcela nový prvek v místì, které nikdy pøed tím 

architektonicky upravováno nebylo, a proto mohlo mìsto nechat autorùm volné ruce      

v návrzích. Vznikl tak efektní vodní prvek, který pøedstavuje reprezentativní vstup         

do parku. Voda stékající po pískovcových schodech (kopírující pøilehlé schodištì) láká 

kolemjdoucí, kteøí se v ní rádi projdou naboso a osvìží se v parných dnech. Systém 

funguje s pomocí èerpadla, voda zde cirkuluje, èistí se filtry.

Finance

Celkové náklady na rekonstrukci Denisových sadù èinily 72 mil. Kè, náklady               

na vytvoøení tekoucích schodù 737 000 Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Podobnì jako zeleò voda významnì ovlivòuje mikroklima mìsta: snižuje extrémní 

teploty v horkých dnech, zvyšuje vzdušnou vlhkost, prvky využívající tryskající nebo 

padající vodu navíc proèiš�ují vzduch od prašných neèistot. Tekoucí schody v Denisových 

Tekoucí schody v Denisových sadech. Zdi pod katedrálou ochlazuje bøeè�an.
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sadech jsou drobným vodním prvkem, který má sice menší dopad na mìstské klima než 

velké vodní plochy, pøesto takové prvky patøí k dùležitým bodovým opatøením, která 

mohou pozitivnì ovlivnit lokální mikroklima. Voda je vítaným doplòkem mìstských 

veøejných prostorù, protože pøi vhodném návrhu mùže souèasnì plnit estetickou             

i rekreaèní funkci. Vodní prvek v podobì umìleckého díla mùže významnì podpoøit jeho 

reprezentativní charakter a zároveò se stát lákadlem pro kolemjdoucí. Vodní schody        

v Denisových sadech jsou toho dobrým pøíkladem. Voda tekoucí po pískovcových 

schodech kompoziènì zpestøuje vstup do Denisových sadù a zároveò svou otevøenou 

podobou vybízí lidi, aby se s ní dostali do kontaktu.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Kaskáda funguje již od roku 2005 a stala se oblíbeným místem Bròanù i turistù, kteøí 

zde v letních mìsících nachází místo k odpoèinku i ochlazení. V zimì není vodní prvek      

v provozu. 

Pøed sezónou je potøeba namontovat èerpadla, která se na zimu vyjímají, kontroluje 

se elektroinstalace a èistí motory. Správce vodního prvku, Veøejná zeleò mìsta Brna, 

provádí údržbu a monitoring také v létì. 

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Vodní prvek má zvýšené provozní náklady na spotøebu pitné vody a elektøiny         

(pro èerpadlo, veèerní osvìtlení zdí). Urèitým rizikem mùže být i složitost zaøízení, které 

se musí pravidelnì udržovat, aby nedošlo k závadì, a tím i k vypnutí vodního prvku.      

V prùbìhu let se u tekoucích schodù vynoøil problém s pronikáním vlhkosti do pøilehlé 

zdi, ze které zaèalo odpadávat zdivo, což se nyní správce snaží øešit.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Architekti Hrùša & Pelèák

Zhotovitel:

Žabièka TZB spol. s. r.o.

Investor:

Veøejná zeleò mìsta Brna p. o. 

Období realizace:

2003–2005

Kontakt:

Marie Slavíková, Veøejná zeleò mìsta Brna p. o., vzmb@vzmb.cz, www.vzmb.cz  
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Boromejská zahrada v Brnì
Lokalita

Brno-støed, Údolní 35.

Boromejská zahrada s mìstskou farmou tvoøí nedílnou souèást areálu Otevøená 

zahrada (viz kapitola 2.1). Leží na severním svahu hradu Špilberk na pozemcích, 

které jsou historickým majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského. Pùvodnì v tìchto místech stával klášter a pøilehlé zahrady sloužily 

pro zásobování kuchynì ovocem a zeleninou. Klášter však nepøežil bombardování  

v roce 1944 a po zabavení pozemkù komunistickým režimem zpustly i zahrady.     

Za svou nynìjší promìnu zahrada vdìèí dobrým vztahùm a spolupráci mezi 

kongregací, nadací, mìstem a dalšími subjekty. Celý projekt slouží zároveò jako 

dobrý pøíklad církevní restituce.

Zemìdìlství ve mìstì

Celková rozloha pozemku, na kterém vzniká minifarma s pøírodní zahradou                

i venkovní kuchyní èiní 0,7 ha. Smyslem projektu je umožnit mìstským dìtem zažít celý 

zemìdìlský cyklus – od hlíny a pìstování plodin pøes domácí zvíøata, až po kuchyòské 

zpracování výpìstkù. V horní èásti Boromejské zahrady nadace vytvoøila vyvýšené 

záhony a pronajímá je lidem z okolí, kteøí si na nich mohou pìstovat vlastní zeleninu       

Celkový pohled na Boromejskou zahradu.
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a bylinky (koncept komunitní zahrady). V další èásti vzniká sad se starými odrùdami 

ovocných stromù, které zde pìstoval v 19. století i hrabì Silva Tarouca, zakladatel 

Prùhonického parku a krajináøského oboru. Sad bude zatravnìný, aby nedocházelo        

k odplavování vody a pùdy, a bude sloužit jako pastva pro ovce, jejichž trus pùdu 

obohatí o cenné látky. Zároveò se v sadu budou moci návštìvníci nauèit, jak správnì 

peèovat o stromy.

Finance

Celkový rozpoèet na vytvoøení mìstské farmy v Boromejských zahradách èiní          

4,5 mil. Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Z adaptaèního hlediska slouží vyvýšené záhony i sad jako prvek pozvolného 

vsakování deš�ové vody, souèasnì v horkých letních dnech postupnì uvolní vodu do 

prostøedí a ochladí jej. Zahrada a stromy v ní zachytáváním prachu èistí ovzduší, poskytují 

lidem stín i plody k ochutnání. Zároveò se zde hravou formou uèí, jak funguje cyklus 

vody, pùdy nebo pìstování rùznorodých plodin. Napøíklad zemìdìlský program názornì 

ukazuje cyklus ètyøpolního hospodáøství, kdy se na pùdì každý rok støídá jiný typ plodiny 

– obilí, jeteloviny, okopaniny a zelené hnojení (hoøèice, mìsíèek, svazenka apod.). Není 

pak potøeba využívat umìlá hnojiva, která pùdu znehodnocují. V zahradì se nacházejí 

také úly pro vèely, které mají významnou úlohu pro fungování celého ekosystému.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Do jara 2016 pøibudou do Boromejské zahrady ještì zázemí pro domácí zvíøata          

a venkovní kuchynì, jejíž souèástí bude i pec na chleba, udírna a sušárna ovoce.             

V kuchyni se budou zpracovávat výpìstky ze zahrady a budou zde probíhat kurzy 

ekologického vaøení nebo výroby pøírodní kosmetiky. K zalévání zahrady se využívá 

výhradnì deš�ová voda, která se shromažïuje v nádržích nad záhony. Zahrada vyžaduje 

Vyvýšené záhonky si mohou lidé pronajmout a pìstovat na nich zeleninu.
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bìžnou péèi v podobì pletí, zálivky, množení nebo pøesazování rostlin, ošetøování 

døevìných prvkù. Stará se o ni zahradník s pomocí brigádníkù a dobrovolníkù. Do prací 

na zahradì se zapojují také dìti a dospìlí, kteøí pøicházejí na výukové programy              

a workshopy. V zimì nebo v pøedjaøí, kdy je potøeba oøezat stromy rostoucí v zahradì, 

využívá nadace odborníky z øad arboristù.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Velmi nároèné bylo napøíklad vyèištìní území od náletu, plevele a odpadù. Mezi 

nejvìtší výzvy projektu ale patøí majetkové vztahy a pøístupnost území pro mechanizaci. 

Obtížný úkol zkoordinovat pøístupové cesty a režim využívání území s mìstem Brnem se            

po volbách v roce 2014 daøí øešit mnohem lépe než v dobì úøadování pøedchozího 

zastupitelstva. Další výzvou jsou nejasné regulativy zastaralého územního plánu            

ve vztahu k drobným doèasným objektùm minifarmy.

Nejzávažnìjším limitem pro rychlé dokonèení projektu a zprovoznìní minifarmy        

v celém rozsahu je nedostatek finanèních prostøedkù. Nadace proto oslovuje o podporu 

soukromé dárce i mìsto Brno.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Ing. Klára Nepustilová a Lucie Komendová, M. Sc z Ateliéru Gaia, Radovan Vašíèek

Zhotovitel:

Ing. Karel Vodièka a firma Robinia s. r. o.

Investor a autor konceptu:

Nadace Partnerství

Období realizace:

2013–2016

Kontakt:

Helena Peøinová, Nadace Partnerství, helena.perinova@nap.cz, www.otevrenazahrada.cz

Ukázka ètyøpolního hospodáøství v Boromejské zahradì.
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Komunitní zahrada Kuchyòka
v Praze

Lokalita

Praha - Libeò, ulice Pod Kuchyòkou.

2Komunitní zahrada vznikla v roce 2013 na 3 tisících m  trojského svahu s názvem 

Kuchyòka v bývalé zahrádkáøské kolonii, která byla pøibližnì sedm let opuštìná      

a obývaná lidmi bez domova. Místo má bohatou kulturní historii a je pøírodní 

památkou, v níž se vyskytuje nìkolik vzácných vinièních plevelù. Slouží zároveò jako 

biokoridor pro migraci zvíøat.

Dùraz na místní produkci potravin

Projekt vznikl díky spolupráci soukromých majitelù, kteøí chtìli oživit svùj pozemek,   

a skupiny místních obyvatel se zájmem o komunitní formy zemìdìlství. Komunitní 

hospodáøství sadového typu by pak mìlo sloužit všem, kteøí se chtìjí podílet                 

na pìstování ovoce a zeleniny, chtìjí potravinu z blízkého a známého zdroje, pøípadnì  

se chtìjí dozvìdìt více o k pøírodì šetrném zemìdìlství. Zahradu tvoøí zachovalé terasy 

po bývalých chataøích i terasy novì vytvoøené pøi terénních úpravách, na nichž se 

nacházejí záhony. Na pozemku se provádìjí citlivé úpravy v souladu s principy pøírodních 

zahrad a permakultury. Èlenové komunity se pøedem dohodnou, co se bude v dané 

sezónì sázet a spoleènì se složí na náklady potøebné k produkci. Sklizeò si pak rozdìlují 

tak, jak postupnì dozrává. Každý èlen vkládá do sdružení jednorázový (vstupní) 

investièní vklad a pak každoroènì dobrovolný provozní èlenský pøíspìvek (pokud chce 

mít podíl na produkci). Výše provozního èlenského pøíspìvku se odvíjí od plánovaného 

rozpoètu i od poètu odpracovaných hodin na pozemku. Cílem sdružení je smìøovat        

Komunitní zahrada Kuchyòka nahradila pùvodnì zanedbané prostranství.
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k potravinové suverenitì, tedy demokratickému, participativnímu potravinovému 

systému. Souèástí zahrady bude kromì záhonù i malý mokøad, ovocný sad, vinice,   

louka i prostor pro „divoèinu“.

Finance

O investice do pozemku se nerovným dílem dìlí majitelé (rodina Zabranských), kteøí 

financují základní velké investice nezbytné pro rozbìhnutí projektu ve výši pøibližnì    

500 tisíc Kè, a èlenové spolku Kuchyòka. Ti financují drobnìjší investice ve výši 75 tisíc Kè 

a pøedevším pravidelné roèní provozní náklady spojené s fungováním zahrady – zatím 

pøibližnì 30 tisíc Kè roènì. Na komunitní plánování a architektonický návrh pøispìla také 

Nadace Via èástkou 70 tisíc Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

S ohledem na adaptaci na zmìnu klimatu lze zmínit pøedevším zamìøení na lokální 

produkci potravin a využití zanedbaných a nevyužívaných mìstských prostor. Èlenové 

komunitní zahrady si zvolili ekologicky šetrný zpùsob hospodaøení, který využitím 

organických hnojiv významnì pøispívá k ukládání uhlíku do pùdy a vede k omezení 

fosilních paliv v zemìdìlství (napøíklad pøi výrobì pesticidù a umìlých hnojiv). Souèasnì 

zakládá na pøizpùsobování zemìdìlské praxe místním klimatickým podmínkám               

a snadnìji tak reaguje na možné zmìny.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

V souèasné dobì stále probíhá fáze budování infrastruktury a pøípravy pozemku    

na plný produkèní provoz. Pøedpoklad zahájení produkce v plném rozsahu je v roce 

2017. V plánu je zajištìní zavlažování užitkovou vodou i rozvod pitné vody, výsadba 

døevin a trvalek, údržba pùvodních døevin, oživení a zúrodnìní pùdy, vybudování 

venkovní kuchynì i zázemí pro chladnìjší dny. Další provoz zahrady se bude hradit          

Komunitní zahrada Kuchyòka – architektonický návrh.

louka

rozvod
vody

zelenina

mokøad

jedlý les

políèka

divoèina
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z pravidelných provozních vkladù èlenù. Sdružení pravdìpodobnì zamìstná zahradníka, 

na jehož mzdu se budou skládat èlenové sdružení, kteøí chtìjí mít podíl na úrodì.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Mezi hlavní faktory vzniku a úspìchu projektu patøil pøedevším motivovaný               

a dostateènì otevøený majitel pozemku a souèasnì spoleèné rozhodování, které 

zahrnuje všechny aktéry do všech krokù plánování a realizace. Díky nìmu se èlenové     

se zahradou vnitønì ztotožnili, což zajiš�uje dlouhodobou udržitelnost projektu. Mezi 

nejvìtší výzvy, ale zároveò nejvìtší pøednosti, patøí právì komunitní charakter projektu    

a velké zapojení hlavních aktérù, kterým mohou obèas docházet hnací síly. Také dojít   

ke spoleèné shodì názorù stojí velké komunikaèní úsilí.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

architektonické studio IUCH

Zhotovitel:

Madera Pura a dobrovolníci

Investor:

manželé Bedøich a Ludmila Zabranští a Kuchyòka o. s.

Období realizace:

2013–2017

Kontakt:

Jan Valeška, Kuchyòka o. s., kzkuchynka@gmail.com
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Povodnì pøedstavují v souèasnosti jednu z nejzávažnìjších hrozeb souvisejících         

s hydrometeorologickou situací a zmìnou klimatu v regionálním kontextu mìst ÈR. 

Extrémní události z posledních dvou dekád (1997, 2002, 2010 a 2013) ukázaly 

aktuálnost této problematiky a zároveò potenciál a limity stávajících a možných 

budoucích protipovodòových opatøení. Obdobnì jako v pøípadì vln horka, ani v pøípadì 

povodní nejsme schopni pøedcházet jejím hydrometeorologickým pøíèinám (extrémní 

krátkodobé srážky, dlouhodobé úhrny èi tání snìhu a jejich kombinaci), jelikož se jedná   

o pøirozené pøírodní procesy, které se budou vyskytovat i v budoucnosti. Mùžeme však 

pomìrnì efektivnì zmíròovat negativní dopady povodní na lidskou spoleènost,              

v optimálním pøípadì pomocí vhodnì zvolené kombinace pøírodních a technických 

adaptaèních opatøení.

Povodnì v mìstském prostøedí mají svá specifika. Jedním z nich je vysoká 

koncentrace obyvatel a majetku, která zásadním zpùsobem ovlivòuje zranitelnost, a tím 

i prostorové rozložení škod. Je však zároveò nezbytné si uvìdomit, že povodeò v drtivé 

vìtšinì pøípadù nevzniká ve mìstech, ale mimo nì (tzn. v celém povodí toku) a efektivní 

protipovodòová ochrana se musí plánovat jak na lokální úrovni (tedy napø. jednotlivé 

budovy, mìstské èásti a jednotlivá mìsta), tak na širší regionální úrovni celých povodí, 

pøedevším horních a støedních úsekù povodí jednotlivých vodních tokù.

Od 19. století se protipovodòová ochrana ve støední Evropì zamìøovala pøevážnì   

na strukturální „šedá" opatøení, která byla implementovaná pøedevším ve velkém 

mìøítku (na úrovni celých povodí). Vysoušely se mokøady, kácely lužní lesy, napøimovaly 

toky a upravovala se jejich koryta a bøehy, jednak za úèelem jejich splavnìní a zisku 

zemìdìlské pùdy v úrodných øíèních nivách, ale také za úèelem co nejrychlejšího 

2.2 Jak se mìsto mùže pøipravit na povodnì

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka.
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„odvedení“ povodòových vod. Zejména ve 20. století pak dochází k masivní výstavbì 

pøehradních nádrží. Jedním z dùvodù je rovnìž protipovodòová ochrana. Jak se však 

ukázalo, pouze tato opatøení nemusí, a ani nemohou protipovodòovou ochranu 

bezpodmíneènì zaruèovat.

Souèasné trendy v revitalizaci vodních tokù a protipovodòové ochranì na úrovni 

povodí naopak podporují obnovu pøírodì blízkého stavu tokù a pøirozené retenèní 

schopnosti údolní nivy vodního toku (jedná se o pøírodì blízká opatøení). Tato opatøení 

jsou založena na obnovì a ochranì øíèních ekosystémù a poskytují trvale udržitelnou, 

nákladovì efektivní a pro životní prostøedí prospìšnou alternativu ke konvenèním 

stavebnì-technickým øešením. V posledních letech také významnì korespondují             

s prioritními cíli Evropské vodní politiky (Rámcové smìrnice EU pro vodní politiku), 

kterými jsou zejména zlepšení využívání vodních zdrojù a jejich ochrana. Mezi tato øešení 

patøí veškerá opatøení, která vhodnì doplòují stavebnì-technickou protipovodòovou 

infrastrukturu a která jsou založena na principu „pracovat s pøírodou”. Øadí se k nim 

napø. revitalizace vodních tokù i jejich bøehových a doprovodných porostù, revitalizace 

nivních ekosystémù, posilování možností pøirozených rozlivù vody v povodí a zlepšení 

propustnosti ploch v mìstských oblastech. Zmínìná opatøení plní protipovodòovou 

funkci ovlivnìním (zmírnìním) prùbìhu povodnì – zpomalují nástup povodòové vlny      

a snižují maximální prùtok dosažený bìhem povodnì. Kromì toho pøináší i øadu dalších 

benefitù, které mùže spoleènost využívat – samoèistící procesy vody, regulace místního 

klimatu a kvality ovzduší, zvýšení rekreaèní, estetické a kulturní hodnoty dané lokality.

Na úrovni mìst lze pozorovat obdobný trend. Zatímco v minulosti pøevládaly 

tendence „pøebyteènou“ vodu z mìsta co nejrychleji odvádìt (nepropustné povrchy, 

jednotné kanalizaèní systémy), v souèasné dobì pøevládá trend retence vody                  

v nezastavìných územích a zavádìní pøírodì blízkých (zelených) opatøení (napø. 

propustné povrchy, zasakovací pásy). Na úrovni jednotlivých mìstských èástí èi budov 

pak je možné rovnìž využít strukturální opatøení typu mobilních protipovodòových 

bariér, potenciální škody efektivnì snížit vhodným návrhem budov v potenciálnì 

zasažených oblastech (napø. umístìním nákladného technologického vybavení budov   

ve vyšších patrech).

Revitalizace potoka Rokytka v Praze

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka       

v Praze

Božkovský ostrov na Úslavì v Plzni

Vodní plochy Lobezská louka v Plzni

Vatnsmýri – obnova mokøadu ve mìstì 

Reykjavík

Revitalizace tokù

Obnova a zøizování postranních ramen

Tùnì a mokøady

Pøíklady pøírodì blízkých øešení snížení povodòového rizika
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Revitalizace potoka Rokytka
v Praze

Lokalita

Potok Rokytka, dolní Vltava.

Rokytka je vodní tok v povodí dolní Vltavy. Celková délka potoka je 37,5 km. 

Pramení jihovýchodnì od Øíèan v prostoru Øíèanského lesa mezi obcemi Tehov       

a Tehovec v nadmoøské výšce 453 m. Prameny Rokytky jsou dva a po nìkolika stech 

metrech se stékají a stávají se poèátkem nejdelšího pražského potoka, který má   

na území Prahy délku 31,5 km. Rokytka protéká øadou rybníkù a chránìných 

území. Potok a jeho okolí prošlo v minulosti znaènými zmìnami. V historii vinaøská 

oblast Libnì a Vysoèan, kam se ještì na zaèátku 19. století jezdilo za pøírodou a na 

venkov za rekreací, prošla bìhem 19. a 20. století rozsáhlou promìnou. Rozvoj 

prùmyslu v tìchto ètvrtích byl znaèný, vznikaly zde továrny na cement, líh atd. 

Vodní síla Rokytky byla také využívána k pohonu mlýnù, které byly v její blízkosti 

postaveny. Na zaèátku 20. století došlo k nejvýznamnìjší regulaci Rokytky, kdy 

bìhem let 1905–1910 došlo k napøímení, prohloubení a opevnìní jejího koryta    

od Libnì po Hloubìtín. Další regulací utrpìlo koryto na mnoha místech svého toku                

v 70. letech minulého století.

Revitalizace suchého poldru Èihadla 2008
Revitalizace koryt potokù v prostorách suchého poldru Èihadla je jedna z nejvìtších  

a nejrozsáhlejších pøírodì blízká revitalizace vodních tokù v Praze a okolí. Suchý poldr 

Èihadla byl postaven v 80. letech 20. století a slouží k zachycování pøívalových srážek     

z povodí Rokytky. Suchý poldr se nachází v místech, kde ještì v 18. století stával velký 

Nové revitalizaèní koryto Rokytky – lávka.
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rybník, který byl ale èasem vypuštìn a zmìnìn v pole. V rámci výstavby suchého poldru 

bylo koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým 

potokem napøímeno a opevnìno betonovými tvárnicemi. Vzhledem k tomu, že celé území 

je urèeno k rozlivu vody, jsou napøímená a opevnìná koryta zcela neopodstatnìná a došlo 

jen ke znehodnocení této pøírodní lokality, která je navíc souèástí pøírodního parku 

Klánovice-Èihadla.

Revitalizace spoèívala v zasypání starých opevnìných a kapacitních koryt a vyhloubení 

nových, pøírodì blízkých, mìlkých, meandrujících koryt. V místech, kde se nová koryta 

køížila s koryty pùvodními, byly vybudovány malé tùnì. Bøehy tùní byly upraveny jak 

pozvolnì, tak i strmì s ohledem na možnosti rozvoje fauny a flóry. Další tùnì vznikly z èásti 

pùvodního koryta Rokytky v místech, kde v korytì rostly vzrostlé stromy. V rámci 

revitalizace byly vybudovány i nové mostky pøes potoky a informaèní tabule s tematikou 

revitalizací a ochrany pøírody. Nová koryta potokù byla osázena cca 200 mladými stromky, 

zejména olšemi, jasany, javory a duby. Své místo zde našly i keøové skupiny složené pouze   

z druhù našich domácích døevin, jako jsou trnky, kaliny, brsleny a vrby. Tùnì a nìkteré èásti 

koryt byly navíc osázeny mokøadní vegetací, jako jsou kosatce, kyprej a rùzné druhy trav. 

Finance

Náklady: 17,1 mil. Kè, spolufinancováno z fondù EU JDP 2 a MMR ÈR.

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant:

Ekotechnik-inženýring, s.r.o., Ing. Jan Jiøí Jílek

Dodavatel:

Lesy hl. m. Prahy

Investor:

hl. m. Praha zastoupené odborem ochrany prostøedí MHMP

Období realizace:

 7/2007 – 4/2008

Kontakt:

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Jiøí Karnecki, 
Jiri.Karnecki@praha.eu, tel.: +420 236 005 817

Výstavba nového koryta. Nové revitalizaèní koryto Rokytky.



48

Úprava koryta v okolí Hoøejšího rybníka
Rokytka v okolí Hoøejšího rybníka prošla v posledním století mnoha zásadními 

zmìnami. Pùvodnì protékala pøímo skrze Hoøejší rybník. V roce 1961 v rámci 

rekonstrukce rybníka a výstavby pøírodního koupalištì byla vybudována dìlící hráz          

a rybník byl pøestavìn na boèní. Pro napouštìní rybníka byl na nátoku vybudován 

stupeò a koryto bylo vydláždìno. Níže po toku byl pak postaven pokusný hydrostatický 

jez, zvaný Jermáøùv. V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno 

odstranìní zbytkù již nefunkèního Jermáøova jezu a doprovodných betonových 

konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyøešen balvanitým skluzem. 

Balvanitý skluz nahradil i pùvodní stupeò na nátoku do rybníka. Oba skluzy jsou 

migraènì prostupné pro bìžné druhy ryb vyskytujících se v Rokytce. 

Revitalizace koryta pod Smetankou 2013

I pod vrchem Smetanka dostála Rokytka výrazných promìn. Historicky zde bylo 

meandrující koryto, a dokonce i mlýnský náhon. V 19. století byla Rokytka v tìchto 

místech napøímena a okolí zavezeno. Bøehy pak zarostly neprostupným porostem 

trnovníku akátu. Revitalizace v této èásti Rokytky spoèívala v odtìžení skládek, rozšíøení                  

a rozèlenìní koryta a vytvoøení ekologické bermy. V korytì byly vytvoøeny dva malé 

ostrùvky a jedna stìna pro ledòáèky, kteøí se v této lokalitì èasto vyskytovali, ale nemìli 

zde vhodné podmínky k hnízdìní. Do koryta potoka bylo vloženo a stabilizováno nìkolik 

kmenù z okolních pokácených stromù, které budou ve vodì sloužit jako mrtvé døevo, 

které je velmi dùležitou souèástí vodních ekosystémù. Díky prosvìtlení se v potoce 

zaèala rozvíjet i vodní vegetace, jako napøíklad lakušníky. Souèástí revitalizace byla           

i úprava soutoku Rokytky s Malou Rokytkou, kde bylo odtìženo až 2 m skládek.

Revitalizace pod Hoøejším rybníkem 2013 

Rokytka dostála velkých zmìn i pod Hoøejším rybníkem. Pùvodnì zde byla široká niva 

a v prostoru mezi souèasnou Rokytkou a náhonem na Kejøùv mlýn mìla Rokytka nìkolik 

koryt. V korytì Rokytky bylo dokonce pøírodní koupalištì. Postupnì bylo toto území 

zaváženo a v souèasné dobì se zde nachází 2–3 m navážek. V rámci výstavby 

Prùmyslové ulice bylo koryto Rokytky v délce cca 300 m pøeloženo, napøímeno                 

a opevnìno do tvaru betonového lichobìžníku. V horní èásti úpravy, kde koryto nebylo 

opevnìno a bøehy byly znaènì podemlety, byla provedena stabilizace bøehù pomocí 

Lokalita pod Hoøejším rybníkem – pùvodní opevnìní a nové s posezením u vody.
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velkých balvanù. V dolní èásti bylo dosluhující betonové opevnìní vybouráno a nahrazeno 

tìžkou balvanitou rovnaninou, tzv. alpskou úpravou. V rámci možností zde bylo provedeno 

rozèlenìní koryta kamennými výhony. Dno bylo ponecháno pøírodní s mozaikovitì 

usazenými kameny a kamennými prahy. Bylo tak vybudováno pøírodì blízké a zároveò 

stabilní koryto potoka, které poskytuje životní prostor vodním rostlinám a živoèichùm.

Finance

Náklady: 9 mil. Kè

Revitalizace nad Hoøejším rybníkem 2014
Koryto Rokytky nad Hoøejším rybníkem bylo napøímeno zaèátkem 20. století a bøehy 

byly osázeny alejí oøešákù a hrušní. Díky dlouholeté zanedbané údržbì však zarostly 

náletovou vegetací. Samotné koryto Rokytky tak bylo degradováno na jakýsi kanál 

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant:

AŽP – Ing. Cyril Mikyška

Dodavatel:

Lesy hl. m. Prahy, Støedisko vodní toky

Investor:

hl. m. Praha zastoupené odborem ochrany prostøedí MHMP

Období realizace:

4/2012 – 12/2013

Kontakt:

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Jiøí Karnecki, 
Jiri.Karnecki@praha.eu, tel.: +420 236 005 817 

Lokalita nad Hoøejším rybníkem – situace území.
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sloužící k rychlému odvedení vody. Dno postrádalo èlenitost, levý bøeh byl nepøístupný    

a zcela zdevastovaný poèetnou kolonií nutrií. V rámci revitalizace bylo celé koryto 

Rokytky nad Hoøejším rybníkem pøeloženo do louky na levém bøehu. Cílem bylo vytvoøit 

pøírodì blízké, klikatící se a mìlké koryto, takové, jak asi vypadalo pøed regulací. Aby 

byla zachována kapacita prùtoèného profilu, byla nejprve uprostøed louky vytvoøena cca 

20 m široká sníženina (berma), do které bylo nové koryto vymodelováno. V obloucích 

vzniklo nìkolik malých vodních ploch.

Finance

Náklady: 7,5 mil. Kè

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Mezi nejvìtší pøínosy projektu patøí vytvoøení pøírodì blízkého protipovodòového 

opatøení, chránícího zastavìnou èást povodí, vytvoøení zcela nového vodního toku, 

celková revitalizace døevinných porostù, zvýšení druhové rozmanitosti lokálního 

biocentra o rostliny a živoèichy vázané na vodní prostøedí a výsadby nových stromù. 

Spoleèenským pøínosem revitalizace je vytvoøení velmi oblíbeného a navštìvovaného 

odpoèinkového místa pro krátkodobou rekreaci pro obyvatele Prahy.

Souèasný stav

Revitalizace jsou dokonèeny. 

Shrnutí klíèových faktorù pro úspìšnost projektu, nejvìtší pøekážky

Klíèovým faktorem úspìšnosti projektu bylo využití pozemkù v majetku hl. m. Prahy 

a potenciál lokality jednak z hlediska ochrany pøírody a krajiny, tak i aktivní rekreace         

a sportovního využívání.

Nejvìtším problémem byly pøeložky inženýrských sítí.

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant:

Šindlar s.r.o.

Dodavatel:

Lesy hl. m. Prahy, Støedisko vodní toky

Investor:

hl. m. Praha zastoupené odborem ochrany prostøedí MHMP

Období realizace:

4/2013 – 12/2014

Kontakt:

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Jiøí Karnecki, 
Jiri.Karnecki@praha.eu, tel.: +420 236 005 817
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Revitalizace Litovicko-Šáreckého
potoka v Praze

Lokalita

Složený název Litovicko-Šárecký upozoròuje na dvì èásti potoka. Litovickým 

potokem bývá nazývána jeho horní èást, která vtéká do nádrže Džbán. Šáreckým 

potokem pak bývá oznaèován dolní úsek toku pod nádrží. Litovicko-Šárecký potok 

pramení u obce Chýnì, v západní èásti Støedoèeského kraje, a do Vltavy se vlévá      

v Praze-Sedlci, v místech, kde konèí Císaøský ostrov.

Litovicko-Šárecký potok nejprve protéká soustavou Hostivických rybníkù 

(Litovický, Kala, Bøve, Strnad), které jsou za hranicemi Prahy. Do Prahy potok pøitéká 

tìsnì nad retenèní nádrží Jiviny a dále pokraèuje do pøehrady Džbán. Velká èást toku 

protéká Šáreckým údolím, kde se potok zaøezává do tvrdých buližníkových hornin,     

v nichž vyrývá kaòonovité údolí a vytváøí øadu kouzelných scenérií.

Prùmìrný prùtok v Šáreckém potoce je okolo 20–40 l/s. Z historického pohledu je 

Litovicko-Šárecký potok jedním z nejvýznamnìjších pražských potokù. Jeho voda 

sloužila, a dodnes slouží, k zásobování Pražského hradu užitkovou vodou. Za vlády 

Rudolfa II. byl od Libockého rybníka postaven tzv. hradní potok, který pøivádìl 

otevøeným korytem vodu až na Pražský hrad. Pro zajištìní dostateèného množství 

vody pro tento potok byla za Prahou zøízena soustava Hostivických rybníkù. Èlovìk 

zaèal potok upravovat k obrazu svému, jakmile se v jeho blízkosti usadil.  S rozvojem 

využívání vody jako hnací síly pro mlýny a hamry, byl potok postupnì napøimován      

a pøekládán k okraji nivních luk, které byly zemìdìlsky využívány. Stavìly se náhony   

a mlýnské rybníky, stále se však jednalo o témìø pøírodní potok.

Zásadní zmìny nastaly až v 60. letech minulého století, kdy došlo v Ruzyni a Liboci 

k masivnímu zkapacitòování a následnì i opevòování koryta potoka. V Ruzyni byl 

potok v délce 960 m zcela zatrubnìn. Dalším fenoménem, který zásadnì zmìnil 

charakter potoka, bylo vytváøení skládek stavebního a jiného odpadu v nivì a na 

bøezích. Tím došlo ke znièení pøirozených retencí a zhoršení odtokových pomìrù. Aby 

byly alespoò èásteènì napraveny tyto historické škody, jsou Litovicko-Šárecký potok    

a jeho niva postupnì revitalizovány.

Revitalizace na Žežulce 2013

Na Žežulce byl historicky potok vytìsnìn na kraj údolní nivy pod les a od pøilehlé louky 

byl èasem zcela oddìlen valem z vytìžených sedimentù. Louka se pravidelnì kosila             

a mulèovala a nebyla z botanického hlediska cenná. Zhruba v polovinì louku rozdìlovala 

historická navážka stavebního odpadu. V rámci revitalizace se potok pøeložil do støedu 

louky a vymodeloval jako pøírodì blízký meandrující tok s tùnìmi a brody. Navážky z nivy 

byly odstranìny. Pøed navrácením do pùvodního koryta bylo provedeno rozdvojení potoka 

za úèelem zlepšení odtokových pomìrù lokality. Tvar a hloubka koryta vycházely v této 

lokalitì z pøedpokladu, že revitalizované koryto nesmí podmáèet okolní louku, protože je 
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rekreaènì využívána místními obyvateli. Pro lepší rekreaèní využívání a údržbu se v horní èásti 

zbudovala malá døevìná lávka. Pùvodní koryto potoka bylo zavezeno zeminou z výkopù 

nového koryta. Pøi revitalizaci se dbalo na to, aby bylo zachováno co možná nejvíce cenných    

a stanovištnì pùvodních døevin, a koryto potoka tak lépe zapadlo do nového prostøedí.

Revitalizace na Zlatnici 2013

Na Zlatnici potok pùvodnì kopíroval silnici V Šáreckém údolí a byl vtìsnán mezi 

komunikaci a ploty rodinné zástavby. Vzhledem ke stísnìným podmínkám byl potok 

opevnìn kamennými nebo betonovými zídkami a štìtovnicemi. Na druhé stranì silnice 

se pak nacházela rozsáhlá rákosina s fragmenty cenných nivních luk a zbytky starého 

mlýnského náhonu. Vzhledem k významnosti lokalit zde byl pøed zahájením prací 

proveden botanický prùzkum. Pøi návrhu revitalizace bylo využito pùvodních propustkù  

k náhonu a potok byl pøeložen zpìt do nivy v délce 650 m. Opìt zde bylo vytvoøeno 

meandrující koryto, které ale respektovalo nejcennìjší èásti nivy. Revitalizace byla 

doplnìna o 5 tùní. Pùvodní koryto potoka zde bylo ponecháno z dùvodu lepšího 

pøevodu povodòových prùtokù z území. Voda je do revitalizaèního a pùvodního koryta 

pøivádìna pomocí rozdìlovacího objektu vyskládaného z velkých balvanù. Zbytky 

pùvodního mlýnského náhonu byly zasypány a díky vyèištìní okraje pøilehlého lesa  

došlo k propojení vodního, luèního i lesního prostøedí. Pro zatraktivnìní revitalizace     

pro návštìvníky byla støedem louky zbudována štìpková pìšina a døevìná lávka pøes potok.  

Lokalita Zlatnice. Lokalita Jenerálka.

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka – lokalita Žežulka.
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Revitalizace pod Jenerálkou 2013

Tøetí lokalita, pod Jenerálkou, byla nejménì poznamenaná èinností èlovìka. Potok 

zde byl sice historicky vymístìn na okraj údolní nivy, ale díky dlouhodobému nevyužívání 

se pùvodní louka zmìnila v rákosinu a potok zaèal opìt postupnì meandrovat. 

Revitalizace mìla za cíl podpoøit pøirozené vinutí koryta a vytvoøit v lokalitì nìkolik tùní. 

Souèástí byla i revitalizace Kruteckého potoka, který byl z pùvodního betonového   

koryta vedoucího podél cesty pøeložen do nivy, kde se stéká s dalšími prameny a odtéká 

do Litovicko-Šáreckého potoka. 

Dokonèenou revitalizaci postihla v èervnu 2013 povodeò, která odpovídala zhruba 

pìtileté vodì. Na všech tøech lokalitách došlo k rozlití vody do nivy a k nastartování 

korytotvorných procesù. Vytvoøily se zde štìrkové brody a náplavy a dotvoøily se tùnì. 

Finance

Náklady 3,7 mil. Kè z rozpoètu mìsta Prahy.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Mezi nejvìtší pøínosy projektu patøí vytvoøení pøírodì blízkého protipovodòového 

opatøení, chránící zastavìnou èást povodí a zvýšení druhové rozmanitosti lokálního 

biocentra o rostliny a živoèichy vázané na vodní prostøedí a výsadby nových stromù. 

Spoleèenským pøínosem revitalizace je vytvoøení velmi oblíbeného a navštìvovaného 

odpoèinkového místa pro krátkodobou rekreaci pro obyvatele Prahy.

Souèasný stav

Revitalizace je dokonèená.

Shrnutí klíèových faktorù pro úspìšnost projektu, nejvìtší pøekážky

Klíèovým faktorem úspìšnosti projektu bylo využití pozemkù v majetku hl. m. Prahy 

Pro úspìšnost projektu byl dùležitý i potenciál lokality z hlediska ochrany pøírody             

a krajiny a také možnost aktivní rekreace.

Nejvìtším problémem byl nesouhlas nìkolika místních obyvatel s revitalizací.

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant:

Šindlar, s.r.o.

Realizace staveb:

Lesy hl. m. Prahy, Støedisko vodní toky

Investor:

hl. m. Praha zastoupené MHMP

Období realizace:

9/2012 – 5/2013

Kontakt:

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Jiøí Karnecki, 
Jiri.Karnecki@praha.eu, tel.: +420 236 005 817
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Božkovský ostrov na Úslavì
v Plzni

Lokalita

Plzeò 2 – Slovany, èást obce Božkov – Božkovský ostrov – pravobøežní èást údolní 

nivy øeky Úslavy.

Božkovský ostrov je významnou tradièní lokalitou z hlediska sportovního        

a rekreaèního využití i v návaznosti na rekreaèní potenciál pùvabné øíèní krajiny 

údolní nivy øeky Úslavy mezi pùvodními obcemi Koterov a Božkov. Území             

tzv. Božkovského ostrova leží v údolní nivì øeky Úslavy tìsnì nad mìstskou èástí 

Božkov. Širší území je souèástí biokoridoru regionálního významu øeky Úslavy         

è. RK2010, který je souèástí územního systému ekologické stability (ÚSES) mìsta 

Plznì. Vlastní Božkovský ostrov je souèástí vloženého lokálního biocentra               

è. 2010/03.

Poøíèní park s pøírodì blízkým protipovodòovým opatøením

Základem koncepce využití území Božkovského ostrova jako poøíèního parku byla 

jeho pøemìna z uzavøeného ostrova skrytého za úèelovým sportovním areálem           

na veøejnì pøístupné rekreaèní území se širším sportovním, rekreaèním a pøírodním 

využitím. Ostrov byl zpøístupnìn zcela novou pìší lávkou pøes øeku Úslavu. Tím došlo 

zároveò k propojení ostrova se sportovnì-rekreaèní trasou vedoucí podél celé øeky 

Úslavy (Greenways) na území mìsta Plznì, která je zároveò doplnìna nauènou øíèní 

stezkou Údolím Úslavy.

Nejvìtší atraktivitou parku je novì vytvoøený pøírodì blízký protipovodòový prùleh    

s vodním tokem, propojující koryto pùvodního náhonu s øekou Úslavou, který ochrání 

zastavìnou èást ostrova pøed èastými povodòovými prùtoky až do tzv. pìtileté vody Q . 5

Pøírodní prvek mìlkého protipovodòového prùlehu s drobnou vodoteèí je ve svém 

Nový vodní prvek propojující pùvodní náhon s øekou Úslavou.
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støedním úseku doplnìn vodními dìtskými herními prvky. V místì vyústìní nové 

vodoteèe zpìt do øeky Úslavy byl vytvoøen i pozvolný pøístup k vodì pøedevším          

pro návštìvníky se psy.

V souvislosti s tímto zámìrem mìsto Plzeò vykoupilo a zrevitalizovalo pùvodní 

mlýnský náhon, který byl dlouhodobì nevyužívaný a silnì zanedbaný. Koryto náhonu 

bylo pøi revitalizaci vyèištìno od sedimentù a odpadù, byl zrekonstruován i vtokový 

objekt se stavidlem. Na celém Božkovském ostrovì byly provedeny sadovnické úpravy   

v souladu s cílovými døevinami regionálního biocentra – odstranily se nepùvodní døeviny 

a døeviny ve špatném zdravotním stavu, vysazeny byly cílové døeviny pøirozených 

spoleèenstev.

V èásti areálu u stávajícího fotbalového høištì byla vytvoøena in-line dráha                   

s asfaltovým povrchem. Ostrov zpøístupòují hlinitopísèité pìší stezky doplnìné    

cvièícími prvky na protažení tìla a zvýšení fyzické kondice.

Finance

Vegetaèní úpravy 0,83 mil. Kè (z toho 0,55 mil. Kè dotace z OPŽP). Revitalizace 

pùvodního náhonu 1,88 mil. Kè z rozpoètu mìsta Plznì. Vytvoøení prùlehu s novou 

vodoteèí 5,45 mil. Kè (z toho 4,99 mil. Kè dotace z OPŽP). Nová lávka a sportovnì-

rekreaèní trasa pøes ostrov 16,33 mil. Kè (z toho 13,127 mil. Kè dotace z ROP Jihozápad). 

Výstavba pìších stezek 4,70 mil. Kè (z toho 3,99 mil. Kè dotace z ROP Jihozápad).      

In-line dráha 4,80 mil. Kè z rozpoètu mìsta Plznì.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Mezi nejvìtší pøínosy projektu patøí vytvoøení pøírodì blízkého protipovodòového 

opatøení, chránícího zastavìnou èást Božkovského ostrova až do pìtilelých povodòových 

prùtokù (Q ); vytvoøení zcela nového vodního toku propojujícího pùvodní náhon a øeku 5

Úslavu; revitalizace pùvodního mlýnského náhonu a jeho bøehových porostù; celková 

revitalizace døevinných porostù na celém Božkovském ostrovì; zvýšení druhové 

rozmanitosti lokálního biocentra o rostliny a živoèichy vázané na vodní prostøedí             

a výsadby nových stromù. Spoleèenským pøínosem revitalizace Božkovského ostrova je 

vytvoøení velmi oblíbeného a navštìvovaného odpoèinkového místa pro krátkodobou 

rekreaci a to jak pro obyvatele Božkova a Koterova, tak pro obyvatele celé Plznì.  

Prùleh ochrání zastavìnou èást Božkovského ostrova až pøed tzv. pìtiletou povodní.
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Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Revitalizace Božkovského ostrova je témìø hotová. Zbývá realizovat závìreènou 

etapu poslední èásti pùvodního mlýnského náhonu od Božkovského ostrova smìrem    

k Lobezské ulici, kde je zaústìn do øeky Úslavy. Dále se pøipravuje výstavba nových 

veøejných toalet pro návštìvníky v zastavìné èásti Božkovského ostrova. Naproti 

Božkovskému ostrovu pøes øeku Úslavu pøi ulici K Jezu se v návaznosti na novì 

vybudovanou pìší lávku realizuje parkovištì pro návštìvníky a na tomto pozemku se 

uvažuje o výstavbì malé multifunkèní sportovní haly, která by vhodnì doplnila nabídku 

sportovnì-rekreaèních aktivit v území.

Shrnutí klíèových faktorù pro úspìšnost projektu, nejvìtší pøekážky

Klíèovým faktorem úspìšnosti projektu je potenciál lokality jednak z hlediska 

ochrany pøírody a krajiny, tak aktivní rekreace a sportovního využívání. Zásadním 

klíèovým faktorem byla vložená energie místní samosprávy mìstského obvodu            

pøi projektové pøípravì i realizaci projektu. Nejvìtším problémem byla majetková 

pøíprava projektu. Nyní je Božkovský ostrov jedním z nejoblíbenìjších odpoèinkových 

míst v celé Plzni.

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant ÚS, SP:

ATELIER FONTES, s.r.o., Køídlovická 19, 603 00 Brno, tel./fax: +420 549 255 496,            
fontes@fontes.cz, www.fontes.cz

Projektant DÚR, DSP:

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o., Jiráskovo námìstí 18, 326 00 Plzeò,            
tel.: +420 377 455 722, o.hysek@studiohysek.cz, www.studiohysek.cz

AREA group s.r.o., Šafaøíkovy sady 5, 301 00 Plzeò, tel.: +420 377 323 717,                               
pborik@areagroup.cz, www.areagroup.cz

Zhotovitel: 

CETINA a KENAUR s.r.o., Vøesová 494, 330 08 Zruè-Senec, tel.: +420 377 241238,          
cetina@cetinaakenaur.cz, www.cetinaakenaur.cz

Období realizace

12/2009 – 4/2015

Po komplexní revitalizaci se stal Božkovský ostrov oblíbeným odpoèinkovým místem.
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Vodní plochy Lobezská louka
v Plzni

Lokalita

Plzeò 4, èást Lobzy – pravobøežní èást údolní nivy øeky Úslavy.

Zájmové území, nacházející se v nivì øeky Úslavy východnì od centra Plznì      

v katastru Lobzy v úseku mezi Rokycanskou a Lobezskou ulicí, je vyhledávanou 

lokalitou pro krátkodobou rekreaci pøedevším místních obyvatel (relaxace, sport, 

procházky). Lokalita je cenná pøedevším kontaktem rozsáhlé pøírodní plochy            

v blízkosti centra mìsta Plznì a urbanizovaného prostøedí. Území je souèástí 

biokoridoru regionálního významu øeky Úslavy è. RK2010, který je souèástí 

územního systému ekologické stability (ÚSES) mìsta Plznì.

Poøíèní park s pøírodì blízkým protipovodòovým opatøením

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka“ vznikl jako souèást projektu REURIS 

(REvitalisation of Urban RIver Spaces) – Revitalizace vodních tokù v urbanizovaných 

oblastech. Hlavním cílem projektu je zachovat a zhodnotit øíèní krajinu ve mìstì nejen    

z hlediska ekologického, krajinného a protipovodòového, ale i z hlediska urbanistického, 

rekreaèního a sportovního.

Realizace návrhu má pozitivní dopad na zlepšení podmínek pro rekreaci a aktivní 

trávení volného èasu nabídkou veøejných prostranství s parkovou úpravou. Zároveò 

podél øeky Úslavy vede nezpevnìná komunikace, na níž je navržena sportovnì-rekreaèní 

trasa – tzv. Greenways. Trasu budoucí cyklostezky již dnes doplòuje nauèná øíèní stezka 

Údolím Úslavy.

Nové vodní plochy v údolní nivì Úslavy navazují na Lobezský park.



58

Hlavním cílem I. etapy je zmírnìní povodòových prùtokù díky vyhloubení systému 
3tùní a tím vytvoøení nových retenèních prostorù o objemu cca 8 000 m . Odtìžením 

stávajícího terénu a vyhloubením tùní je vytvoøen nový retenèní prostor mezi úrovní stálé 

hladiny v tùních a úrovní okolního terénu. Jedná se tedy o posílení (návrat) pøirozené 

retence vody v území. Tùnì v první etapì projektu jsou napájené pouze spodní vodou,    

v dalších etapách mohou být rovnìž propojené s øekou nebo napájené postranním 

pøítokem a� již otevøeným, èi zatrubnìným. Novými výsadbami vegetace (vodní rostliny, 

travnatá spoleèenstva a døeviny) dojde k celkovému zvýšení èlenitosti i hydraulické 

drsnosti území a k mírnému zpomalení prùtoku velkých vod záplavovým územím.

Území je rozèlenìno na plochy èistì pøírodní, pøírodnì – rekreaèní a rekreaèní. Pøírodní 

plochy tvoøí mokøady pøiléhající ke korytu Úslavy s výsadbou vhodných druhù døevin, které 

tak dohromady spolu s tùnìmi vytvoøí biotop mokøadních spoleèenstev. Øešené území je 

též souèástí územního systému ekologické stability (biokoridor regionálního významu), 

proto nové výsadby tvoøí výhradnì domácí døeviny pùvodních pøirozených spoleèenstev.

Èistì pøírodní plochy pøechází do ploch rekreaèních a to pozvolnì prostøednictvím 

pøírodnì – rekreaèních ploch, jejichž základem je jiné druhové a prostorové složení 

vegetaèních prvkù a jiné úpravy bøehù vodních ploch. Rekreaèní plochy jsou vázány 

zejména na hlavní vodní plochu a sportovnì-rekreaèní prvky – høištì na pétanque, 

dìtské vodní høištì a dìtskou prolézaèku, které jsou citlivì rozmístìny v øešeném území  

s ohledem na hranici aktivní zóny záplavového území (tzv. stoletá voda – Q ).100

Finance

Celkové náklady 14 205 426,29 Kè z toho dotace 10 183 344, 59 Kè z OPŽP (osa 6.5 

– dotace ve výši 75 % na uznatelné náklady 604 220,39 Kè + osa 6.4 – dotace ve výši 

100 % na uznatelné náklady 9 579 124,20 Kè); spolufinancování zpùsobilých nákladù     

a nezpùsobilé náklady z rozpoètu mìsta Plznì 4 022 081,71 Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Hlavní význam takového poøíèního parku je pøírodì blízká protipovodòová ochrana, 

posílení retence vody v krajinì, ochrana pøírody a øíèní krajiny i zlepšení druhové 

rozmanitosti. Poøíèní park zároveò plní funkci rekreaèní, sportovní, kulturní i vzdìlávací. 

Vedle zlepšení ekologických podmínek v poøíèním prostoru v souladu s jeho 

Poøíèní park plní funkci ekologickou, rekreaèní i vzdìlávací.
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protipovodòovou funkcí dojde ke zlepšení dopravního propojení i prostupnosti lokality. 

Upravené prostøedí zpìtnì ovlivòuje chování návštìvníkù a novì vytvoøený park pøispívá 

k vyšší bezpeènosti a atraktivnosti lokality. Velmi dùležité je i zvýšení povìdomí 

veøejnosti o problematice vodního prostøedí a hodnotách vodních tokù ve mìstì.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Realizace zámìru Vodní plochy Lobezská louka je vzhledem ke komplikovaným 

majetkoprávním vztahùm rozdìlena do tøí etap.

První etapa, realizovaná zcela na pozemcích mìsta Plznì, byla dokonèena v èervnu 

2015. Následující etapy vyžadují nároènou majetko-právní projektovou pøípravu, která již 

zaèala. I v následujících dvou etapách zámìru „Vodní plochy Lobezská louka“ je 

navrženo zmírnìní povodòových prùtokù systémem pøírodì blízkého protipovodòového 

opatøení s parkovou úpravou. A sice pomocí principu využití øíèní bermy v korytì 

složených prùøezù a vytvoøením tùní i nového øíèního ramene doplnìných sadovnickými 

úpravami. Úøad mìstského obvodu Plzeò 4 jedná o vykoupení všech pozemkù 

potøebných pro realizaci následujících etap.

V rámci územního systému ekologické stability byla již realizována další èást 

biokoridoru regionálního významu, a to revitalizací pùvodnì zazemnìného slepého 

ramene øeky Úslavy pod Vyšehradem v podobì vytvoøení dvou tùní v levobøežní èásti 

údolní nivy.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Klíèovým faktorem úspìšnosti projektu je potenciál lokality, jak z hlediska ochrany 

pøírody a krajiny, tak aktivní rekreace. Zanedbaná èást údolní nivy, která byla pøesto 

hojnì navštìvovaná, se promìnila v upravený poøíèní park.

Zásadním klíèovým faktorem byla vložená energie místní samosprávy mìstského 

obvodu pøi projektové pøípravì i realizaci projektu.

Nejvìtším problémem, kromì majetkové pøípravy projektu, bylo pøesvìdèit veøejnost 

i ostatní politické zástupce o potøebì drobných pøírodì blízkých protipovodòových 

opatøení v krajinì, která k protipovodòové ochranì pøispívají èásteènì, ale nemohou ji 

zcela vyøešit jedním opatøením.

Autoøi projektu a zhotovitel

Projektant ÚS, SP:

ATELIER FONTES, s.r.o., Køídlovická 19, 603 00 Brno, tel./fax: +420 549 255 496,            
fontes@fontes.cz, www.fontes.cz

Projektant DÚR, DSP:

VALBEK, s.r.o. – støedisko Plzeò, Parková 1205/11, 326 00 Plzeò, tel.: +420 377 481 220,  
info.plzen@valbek.cz, www.valbek.cz

Zhotovitel:

HABAU CZ s.r.o. – kanceláø Plzeò, Slovanská alej 30, 326 00 Plzeò, tel.: +420 910 902 840,  
office@habau.cz, www.habau.cz

Období realizace:

12/2008 – 6/2015
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Vatnsmýri – obnova mokøadu
ve mìstì Reykjavík

Lokalita

Island, Reykjavík.

Pøírodní rezervace Vatnsmýri (v pøekladu vodní bažina) je chránìná mokøadní 

oblast v centru islandského Reykjavíku o rozloze 4,7 hektarù. Vatnsmýri se nachází 

v blízkosti kampusu Islandské univerzity, je zdrojem vody pro blízké jezero Tjörnin  

a významným hnízdištìm ptákù. Tato oblast historicky trpìla prùmyslovým 

zneèištìním a problémy s invazními druhy.

Revitalizace mokøadu Vatnsmýri

Pùvodnì byla mokøadní oblast podstatnì rozsáhlejší, na konci 19. století však byla 

èást mokøadù vysušena a zemìdìlsky využívána. Ve 20. století nastal stavební rozmach, 

který zasáhl i Vatnsmýri. V roce 1940 byla èást mokøadu vysušena a zatravnìna. 

Vzhledem k tomu, že je oblast významná jako hnízdištì mokøadních ptákù, v roce 1984 

získala statut pøírodní rezervace mìstskou radou v Reykjavíku. I pøesto, že se jedná          

o pøírodní rezervaci, byla oblast Vatnsmýri v sousedství dálnice Hringbraut a blízkosti 

vnitrostátního letištì, dlouhodobì opomíjenou oblastí. Rezervace Vatnsmýri byla         

na okraji zájmu a trpìla prùmyslovým zneèištìním, zneèištìním z dopravy, zneèištìním 

kvality vody a invazními druhy. Na zaèátku 90. let byla prozkoumána hydrologie 

mokøadu a pøilehlého rybníka Tjörnin. Na základì hydrologického prùzkumu se zjistilo, 

že mokøad má dùležitou roli nejen jako hnízdištì ptákù, ale také zásobuje vodou pøilehlý 

rybník Tjörnin.

Mokøad Vatnsmýri.
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V roce 1995 byl vytvoøen plán péèe pro rezervaci Vatnsmýri. Hlavní myšlenkou první 

fáze revitalizace bylo vytvoøit kanál okolo oblasti o 4,5 hektarech a pìší stezku, která 

vede v nìkterých místech pøes lávky. Protože se jednalo o pozemky Islandské univerzity, 

mìsto Reykjavík muselo s univerzitou o plánech vyjednávat a kanál nebyl vytvoøen       

na celém území.

V roce 2011 pøevzal iniciativu Nordic house (severské kulturní centrum podporované 

Severskou radou ministrù) a zahájil další fázi obnovy a revitalizace mokøadù ve spolupráci 

s Islandskou univerzitou a mìstem Reykjavík. Cílem revitalizace bylo za využití relativnì 

jednoduchých a cenovì pøijatelných opatøení obnovit oblast Vatnsmýri, která bude také 

sloužit pro zvýšení povìdomí veøejnosti o potøebì ochrany pøírody ve mìstì a zároveò 

bude mokøad využíván jako výzkumné místo pro nedalekou Islandskou univerzitu.

Druhá fáze obnovy mokøadù Vatnsmýri byla zahájena na jaøe roku 2012 a probíhala do 

roku 2014, zámìrem bylo zlepšení stanovištních podmínek pro mokøadní faunu a flóru       

a vylepšení kvality vody. Stavební èást obnovy, která zaèala v roce 2012, byla z velké èásti 

dokonèena pøed hnízdící sezónou. Hlavní provedené zmìny zahrnovaly vytvoøení a dokonèení 

kanálu v oblasti Hústjörn a zvýšení prùtoku vody, zvýšení hladiny vody èásteèným 

pøehrazením odtokového místa, odstranìní invazních rostlin a jejich nahrazení vhodnou 

mokøadní vegetací. Souèástí revitalizace byla také venkovní výstava, která seznamuje 

návštìvníky s oblastí Vatnsmýri a umožòuje zažít pøírodu v rùzných roèních obdobích.

Finance

Náklady na první fázi revitalizace mokøadù Vatnsmýri v letech 1995–1996 èinily       

25 mil. islandských korun (ISK), pøibližnì 4 000 000 Kè, které byly hrazeny z mìstského 

rozpoètu. Náklady na druhou fázi revitalizace v letech 2011–2014 èinily pøibližnì 55 mil. 

islandských korun. Na nákladech se podílelo mìsto Reykjavík (25 mil. ISK), Islandská 

univerzita (25 mil. ISK) a Nordic house (5 mil. ISK).

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Mokøady hrají dùležitou roli z hlediska akumulace a retence vody, kvality vody, 

protipovodòové funkce, druhové rozmanitosti, produkce biomasy, ukládání znaèného 

Mokøad Vatnsmýri.
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množství uhlíku a rekreace. Bìhem pøívalových deš�ù mokøady zadrží znaèné množství 

vody, pro okolní krajinu jsou dùležitým zdrojem vody v období sucha, což jsou významné 

aspekty z hlediska mìnícího se klimatu.

Dalšími pøínosy obnovy vodních a mokøadních ekosystémù jsou zvýšení biodiverzity, 

podpora procesu samoèištìní (zlepšování kvality vody v toku), tvorba biokoridorù 

tvoøených pøirozenými bøehovými a doprovodnými porosty. Mokøady Vatnsmýri jsou 

dùležité také z hlediska biologické rozmanitosti, jsou významnou hnízdící oblastí         

pro rùzné druhy ptákù, zejména kachny, husy, racky èi rybáka arktického. Vzhledem        

k vysoké hladinì podzemní vody se rostlinné zbytky pomalu rozkládají a v prùbìhu èasu 

nahromadìný rostlinný materiál vytváøí rašelinu. 

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Hnízdìní ptactva napomáhají umìle vytvoøené ostrùvky a kanály. Lávky pøes tyto 

kanály jsou bìhem hnízdící sezóny odstranìny, do nìkterých lokalit je omezen pøístup 

veøejnosti.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Oblast byla dlouhou dobu na okraji veøejného zájmu, mokøad byl i v prùbìhu 

politických debat o výstavbì nové rezidenèní ètvrti v oblasti Vatnsmýri èasto opomíjen. 

Zmìna nastala v roce 2011, kdy byla zahájena spolupráce tøí veøejných subjektù, 

sousedícího Nordic house (severského kulturního centra), Islandské univerzity a mìsta 

Reykjavík se spoleèným zámìrem obnovy a revitalizace mokøadù.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Architektonická spoleènost Landmotun

Investor:

Mìsto Reykjavík (1995–1996), Nordic house, Islandská univerzita a mìsto Reykjavík 
(2011–2014)

Období realizace:

1995–1996 a 2011–2014

Kontakt:

Thórólfur Jónsson, øeditel – Veøejná zeleò mìsta Reykjavíku

Mokøad Vatnsmýri.
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Nadmìrný povrchový odtok srážkové vody, k nìmuž dochází v dùsledku 

nedostateèného vsakování vody, pøedstavuje hrozbu pro mìstské prostøedí, 

infrastrukturu a dopravu. Pøívalové srážky jsou hlavní pøíèinou bleskových povodní, mùže 

docházet k nárazovému rozvodnìní malých vodoteèí i k ucpání kanalizací ve mìstech.  

Ve mìstech je èasto vysoká koncentrace povrchù s nízkou infiltraèní kapacitou (vìtšina 

umìlých povrchù), což zpùsobuje rychlý odtok deš�ové vody, která je obvykle odvádìna  

jednotnou kanalizací. Zvýšení podílu zasakovacích ploch a poldrù ve mìstech je proto     

z tohoto pohledu klíèovým opatøením.

Jedním z pøíkladù pøírodì blízkých øešení jsou trvale udržitelné odvodòovací systémy 

– opatøení budovaná za úèelem zvýšení kapacity a øízeného odtoku povrchové vody        

v prùbìhu intenzivních srážek. Jedná se o zaøízení, která lokálnì vsakují vodu a zadržují   

ji až do jejího opìtovného využití (napø. k zavlažování mìstské zelenì). Pomocí 

infiltraèních zaøízení se voda vpouští do zemì, vodních nádrží lokálního charakteru         

a mìstské infrastruktury (napøíklad dìtská høištì nebo parkovací plochy, navržené          

k zadržení pøebytku vody bìhem intenzivních srážek). Takto využitá deš�ová voda mùže 

také pøispìt ke snížení spotøeby pitné vody. 

Zachycování a využívání srážkové vody, budování ploch s propustným povrchem       

èi trvale udržitelné odvodòovací systémy ve mìstech jsou opatøení, která pøináší øadu 

pøínosù: zvýšení retence vody a pøedcházení negativním dopadùm sucha, snížení rizika 

škod na majetku v dùsledku selhání odvodòovacích systémù (pøeplnìní kanalizace),  

snížení difúzního zneèištìní, zvýšení rekreaèní hodnoty i lokální druhové rozmanitosti. 

Navíc jsou tato opatøení èasto efektivnìjší z hlediska nákladù v porovnání s tradièními 

odvodòovacími systémy.

2.3 Jak efektivnì hospodaøit s deš�ovou
vodou a pøedcházet suchu

Propustné parkovištì ve Štruncových sadech     

v Plzni

Štìrkové záhony v ulicích v Praze

Ekologická ètvr� E. V. A. Lanxmeer                 

v Culemborgu

Deš�ové kapky – radost a užitek v Mostì

Park pod plachtami v Brnì

Budování ploch s propustným povrchem 

Zachycování a využívání srážkové vody

Pøíklady opatøení k zachycování a využívání deš�ové vody
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Propustné parkovištì
ve Štruncových sadech v Plzni

Lokalita

Plzeò 3 – soutok Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech – nové parkovištì           

pro Relax park.

Propustné parkovištì u Relax parku ve Štruncových sadech

Revitalizace Štruncových sadù na soutoku øeky Radbuzy a Mže využila obrovský 

potenciál tohoto místa v bezprostøední blízkosti centra mìsta, navazujícího na sadový 

okruh kolem historického jádra mìsta Plznì. Došlo k odstranìní pùvodního 

nevzhledného plného oplocení, rozšíøení prostoru okolo pìších promenád, zajištìní 

nových pøístupù k vodì, doplnìní sportovních aktivit okolo stezky pro pìší a cyklisty.

Východnì od vjezdu do sportovního areálu v místì volejbalových høiš� byla 

zrealizována nová parkovací plocha pro 33 osobních vozù, zahrnující i 6 parkovacích 

stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Aby bylo možné provést požadovanou 

výsadbu vzrostlé zelenì, byl mezi druhé a tøetí parkovací stání každé øady smìrem        

od øeky Mže vložen dìlící ostrùvek o šíøce 2 metry.

Odvodnìní povrchu komunikací je zajištìno výsledným sklonem vozovky, na základì 

navrženého jednostranného pøíèného sklonu do okolního terénu. Odvodnìní 

parkovacích stání s povrchem z betonových polovegetaèních tvárnic je øešeno 

vybudováním hloubkového vsakovacího trativodu v nejnižší èásti parkovacího stání. 

Pøedpokládaná hloubka drenáže je 1 metr pod plání parkovací plochy. Výplò podélného 

trativodu je ze štìrkodrti.

Propustné parkovištì u Relax parku ve Štruncových sadech.
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Finance

Celkové náklady na parkovištì èinily 772 873 Kè bez DPH a byly financovány              

z rozpoètu mìsta Plznì.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Hlavním pøínosem realizace projektu je, že propustné parkovištì neodvádí vodu             

z území a nezvyšuje zátìž deš�ové kanalizace. Deš�ové srážky jsou zasakovány povrchovì    

v místì jejich dopadu, což je v pøípadì pøívalových srážek velmi významný faktor.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Parkovištì je využívané návštìvníky Relax parku ve Štruncových sadech, kteøí zde 

tráví svùj volný èas nejen sportovními aktivitami. O údržbu celého Relax parku se stará 

mìstský obvod Plzeò 3.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Zámìrem bylo vytvoøit v této lokalitì soutoku Mže a Radbuzy ve Štruncových sadech 

parkovištì s propustným povrchem. Pøi jeho realizaci nenastaly žádné problémy.

Autor projektu a zhotovitel

Zhotovitel dokumentace:

VALBEK, s.r.o. – støedisko Plzeò, Parková 1205/11, 326 00 Plzeò, tel.: +420 377 481 220,  
info.plzen@valbek.cz, www.valbek.cz

Zhotovitel stavby:

Sdružení RC Štruncovy sady, Klatovská 410, 320 64 Plzeò BERGER BOHEMIA a.s. - 
vedoucí èlen, tel.: +420 378 777 101, info@bergerbohemia.cz, www.bergerholding.eu

Investor stavby:

Statutární mìsto Plzeò, www.plzen.eu

Období realizace

09/2011 – 8/2012

Deš�ové srážky jsou zasakovány povrchovì v místì jejich dopadu.
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Štìrkové záhony v ulicích
v Praze

Lokalita

Praha, Jièínská ulice a Hoøejší nábøeží.

Jedny z prvních výsadeb tohoto druhu v Èeské republice jsou zajímavé tím, že 

se realizovaly u velmi frekventovaných pražských komunikací. První lokalita se 
2nachází v blízkosti Vltavy na Hoøejším nábøeží (200 m ), kde novì vzniklé trvalkové 

záhony oddìlily rušnou silnici a chodník. Stromy zùstaly zachovány, a tak malé 

koøenové mísy pùvodních akátù dostaly mnohem širší a bohatší podobu s druhovì 

pestrou trvalkovou podsadbou.
2V Jièínské ulici vzniklo na 260 m  zcela nové stromoøadí o 14 stromech. Lokalita 

se rozprostírá mezi vodárenskými valy. Výsadba vznikla na místì pùvodního 

širokého chodníku, který byl zúžen. Záhony na obou plochách chrání nízké 

oplocení a doplòují je informaèní panely. Dohromady se na nich našel prostor      

pro 3 768 kusù trvalek a 8 663 kusù cibulovin.

Smíšené trvalkové výsadby ve mìstech

Vytvoøené trvalkové záhony se skládají z vytrvalých rostlin a jejich životnost se pøi 

správném založení a údržbì odhaduje na více než 10 let. Tvoøí je zèásti dlouhovìké 

druhy (napø. tužebníky, ovsíøe), které se sice do plné velikosti rozvíjí i nìkolik let, ale 

Štìrkový záhon v Jièínské ulici poskytl plochu pro zasakování deš�ové vody.
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pøedstavují stabilní kostru výsadeb. Další skupinou jsou druhy výplòové (napø. 

rozchodníky, plesnivky) – nemusí být tak dlouhovìké a vytváøí hlavní, støední kvetoucí 

patro záhonu. Nejnižší úroveò pak zajiš�ují druhy nízké, pokryvné (napø. kakosty, 

mochny). Uzavírají povrch pùdy a potlaèují tak plevel. Dynamickou složku doplòují 

krátkovìké vtroušené rostliny (napø. kohoutky vìncové, len). Vše doplòuje velké 

množství vytrvalých cibulovin (napø. botanické tulipány, modøence, šafrány), které 

kvetou èasnì zjara. Díky použití štìrku coby mulèovacího materiálu jsou záhony 

nenároèné na údržbu (pletí), protože úèinnì brání vysévání plevele. Na obou lokalitách 

realizátoøi použili dva druhy substrátu – živnìjší (kombinace ornice a štìrku) a chudší 

(pouze štìrk), pøièemž u prvního typu se ukázalo jako zásadní použití odplevelené 

ornice. Na roztroušenou podkladovou vrstvu položili separaèní geotextilii (není ale 

nutná), na ní nanesli odplevelenou ornici (mocnost 20–25 cm), poté kamennou dr� 

(mocnost 10 cm), do níž se rostliny sázely. Jak už bylo øeèeno, mohou být tyto vrstvy       

i vzájemnì promíchány. Nakonec se výsadba plošnì zamulèovala štìrkem (mocnost       

5 cm).

Finance

Celkový rozpoèet na založení obou stromoøadí s extenzivními trvalkovými výsadbami 

v obou lokalitách èinil 2,9 mil. Kè.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Realizace trvalkových výsadeb a stromoøadí na obou lokalitách zvýšila schopnost 

vsakování deš�ové vody z okolních zpevnìných ploch. Obì výsadby totiž vznikly na úkor 

nepøimìøenì širokých chodníkù – nepropustných asfaltových ploch, které pøirozené 

Štìrkové záhony nahradily nepropustné asfaltové plochy.



zadržování vody nedovolovaly. Díky štìrkovému mulèi jsou pásy velice úèinné                  

v okamžitém odvodu vìtších srážek do nižších vrstev.

V zimních mìsících se na záhony pravidelnì odklízí sníh. Pøi tání se pak postupnì 

voda dostává do podloží a nikoliv do kanalizace. Samotné rostliny svou listovou plochou 

zvyšují vlhkost v místì a pomáhají usazovat polétavý prach. V neposlední øadì jsou 

výsadby velice atraktivní pro hmyz a další drobné živoèichy.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Obì lokality patøí mezi velmi frekventovaná místa, a proto se musí vyrovnat               

s mimoøádným provozním zatížením. Po dobu šesti let je pravidelnì sledovala a 

hodnotila skupina odborníkù z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví. Díky úzké a dlouhodobé spolupráci autorù projektu, investora, odborníkù   

a realizaèní firmy se podaøilo nastavit optimální model údržby. Dobré výsledky                 

a prezentace pilotního projektu pak pomohla rozšíøit výsadby tohoto typu po celém 

území ÈR.

V roce 2013 (šest let po realizaci) podstoupily záhony èásteènou rekonstrukci. 

Dostaly nové oplocení a informaèní panely, pøibyly cibuloviny a nìkteré trvalky. Po této 

rekonstrukci jsou výsadby v dobrém stavu.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Obì smíšené trvalkové výsadby se v naší republice øadily k pilotním projektùm,          

a proto byli autoøi a realizátoøi odkázáni pouze na doporuèení odborníkù v Nìmecku. 

Ukázalo se, že v takto nároèných lokalitách výsadby vyžadují mnohem intenzivnìjší péèi. 

Nejvìtší problémy zpùsobuje vandalismus (vytrhané cibuloviny, rostliny, odhazování 

odpadkù do záhonù, znièené oplocení, sešlap atd.) a neukáznìní majitelé psù, kteøí        

v záhonech ponechávají exkrementy svých zvíøat. Z tìchto dùvodù se pak navyšují 

náklady na údržbu. Pøekážkou, èi spíše komplikací pak mùže být netradièní vzhled 

výsadeb. Pùsobí více divoce, než je tomu u klasických trvalkových záhonù, a nìkterým 

neinformovaným lidem mohou pøipadat „zaplevelené a neudržované“.

Autoøi projektu a zhotovitel

Investor a autor konceptu:

Hlavní mìsto Praha

Autoøi projektu:

Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková – a05 ateliér zahradní a krajináøské architektury

Zhotovitel:

JENA (Jièínská ulice), Zahradní architektura Kurz, s. r. o. (Hoøejší nábøeží)

Období realizace:

podzim 2007

Kontakt:

Ing. Aleš Steiner, a05 ateliér zahradní a krajináøské architektury, steiner@a05.cz, 
www.a05.cz
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Ekologická ètvr� E. V. A. Lanxmeer
v Culemborgu

Lokalita

Nizozemí, Culemborg.

Ekologická ètvr� E. V. A. Lanxmeer vyrostla na zemìdìlské pùdì, kterou 

obklopuje ochranné pásmo zdroje pitné vody. Nacházejí se zde ètyøi prameny,         

z nichž vodárenská spoleènost Vitens èerpá podzemní pitnou vodu pro nizozemské 

mìsto Culemborg. V takových typech lokalit není obvykle možné stavìt obytné 

ètvrti, ale zde to umožnily speciální technologie budování základù domù (pìt stop 

silný pìnový beton) a krajináøský návrh vypracovaný odborníky. V místì, kde stojí 

pùvodní vodárenská vìž a kde se odebírá pitná voda, se nachází pouze ovocný sad 
2o rozloze 2 ha. Ètvr� zahrnuje 320 obytných domù, 40 tisíc m  kanceláøských 

prostor, školy, mìstské farmy (2,5 ha) a další zázemí (restaurace, èajovna apod.).   

V pìší dostupnosti se nachází vlakové nádraží.

Letecký pohled na ekologickou ètvr�  E. V. A. Lanxmeer s reteèními jezírky.
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Uzavøený kolobìh vody

Projekt odstartoval v roce 1993 jako iniciativa Marleen Kaptein, která vymyslela jeho 

základní myšlenku a založila pro tento úèel E. V. A. Foundation sdružující odborníky       

z rùzných sfér. Z nápadu vznikl díky dobré spolupráci s mnoha stranami a rozsáhlému 

velkému zapojení veøejnosti mezinárodní pøíklad udržitelného mìstského plánování.

Pøi zpracování územního plánu se architekti snažili zachovat vhodný pomìr mezi 

zastavìnými a zelenými plochami a zároveò omezit množství pevných povrchù. K tomu 

pomohlo i omezené množství parkovacích ploch, na nìmž se obyvatelé shodli. Parkování 

je povoleno pouze v okrajové èásti ètvrti a to na parkovištích z polopropustných 

materiálù (napø. drcená struska).

Obyvatelé si pøi veøejných projednáváních odsouhlasili, že chtìjí minimalizovat 

spotøebu fosilních paliv, a proto se zde využívají alternativní zpùsoby výroby energie. 

Souèástí ètvrti jsou malé vìtrné turbíny a bioplynová stanice využívající odpad                 

z domácností. Energeticky úsporné domy jsou zateplené, mnoho z nich vlastní solární 

panely i solární ohøívaèe vody, a tak nemusí být pøipojeny k rozvodné síti.  

Systém vodního hospodáøství pracuje s pøirozenými pøírodními procesy. Zahrnuje 

nìkolik oddìlených systémù – pro vodu pitnou, deš�ovou, šedou i èernou. Deš�ová voda 

ze støech a zpevnìných ploch má pøirozený prostor pro zasakování a v pøípadì vìtších 

srážek odtéká do nìkterého z 5 retenèních rybníkù. Napomáhají tomu infiltraèní pásy 

podél komunikací (lze si je pøedstavit jako zelené pøíkopy), kde se pod vrstvou pùdy        

s rostlinami nachází vrstva štìrku, geotextílie a infiltraèní potrubí, které pak vodu odvádí. 

Velkou kapacitu pro uložení nadbyteèné srážkové vody poskytuje také revitalizované 

staré rameno øeky Lek. Šedou vodu z umyvadel, sprch, kuchyòského døezu pøeèiš�ují      

3 koøenové èistírny na okrajích území, odpadní voda z toalet se sbírá zvláš� a pevné 

složky slouží k výrobì bioplynu.

Zelené støechy i infiltraèní pásy poskytují prostor pro zasakování deš�ové vody.



71

Finance

Celkové náklady na realizaci projektu se odhadují na 72 mil. Eur. Mìsto nejprve 

odkoupilo pozemky pùvodnì patøící soukromému zemìdìlci. Dále investovalo              

do procesu vzniku územního plánu lokality, infrastruktury a architektonických návrhù 

první stovky domù. Díky pøedkupním smlouvám s budoucími obyvateli (po odsouhlasení 

územního plánu bylo pøedprodáno 60 % domù) byla celková rizika pro mìsto nižší         

a mohlo si dovolit projekt pøedfinancovat. Hodnota pozemkù se zvýšila z pùvodních   
24–5 Eur za m  na 500 Eur. Po vzniku územního plánu pozemky od mìsta odkoupily 

stavební spoleènosti, které následnì domy prodávaly (pøednostnì smluvním klientùm). 

Proces vzniku projektu a zapojení obyvatel do jednotlivých fází finanènì       

podpoøilo nìmecké Ministerstvo školství, vìdy, technologií a výzkumu, nizozemské 

Ministerstvo pro bydlení, prostorové plánování a životní prostøedí a Grantový program 

pro architekturu. 

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Cílem projektu bylo vytvoøit obytnou ètvr� v souladu s okolní krajinou a s respektem 

ke stávajícím ekosystémùm. Deš�ová voda má na území prostor pro pozvolné 

zasakování, k èemuž pøispívá množství zelených ploch, použití polopropustných 

materiálù pøi budování infrastruktury (parkovištì, turistické stezky apod.). Rybníèky, 

infiltraèní pásy i revitalizované øíèní rameno poskytují v období deš�ù retenèní prostor, 

díky nìmuž nemusí být voda odvádìna pøímo do kanalizace nebo øeky. Voda uchovaná 

v místì se pak mùže využívat v období sucha nebo pro další úèely (pro splachování 

toalet a praní prádla). Všechna tato opatøení zároveò díky pøirozenému výparu z vodních 

prvkù pøispívají v letních mìsících ke zlepšení mikroklimatu.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Dvorky a veøejné prostory kolem domù nejsou rozparcelovány do soukromých 

zahrad, ale patøí sdružení B. E. L. Vzniklo v roce 1997 a jako èleny zahrnuje všechny 

obyvatele ètvrti (vèetnì novì pøíchozích). Obyvatelé pøi koupi pozemku a domu zároveò 

získali podíl na veøejném prostranství (dvorky apod.), které si mohli v plánovacím 

procesu sami navrhnout a nyní o nìj spoleènì peèují. Místní úøad totiž podepsal se 

sdružením dohodu o režimu údržby veøejných prostranství s pìtiletým finanèním 

rozpoètem. Obyvatelé si mohou zvolit, jestli údržbu vykonají sami pod odborným 

dohledem, nebo si najmou odbornou firmu. 

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Okolí E. V. A. Laxmeer obklopuje ochranné pásmo podzemního zdroje pitné vody, 

což pøi výstavbì vyžadovalo spoustu speciálních technických opatøení. Pøírodì blízký 

systém hospodaøení s vodou také pøedpokládá, že se budou všichni obyvatelé chovat 

odpovìdnì (napøíklad nesmí používat kvùli koøenovým èistírnám bìlící prostøedky). 

Proto je klíèem k úspìchu zvyšovat povìdomí obyvatel, vzdìlávat je a poskytovat jim 

dostateèné množství informací.

Myšlenky trvale udržitelného rozvoje projektu se mohly uskuteènit jen díky tomu, že 

vlastníkem území bylo mìsto. Poèáteèní skepse zmizela, když mìla koncepce jasnìjší 
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odborné výstupy a získala podporu z rùzných vnìjších zdrojù. Spolupráce vyžadovala 

silné partnerství a zapojení všech dotèených stran: Marleen Kaptein, E. V. A. Foudation 

(specialistù, vìdcù), mìsta Culemborg, sdružení místních obyvatel B. E. L., soukromé 

vodárenské spoleènosti, energetické spoleènosti, korporace zamìøené na sociální 

bydlení i stavebních spoleèností (zhotovitelù).

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Marleen Kaptein a E. V. A. Foundation (základní koncept), BügelHajema (územní plán), 
Joachim Eble Architektur (urbanistická studie), Copijn Utrecht (krajináøská studie)             
a mnoho dalších architektù a odborníkù

Zhotovitel:

Kingma Bouw BV, Nijhuis Bouw BV, opMAAT architecten a mnoho dalších firem

Investor:

mìsto Culemborg a sdružení B. E. L. (majitelé domù)

Období realizace:

1993–2010

Kontakt:

Marleen Kaptein, E. V. A. Foundation, e.eva@kpnplanet.nl, www.eva-lanxmeer.nl

Jedna ze tøí koøenových èistíren na okraji ètvrti.
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Deš�ové kapky – radost a užitek
v Mostì

Lokalita

Most, Jana Palacha 1534.

Základní škola a Støední škola Jana Palacha v Mostì slouží více než 350 dìtem   

s lehkým a tìžkým mentálním postižením. Žáci se v rámci vzdìlávacího programu 

úèastní pracovních hodin na venkovních pozemcích školy. Celkovì na záhoncích     

a ve skleníku stráví pøes sto hodin týdnì.

Deš�ová voda pro zalévání školní zahrady

V roce 2011 škola umístila ke skleníku 3 nádoby (o celkovém objemu 2 400 litrù), 

zachytávala do nich deš�ovou vodu ze støechy skleníku a tu následnì využívala            
2pro zalévání plochy o rozloze 200 m . Zachycená voda však nepokryla potøeby            

pro zalévání. Ve skleníku byla stále využívána voda pitná, a tak se škola rozhodla             

v následujícím roce navýšit kapacitu o další dva barely (celkový objem 2 000 litrù), 

souèasnì všechny nádoby propojit a za pomoci samonasávacího èerpadla pøivést vodu 

do nového zavlažovacího systému ve skleníku. Na stavbì celého zavlažovacího systému 

se podíleli žáci a uèitelé školy. Spoleèná práce byla pro všechny velkým pøínosem.

Finance

Celkový rozpoèet na realizaci projektu èinil 33 782 Kè. Èástku 26 782 Kè škola získala 

od Nadace Partnerství z grantového programu Nestlé pro vodu v krajinì.

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Deš�ová voda oproti kohoutkové vodì neobsahuje chlor a má jen minimum solí, což 

rostlinám prospívá. Navíc obsahuje dusík, takže pøi zalévání rostlin deš�ovou vodou dochází 

zároveò k jejich hnojení. Døíve bìžné využívání deš�ové vody na zahradách vytlaèila 

Deš�ovou vodu škola využívá pro zalévání skleníku i školních pozemkù.
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pohodlnost, a proto tato voda èasto zbyteènì konèí v kanalizaci. Díky projektu školy se 

zachycená deš�ová voda, kterou žáci následnì spotøebují k zálivce pozemku, mùže dále 

úèastnit malého vodního cyklu. Právì malý vodní cyklus pøináší do krajiny nejvìtší množství 

vody. Postupné vypaøování vody navíc dokáže výraznì zmírnit teplotní výkyvy.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Systém, který škola vybudovala, funguje bez problémù. Pro pøípad nedostatku 

deš�ové vody v horkých letních mìsících je ve skleníku rozvedena i pitná voda. Dva sudy 

mají namontované ventily, ze kterých žáci do konví èerpají deš�ovou vodu. Bìhem 

fungování systému si opravu vyžádaly pouze páky u tìchto ventilù, které byly 

opotøebované èastým používáním. Údržba je nenároèná, v podzimním období se barely 

musí vypustit, aby mrazem nepraskly.

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Nejvìtší výzvou bylo vytvoøit funkèní zavlažovací systém ve skleníku a spoleènì           

s žáky postavit opìrnou zeï nad barely. Žáci s nadšením pracovali a mìli z projektu 

radost. Pøekážkou pøi realizaci byly právì deš�ové kapky, které znemožòovaly stavbu zdi. 

Nakonec se ale poèasí umoudøilo, dìti dokázaly zeï vèas postavit a celý systém 

zprovoznit.

Autoøi projektu a zhotovitel

Investor a autor konceptu:

Základní škola a Støední škola Jana Palacha, Most

Autoøi projektu:

Mgr. Jana Hofferová

Zhotovitel:

uèitelé Petr Rak a Lenka Šašková, žáci a jejich rodièe, zamìstnanci školy

Období realizace:

èerven 2012 – kvìten 2013

Kontakt:

Jana Hofferová, Základní škola a Støední škola Jana Palacha, Most, jana.hofferova@seznam.cz

Do projektu se zapojili žáci, které práce moc
bavila.

Nádoby zachycují deš�ovou vodu stékající
ze  støechy  skleníku.
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Park pod plachtami v Brnì
Lokalita

Brno, Mìstská èást Nový Lískovec.

2Park pod plachtami o rozloze 32 tisíc m  se nachází na sídlišti Kamenný vrch 

mezi ulicemi Sluneèná a Plachty. Jak už název napovídá, jedná se o suchý kopec       

s kamenitým podkladem, na nìmž se pùvodnì rozprostírala zemìdìlská krajina     

a pozdìji i zahrádkáøská kolonie. V 80. letech minulého století ji pak nahradily 

paneláky. Pùvodním zámìrem bylo na ploše dnešního parku postavit školu,            

a proto došlo k terénním úpravám a vybudování kanalizace. Projekt se ale nakonec 

neuskuteènil. Pozdìji se díky zmìnì územního plánu podaøilo mìstské èásti 

prosadit využití prostoru pro sportovnì rekreaèní úèely namísto plánované 

zástavby bytovými domy. Na šedé sídlištì se tak opìt vrátila zeleò.

Pøírodní jezírko na sídlišti

Park vymezují vzrostlé stromy a souvislé keøové porosty, na jižní stranì sousedí se 

sportovním areálem. Vnitønì se pak dìlí na èást pobytovou (s mobiliáøem a herními 

prvky) a èást pøírodní s vodní plochou a kvìtnatými loukami. Jezírko se stalo 

nejdùležitìjším bodem celkové kompozice parku a zároveò je z hlediska adaptaèních 

opatøení nejzajímavìjší èástí.

Celkový pohled na vodní plochu, která slouží jako retenèní nádrž s deš�ovou vodou.
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Nádrž funguje jako pøírodní biotop. Voda pochází z deš�ových srážek, které stékají  
2ze støech tøí panelových domù o celkové ploše pøibližnì 1 600 m . Do jezírka ji pøivádí 

podzemní potrubí a poté otevøené koryto. Pøi vtoku do nádrže filtruje pøes prùceznou 

hrázku a pøirozenì ji èistí také koøeny vodních rostlin, které se zde èasem ještì více 

rozrostou. Maximální hloubka nádrže je 1,2 metru. Lávka vede nad vodní plochou         

ve smìru pøirozené pìší trasy a její zalomení i zpùsob kladení prken nutí návštìvníka 

zpomalit a sledovat, co se kolem dìje. Inspirací pro okolní kvìtnaté louky se stal 

ostrùvek rostlin, který samovolnì vznikl na ploše dlouhou dobu ležící ladem. Tuto 

pùvodní èást architekti zámìrnì ponechali, stejnì jako nìkteré náletové døeviny              

a vzrostlé stromy z nìkdejší zahrádkáøské kolonie.

Finance

Celkové náklady na realizaci projektu Park pod plachtami èinily 10,3 miliony Kè,      

pøi èemž èást nákladù pokryla dotace z Operaèního programu Životní prostøedí.

Jednotlivé náklady:

• Zeleò – 2,1 mil. Kè

• Vodní nádrž – 2,1 mil. Kè

• Kanál – 2,6 mil. Kè

• Lávka – 1,4 mili. Kè

• Ostatní (altán se zelenou støechou, schody, cesty atd.) – 2,1 mil. Kè

Pøínosy projektu z hlediska adaptace na zmìnu klimatu

Vodní nádrž nejenže oživila døívìjší nevzhlednou plochu, ale plní také funkci 
3retenèní. Pøi stálé provozní hladinì má nádrž objem 630 m , bìhem pøívalových srážek 

Jezírko obklopuje pùvodní rostlinstvo. Otevøeným korytem pøitéká do jezírka voda.
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3mùže dosáhnout až 890 m , èímž snižuje jednorázový nápor na kanalizaci. Vzniklý 

biotop podporuje pøirozený kolobìh vody, v horkých letních dnech vypaøováním vody 

zvlhèuje vzduch a zlepšuje mikroklima. Pestré spoleèenství suchomilných i vlhkomilných 

rostlin navíc pøitahuje rùznorodé množství živoèichù, od motýlù, broukù, ptákù až         

po menší savce.

Souèasný stav projektu a budoucí údržba

Hned v prvním roce se v nádrži objevily invazivní druhy ryb (støevlièka východní          

a karas støíbøitý), a proto byly k jejich potlaèení do nádrží vypuštìny dravé ryby (candáti  

a štiky). Kvalita vody je pravidelnì sledována hydrobiologickým monitoringem. 

Vzhledem k suchým obdobím v posledních letech je jednou až dvakrát roènì 

doplòována do nádrže voda z hloubkového vrtu poblíž nádrže. K okyslièování nádrže 

dochází jednou za rok, pøièemž v podstatì není potøeba, protože se voda dostateènì 

okyslièuje pøi prùtoku kamenitým korytem. 

Nejvìtší výzvy a pøekážky

Dlouhá projektová pøíprava zahrnovala územní, stavební a vodoprávní øízení. Nebylo 

také snadné vzhledem k neobvyklému øešení vodní nádrže získat souhlas správcù 

dotèených inženýrských sítí. Od roku 2001 probíhalo nìkolik veøejných projednávání       

a plánování konceptu s obèany. Pøestože pracovníci místní radnice o projektu retenèní 

nádrže podrobnì a prùbìžnì informovali, obyvatelé proti zahájení stavby podali petici. 

Obávali se pøemnožení komárù, nákazy a zápachu. Provoz jezírka ale pochybnosti 

vyvrátil. Pokud totiž správnì funguje a rozmnoží se v nìm obojživelníci, tak podobná 

rizika nehrozí.

Autoøi projektu a zhotovitel

Autoøi projektu:

Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezùlka, Ing. Vojtìch Joura

Zhotovitel:

Cooptel, stavební a.s.

Investor:

Statutární mìsto Brno

Období realizace:

2011–2013

Kontakt:

Jan Sponar, Mìstská èást Nový Lískovec, Odbor vnitøních vìcí, sponar@nliskovec.brno.cz
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Nové revitalizaèní koryto Rokytky.

Propustné parkovištì u Relax parku ve Štruncových sadech.

Potùèek v parku Lužánky si oblíbily všechny vìkové kategorie.
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Závìr

Volba a zavedení vhodných adaptaèních opatøení jsou klíèové kroky pro úspìšné 

pøizpùsobení se probíhajícím a oèekávaným dopadùm zmìny klimatu ve mìstech. 

Pøíklady pøírodì blízkých øešení ve mìstech, které ilustrují širokou škálu pøínosù tìchto 

adaptaèních opatøení, mají potenciál inspirovat další rozhodování o podobì èeských 

mìst a kvalitì života jejich obyvatel.

Pøíklady uvedené v této publikaci ukazují, že i pøes rùzné pøekážky (majetkoprávní 

vztahy, finanèní èi institucionální aspekty), které zavádìní tìchto netradièních a mnohdy 

inovativních opatøení pøináší, je možné ekosystémovì založená opatøení v praxi úspìšnì 

realizovat. Spolupráce s místními aktéry a iniciativami, dostupnost finanèních prostøedkù 

èi potenciál revitalizované lokality z hlediska ochrany pøírody a rekreaèního využití patøí 

mezi významné faktory podporující realizaci tìchto adaptaèních opatøení.

Smyslem publikace je rovnìž ukázat, že pøíroda ve mìstech mùže napomáhat 

nejenom omezování rizik a zmíròování nepøíznivých dopadù zmìny klimatu, které 

nepochybnì pøijdou, ale rovnìž poskytovat vícenásobné pøínosy zvyšující kvalitu života 

ve mìstech. Velmi èasto se ekosystémovì založená øešení kombinují s celkovým 

oživením mìstského prostoru jako komunitního prostoru pro rekreaci a setkávání. 

Kromì chránìných území pro vzácné druhy a biotopy se nedìlitelnou souèástí mìst 

stávají parky s cyklostezkami, dìtskými høišti nebo zahrádkami kaváren pod stromy.
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Informace o projektu UrbanAdapt

Rozvoj strategií pøizpùsobení se zmìnì klimatu v podmínkách mìst s využitím 

ekosystémovì  založených  pøístupù  k  adaptacím

Mìsta hrají dùležitou roli z hlediska možných dopadù zmìny klimatu. Tøi ètvrtiny 
obyvatel Evropy žijí v mìstských oblastech, které jsou èasto zranitelné a nedostateènì 
pøipravené na projevy klimatické zmìny, jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho 
nebo záplavy. Kromì populace soustøeïují mìstské oblasti vysoký podíl socio-
ekonomických aktivit a produkce skleníkových plynù. Rostoucí rizika spojená se 
zmìnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé 
negativní dopady na kvalitu života obyvatel (bezpeènost, zdraví, pøíjem a majetek), 
jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a pøírodní kapitál.
Cílem projektu UrbanAdapt je reagovat na možné dopady zmìny klimatu ve mìstech, 
spustit a rozvíjet proces pøípravy adaptaèních strategií mìst, navrhnout a vyhodnotit 
vhodná adaptaèní opatøení v pilotních mìstech (Praha, Brno, Plzeò) v Èeské republice 
za podpory ekosystémovì založených pøístupù (tzv. zelené a modré infrastruktury). 
Dílèími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se zmìnou 
klimatu na lokální urbánní spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat 
relevantní adaptaèní opatøení, kvantifikovat náklady a pøínosy preferovaných adap-
taèních opatøení, pøipravit a formulovat adaptaèní strategie mìst.
Projekt koordinuje Centrum výzkumu globální zmìny Akademie vìd ÈR. Partnery 
projektu jsou Útvar koncepce a rozvoje mìsta Plznì, Institut plánování a rozvoje       
hl. m. Prahy, Èeské vysoké uèení technické v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkynì                  
v Ústí nad Labem, Nadace Partnerství, CI2, o.p.s. a islandský partner Institute for 
Sustainability Studies, University of Iceland.
Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpoøen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska. 
Webové stránky projektu: http://urbanadapt.cz

Vedoucí partner:
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globální zmìny
David Vaèkáø 
email: vackar.d@czechglobe.cz

Projektoví partneøi:

CI2 o. p. s., nezisková organizace
Kateøinská 26, 120 00 Praha
Viktor Tøebický
email: viktor.trebicky@ci2.co.cz

Èeské vysoké uèení technické v Praze, fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Pavel Juruš
email: pavel.jurus@gmail.com

Institut plánování a rozvoje hlavního mìsta Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Mária Kazmuková
email: kazmukova@ipr.praha.eu

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
Marie Fikoczková-Øímanová
email: marie.rimanova@nap.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem, fakulta sociálnì ekonomická
Moskevská 54, 400 06 Ústí nad Labem
Jiøí Louda
email: louda@ieep.cz

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MÌSTA PLZNÌ, pøíspìvková organizace
Škroupova 5, 305 84 Plzeò
Pavlína Valentová
email: valentovap@plzen.eu

Zahranièní partneøi:

Institute for Sustainability Studies, University of Iceland
Gimli 321, Reykjavik
Gudrun Petursdottir
email: gudrun@hi.is

ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

ÈESKÉ VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE




	Stránka 1
	Tit2.pdf
	Stránka 1

	01_ObsahUvod.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

	02_VlnyHorka1.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18

	03_VlnyHorka2.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17

	04_Povodne.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19

	05_DestovaVoda.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15

	06_Zaver.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

	tit3.pdf
	Stránka 1

	Tit4.pdf
	Stránka 1


