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Lobezská louka, Plzeň. Místo, kde se setkává 
ochrana přírody s funkcí protipovodňové ochrany  
a rekreačním využitím.
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Ochrana životního 
prostředí není nějaký 
„ústupek a omezení“. 
Člověk je jeho součástí, 
je naším domovem. Je 
ochranou nás samých.
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Přirozená pestrost je receptem pro přírodní, 
zemědělskou i městskou krajinu. Čím více 
zelených a modrých plošek ve městě uvidíme, 
tím lépe. Samozřejmě jako vždy a se vším – 
na vhodných místech, v nejlepší možné kvalitě 
a s nejlepší možnou péčí.



| 5

Předmluva
VODA… Každý o ní dnes hovoří. Povodeň, sucho, hlad a migrace, tání ledovců a lesní 
požáry, kůrovec… Není divu – Voda totiž propojuje úplně všechno. Atmosféru s lesem 
a půdou, řekami i oceánem. Naše těla s pitnou vodou ze studen či řek a vodních nádrží, 
jejichž vodu dílem odpaříme zpět do vzduchu a dílem vrátíme vodnímu prostředí. Voda 
klimatizuje… Každý zásah do koloběhu vody je tedy vážným zásahem do energetiky 
prostředí. Kde jinde by se tedy mělo naše působení projevit zřetelněji – a co jiného než 
Vodu by měla Matka Příroda použít, aby nám sdělila, že něco děláme špatně?

Město je jakási karikatura krajiny. Všechno je zde nahuštěno, zvýrazněno, což se 
týká i problémů s vodou. Zároveň máme ale ve městě jasně patrnou možnost přímo 
zlepšit deformovaný koloběh vody a velmi brzy také vidět přínosy pro své prostředí 
a svůj život. Nedostaneme se ve městech dál, pokud nezačneme moudře hospodařit 
s dešťovou vodou, která nám zcela zdarma padá z nebe. Máme v tom pomocníky, kteří 
zatím musí čekat, než nás napadne je požádat o pomoc: stromy, keře a vlastně všechny 
rostliny… Spolu s vodou tvoří zelenomodrou infrastrukturu.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 
Předseda Komise Životního prostředí  
Rady města Plzně
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Někdy i zdánlivé maličkosti v zážitcích z dětství 
nás ovlivní na celý život. Vnímavost a citlivost 
ke svému okolí je základem všeho.
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Kvalitní, zdravé,  
podnětné a krásné 
prostředí je nesmírně 
důležité. Voda a zeleň 
v něm hrají zásadní roli.
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V orosené pavučině bychom mohli hledat 
inspiraci pro naše města i krajinu jako celek. Je 
zapotřebí mít síť, která vodu dokáže zadržet. 
Přirozené potoky, tůně, mokřady… Ve městě 
pak parky a výsadby schopné zadržet srážkovou 
vodu, dešťové zahrádky, zelené střechy…
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Hospodaření se srážkovými vodami
Častěji se setkáváme spíše se souslovím „hospodaření s dešťovými vodami“ 
a používanou zkratkou HDV, kdy je pozornost zaměřena pouze na dešťovou vodu a její 
další vyžití – ať už jako zálivkové nebo technické – splachování toalet atp.

V této publikaci ale téma rozšiřujeme na veškerou srážkovou vodu (déšť, sníh, ale např. 
i rosu a mlhu) a její využití v systému tzv. zeleno-modré infrastruktury. Tedy uplatnění 
zeleně a vody za účelem zlepšení mikroklimatických podmínek města.

Současně se v publikaci věnujeme i vodě a zeleni jako takové a jejímu významu pro 
město – pro nás, a to i v širších souvislostech, než bývá zvykem.
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MĚSTO PLZEŇ
Tepelný ostrov města

2018

TEPELNÝ PRŮMĚR

Centrum města a areál pivovaru 
(výrazná budova lahvárny na V)

JZ průmyslová zóna (vpravo OC Borská pole) 
a výrazně chladnější VN České údolí

stabilně chladnější tepelný ostrov zástavby

World from Space s.r.o., 2018
Data: Landsat8, opendata
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chladnější území přehřívané území
smíšené území

Analýza satelitních snímků města Plzně z pohledu jeho přehřívání – jevu 
tepelného ostrova. Čím tmavší barva, tím vyšší teplota. Získaná data pomohou lépe 
zacílit zlepšující opatření v nejpotřebnějších (červených a oranžových) lokalitách.

Zdroj: Správa informačních technologií města Plzně / World from Space s.r.o.



| 11

Proč jsou poslední léta  
tak nepříjemná
Město jako tepelný ostrov
Značnou plochu měst dnes tvoří nepropustné povrchy – komunikace, střechy, 
parkoviště atd. Extrémně horkých a suchých dnů přibývá a takováto skladba povrchů 
vedro násobí. Rozpalují se a sálají ještě dlouho do noci. Město se přehřívá a vzniká jev 
tzv. tepelného ostrova – teplota ve městě je vyšší než v okolní krajině.

Posléze přichází druhý extrém – krátké, ale extrémně silné přívalové deště. 
A najednou je vody moc. Ve zpevněných plochách města se nemá kde zadržet 
a vsáknout, z ulic se stávají chvilková řečiště, vnikají mnohé škody a z čisté vody, kterou 
bychom tolik potřebovali, se stává odpad, jenž mizí v kanalizaci.*

A jak déšť rychle přišel, tak i odešel. V malém množství ploch vegetace s vyprahlou 
půdou se voda nestačila vsáknout a město se dál přehřívá. Vzduch je horký, suchý, 
a tak i prašný – špatně se v něm dýchá, žije.

A vzniká začarovaný kruh.

* Souvisejícím problém je, že převážná část kanalizační sítě je 
v Plzni jednotná. To znamená, že relativně čistá dešťová voda se 
mísí s vodou splaškovou. Navíc – množství vody z přívalových 
dešťů je často tak velké, že by jej čistírna odpadních vod 
nedokázala pojmout. Proto jsou na kanalizační síti tzv. odlehčovací 
komory a stoky, kterými při velkém náporu odtéká směs srážkové 
a splaškové vody bez jakéhokoliv přečištění rovnou do řek 
a potoků a vzniká tak další kaskáda problémů.
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Přívalové deště působí i v našem městě čím 
dál tím víc problémů. Cestou, jak se takovému 
množství vody bránit, ale zároveň ji i využít 
a snižovat negativní dopady suchých veder, je 
tzv. zeleno-modrá infrastruktura.
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Jsou sucha.  
Prší poslední roky opravdu méně?
Při rychlém soudu by se mohlo zdát, že ano. Obavy, že nám „proprší prázdniny“, 
za poslední roky téměř vymizely. Místo toho nás trápí taková vedra a sucha, že dochází 
k mnohým omezením. Ale když už pak zaprší, tak často v tak nečekané síle, že je 
mnohdy nutné například prázdninový tábor evakuovat.

Problémem tedy není celkové množství srážek – to je v průměru za rok přibližně pořád 
stejné, ale jejich nevyrovnanost v čase. Dlouho neprší vůbec a pak krátce, ale moc.

Srážky
Graf zobrazuje denní srážkové úhrny v průběhu měsíce května 2018 na stanici Plzeň-
Mikulka. Zde je názorně vidět problémová nevyrovnanost srážek.

Zdroj dat: ČHMÚ, Zpracování: ENVIC
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Jako adaptační opatření funguje i Mlýnská 
strouha. Vodní plocha a vázaná vegetace 
pozitivně ovlivňuje okolní mikroklima. Benefity 
oproti pouze technickým opatřením jsou zde 
na očích… To potvrzuje i ocenění „Park roku“.
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Adaptace na změnu klimatu
Ať s větším či menším přispěním člověka, klima se mění. S každou změnou zpravidla 
přicházejí výkyvy, než se stav uvede do nové rovnováhy. Nevhodná skladba a struktura 
města a klimatické extrémy se navzájem sčítají a násobí – negativní dopady, které 
zažíváme, jsou tak o to silnější.

Stávající projevy už neodvrátíme, ale můžeme se jim přizpůsobit, a to nejlépe 
metodami, které jsou zároveň i prevencí dalšího zhoršování lokální i globální situace. 
Tedy jít cestou tzv. adaptace na změnu klimatu pomocí přírodě blízkých opatření.*

* Adaptovat se je možné i celou řadou technických 
opatření. Ta přírodě blízká nám ale krom mikroklimatických 
a vodohospodářských funkcí přinášejí celou řadu benefitů. Skrze 
zahradní a krajinářské úpravy vytváří esteticky příjemné prostředí, 
které pozitivně působí na naši psychiku, s čímž souvisí i funkce 
rekreační. Další funkce jsou hygienické, ekologické i ekonomické…

Adaptaci na změnu klimatu ve městech pomocí přírodě blízkých opatření se věnuje 
stejnojmenná publikace realizovaná v rámci projektu „Urban Adapt“, kde Plzeň byla 
jedním z pilotních měst.
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Vnímání vody jako živlu je pro děti nesmírně 
důležité. Když nezaprší a není. Když zamrzne. 
Když se v ní koupou ptáčci…

A může jít i o drobné prvky, které mohou být 
o to osobnější – intenzivnější.
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Svojí současností 
vytváříme budoucnost. 
Je jen na nás, jaký otisk 
po sobě zanecháme…
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MĚSTO PLZEŇ
Vegetační index 

27. 8. 2018

VEGETAČNÍ INDEX (EVI)

Zeleň ve vnitroblocích, Smetanových a Šafaříkových 
sadech kolem centra a na fotbalovém stadionu.  
Na J zelné České údolí. Vegetace chybí v areálu 
pivovaru a kolejišti vlakového nádraží (SV výřezu).

<= 0,07 0,25–0,35

World from Space s.r.o., 2018
Data: Sentinel-2, ČÚZK

0 1 2 3 4 5 km 

0,55–0,65
0,07–0,15 0,35–0,45 0,65–0,75
0,15–0,25 0,45–0,55 > 0,75

Satelitní analýza logicky ukazuje úbytek zeleně v době letních veder, a to až 
o 30 %. Problém je, že právě v tento čas zeleň za účelem zlepšení mikroklimatu 
města potřebujeme nejvíce. Jako klimatizace ale bude fungovat jen tehdy, bude-li 
mít vláhy dostatek. Na to je potřeba myslet při jejím zakládání i při péči o stávající.

Zdroj: Správa informačních technologií města Plzně / World from Space s.r.o.
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Zeleno-modrá infrastruktura
„Zelené“ rostliny a „modrá“ voda  
– přirozené prostředí, přirozené procesy. 
Přirozený – příjemný život.
Nejefektivnější řešení bývají ta nejpřirozenější… Každý to zná, že ve stínu stromu je 
lépe než pod slunečníkem. Že u přírodního jezírka je lépe než u betonové nádrže, že 
na trávě je příjemněji než na dlažbě. Tedy zeleň. A to zeleň, která má dostatek vláhy. 
Jedině pak zeleň neživoří, ale v plné síle vodu přirozeně odpařuje, a tím své okolí 
zvlhčuje – ochlazuje i snižuje prašnost.

Značná část vody nám ale mizí v kanalizaci. A proto je zapotřebí maximum srážkové 
vody ve městech zadržet a maximum tohoto množství skrze vegetaci odpařit. 
Vhodně navrženou zeleň do plochy měst postupně vracet a stávající v něm udržet. 
Zachovat a vytvořit maximum zelených ploch, kde se voda může přirozeně vsáknout 
(od travnatých ploch, přes parky až po zelené střehy) a ze zpevněných ploch vodu 
neodvádět do kanalizace, ale do vsakovacích průlehů, přírodních jezírek či technických 
nádrží, kde voda posléze poslouží k zálivce okolní zeleně.
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Vedení německého města Erlangen chce 
být samo vzorem, a tak jsou na budovách 
v radničním komplexu uplatněny zelené 
střechy, někde v doplnění se solárními panely. 
Zajímavostí je, že jsou-li solární panely právě 
na zelené střeše, jejich účinnost se zvyšuje.
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Zelené střechy
Velký potenciál pro naše města
Zelené střechy neboli vegetační střechy či střešní zahrady v sobě mají velký potenciál 
a opět kombinují mnoho funkcí a přínosů. Jejich největší předností je možnost uplatnění 
vegetace tam, kde už to není standardně možné – v zastavěné ploše. Při kvalitním 
provedení prodlužují životnost střešního pláště, zadržují srážkovou vodu a část ji 
odpařují, a tím zlepšují mikroklima ve svém okolí. Srážky, které střecha nepojme, mohou 
v ideálním případě odcházet do nádrže jako zálivková voda k dalšímu použití. I v případě 
odtoku do kanalizace je zde přínos – odchází do ní se zpožděním a snižuje se tak nápor 
a možné negativní důsledky v době přívalového deště.

Navíc je zde benefit estetický, ekologický, hygienický a také psychologický. Je potvrzeno, 
že pohled do zelně (na rozdíl od pohledu na asfaltovou lepenku…) člověka pozitivně 
stimuluje, což je dvojnásob přínosné například ve školním prostředí.
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Zajímavou prezentaci různých typů zelených 
střech můžete nalézt nedaleko Vídně, a to 
na první ekologické stálé zahradní výstavě 
„GARDEN Tulln“.
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Zelená střecha – škodí  
střešnímu plášti, či ho chrání?
Stále panuje předsudek, že zelené střechy – rostliny a zdržující se voda, samotné 
střeše škodí. A ono je to přesně naopak – samozřejmě při kvalitním provedení. Klasické 
rovné střechy nejvíce poškozují rozdíly teplot a různá roztažnost materiálů střešního 
souvrství. Dobře izolovaná vrstva substrátu a klimatizujících rostlin tyto rozdíly teplot 
významně tlumí (vytváří jakýsi efekt vinného sklípku a jeho stále teploty) a tak životnost 
střechy významně prodlužuje.

Klasické souvrství zelené střechy bývá v tomto složení: střešní konstrukce se 
standardním souvrstvím (hydroizolace a tepelná izolace), hydroizolace a ochrana 
proti prorůstání kořenů, ochranná geotextilie, drenážní / akumulační vrstva, filtrační 
geotextilie, pěstební substrát či speciální materiál a vegetace.
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V důsledku čím dál častějších, silnějších a delších veder 
se sahá ke klimatizačním jednotkám. Ty sice vnitřní 
prostor ochladí, ale do vnějšího prostředí, před kterým 
se „bráníme“, vypouští další odpadní teplo. A vzniká 
začarovaný kruh…
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Na termovizním snímku je dobře vidět, 
jakých teplot dosahují různé povrchy 
střech. A jejich vliv na okolí je zásadní. Při 
otevření okna nad střechou v popředí, 
rozpálenou na více než 75 °C, a nad 
střechou zelenou (FN Plzeň – pavilon 
onkologie), s teplotou o cca 50 °C 
nižší, je nejen pocitový rozdíl zásadní. 
A čím méně stresujících faktorů pro 
pacienty i zaměstnance, tím lépe. Zde 
má pak zeleň skrze estetiku i význam 
psychologický.

Zelené střechy fungují zároveň i jako 
tepelná izolace a v období teplých dní 
jsou nejefektivnější a zároveň nejkrásnější 
cestou, jak zamezit např. přehřívání tříd 
ve vyšších patrech školy, k nimž přiléhá 
střecha vstupní haly. To je velmi častý 
případ a zelená střecha je v podstatě 
jediným možným řešením. Takovouto 
situací trpěla i 4. ZŠ v Plzni, kde se 
rozhodlo o odstranění tohoto problému 
právě skrze uplatnění zelené střechy.
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Zelené střechy je možné dělit  
do tří základních kategorií:

Intenzivní – s vysokou vrstvou substrátu 
a sortimentem i údržbou blízkou běžným zahradám. 
Ty dokáží zadržet vody nejvíce a také jí nejvíce 
odpařit. Jejich vodohospodářský a mikroklimatický 
efekt je tak největší. Zpravidla jsou pobytové  
– se všemi benefity jako klasické zahrady.

Plzeň, FN Lochotín, Onkologická  
a radioterapeutická klinika

Extenzivní – s nízkou vrstvou substrátu, 
suchomilnými rostlinami, většinou bez závlahy 
a hnojení. Díky menší zátěži jsou často realizovány 
při rekonstrukci střech, u kterých vegetační pokryv 
původně nebyl plánován. Pobytové dle statiky 
a záměru.

Plzeň, FN Lochotín, parkovací dům

Sukcesní – výška substrátu různá, ponechána 
k samovolnému ozelenění. Zpravidla jen 
s kontrolní péčí a bez pobytového využívání. 
Ekologická, vodohospodářská a mikroklimatická 
hodnota ale může být vysoká.

Plzeň, Mateřská škola, Lhota

I takovou podobu může mít zelená střecha – Praha, Florentinum.
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Zelené fasády
Úžasné a přesto opomíjené popínavky
Využití popínavých rostlin ve městech má v sobě obrovský nenaplněný potenciál. Oproti 
stromům dokáží daleko rychleji vytvořit často srovnatelně velkou listovou plochu, a to 
v podmínkách, kde pro velkokorunné stromy, včetně jejich rozsáhlého kořenového 
systému, není prostor.

Zejména opadavé druhy pak mají i stavebně-energetické výhody například 
u předsazených konstrukcích – v létě stíní a tak ochlazují, na zimu opadají a slunce může 
objekt prosvětlovat, prohřívat.

Využití popínavých rostlin je tak z hlediska mikroklimatického, ale i estetického, velmi 
efektivním a zároveň povětšinou ve srovnání s jinými možnostmi i levným opatřením. 
Samozřejmě je vždy nutné fasádu před popnutím uvést do vyhovujícího stavu včetně 
rozvodů sítí, aby se minimalizovaly potřeby jejich následujících oprav, kdy by mohlo dojít 
k poškození rostlin.

Vždy je také nutné volit vhodnou rostlinu na vhodné stanoviště s vhodnými podmínkami. 
Některé rostliny, jako např. břečťan či přísavník, nevyžadují žádné speciální konstrukce, 
čímž máme nižší náklady, ale hodí se spíše na větší plochy bez oken – jinak by mohla 
být zarůstána. V případě břečťanu je i riziko vrůstání do různých štěrbin – pod parapety, 
tašky atp. a jejich poškození. Jiné zas vyžadují konstrukce pro jejich pnutí, tím jim zas ale 
můžeme vymezit cestu – kde například lanka napnutá nebudou, tam rostliny neprostou.

Přísavník je jednou z nejkrásnějších fasádních rostlin a zároveň patří mezi 
nejlevnější, nejrychleji rostoucí a nejméně náročné. Přesto vidět takovéto krásné 
a funkční fasády je bohužel spíše vzácnost. Přitom stěn, které by mohly být takto 
popnuty, je obrovské množství. A to např. i ve školních areálech.

Budova Plzeňských městských dopravních podniků s popnutím přísavníku, Plzeň.
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Aby vertikální zahrada byla krásná a funkční, je 
vždy nutné svěřit celý projekt odborníkovi, který 
zvolí rostliny odpovídající místním podmínkám 
– státu, městu i konkrétní ulici a domu. Pak se, 
s dobrou průběžnou péčí, dílo zadaří – Paříž.
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Vertikální zahrady
Postupný rozmach zažívají tzv. vertikální zahrady. Jde v podstatě o podobný model 
jako u zelených střech, jen je systém upraven pro svislé stěny. Na stěny běžných, či 
již s tímto záměrem projektovaných budov je připevněna speciální konstrukce s izolací 
umožňující osázení rostlinami, a to i takovýcmi, které nejsou primárně uzpůsobené 
k růstu ve svislici.

Tento ozeleňovací prvek byl zpočátku spíše zatraktivňujícím elementem architektury 
a zeleným poutačem bohatších firem a investorů, pomalu se však stává jednou 
z plnohodnotných složek městské zeleně. Spolu s uplatněním systému dobrého 
nakládání se srážkovými vodami má za cíl podílet se na zlepšování mikroklimatu měst. 
Ideálním modelem totiž je, je-li k zálivce využívaná srážková voda ze střechy řešeného 
domu, či střech v jeho okolí.

Vertikální zahrady v sobě spojují výhody popisovaných zelených střech a popínavých 
rostlin. Téměř vždy je ale nutná řízená závlaha.
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Vzorový příklad z Plzně. Srážková voda 
z velkého parkoviště nad Lochotínským parkem 
a z jeho zpevněných cest nekončí v kanalizaci, 
ale v této krásné soustavě jezírek. Pomalu 
se vsakuje a doplňuje hladinu spodních vod. 
Okolní vegetaci se tak daří a místo je příjemné 
i za horkých letních dní.



| 33

Retence a vsakování
Odvádět vodu do kanalizace tam, kde nám může ještě posloužit, je jako otočit doma 
kohoutkem a vodu nechat téct do odpadu. Už se nám nikdy nevrátí. Obzvláště 
v parcích, ale třeba i ve školních zahradách, kde to prostor a podloží umožňuje a kde 
nám přes léto voda dlouho chybí (a někdy i chvíli přebývá), je nejlepší cestou zbudovat 
retenční prostory – třeba přírodní vsakovací jezírka, průlehy, či tzv. dešťové zahrádky.

Opět tím vzniká esteticky atraktivní a funkční prvek, při vhodném projektu i s rekreační 
nebo vzdělávací funkcí. V přírodě blízkém provedení se pak stává oázou života.
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Stačí i trocha vody a zahrada, park, krajina… 
doslova ožívá.
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Přírodní zahrada
I takhle může vypadat místo pro chytání srážkové vody. Chceme-li vytvořit prostředí 
příznivé pro různé živočichy a nádržka nemá přirozené pozvolné břehy, musíme jim 
zajistit adekvátní přístup. Stálá výstava ekologických zahrad „GARDEN Tulln“, Rakousko

Bezpečnost
Zejména v areálech s pohybem dětí je samozřejmě také nutné myslet na jejich 
bezpečnost. Zohlednit hloubku, zamezit vstupu bez doprovodu atd. Základem ale je, 
stejně jako např. u jedovatých rostlin či přecházení silnice, aby děti možná nebezpečí 
znaly. 
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Pohled do korun přináší jakýsi vnitřní klid. Měli 
bychom se dívat častěji… 
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Stromy ve městě
A co všechno dokáží…
Stromy jsou pro město tou neúčinnější „mikroklimatickou“ jednotkou. Aby ale mohly 
účinně fungovat – odpařovat vodu – zvyšovat vlhkost a za horkých dní tak snižovat 
teplotu a prašnost – potřebují dostatek vláhy. A ta je pro tyto „chladící jednotky“ a celé 
město jakýmsi chladícím médiem. Můžeme tak mít zeleně a stromů velké množství, bez 
dostatku tohoto média ale klimatizace nebude fungovat.

Vždy je tak pro stromy a zeleň obecně potřeba zajistit dostatek vláhy, a to nejlépe té 
srážkové. Takovým stromům se pak bude dařit, budou krásné, zdravé a prostředí okolo 
nich po nás příjemné.

Stromy také velmi efektivně tlumí hluk. Zejména jehličnany pak dokáží také zlepšovat 
kvalitu vzduchu i po hygienické stránce, tedy jej skrze vylučování různých látek 
desinfikovat.

U stromů také přichází na řadu další zmiňované srážky – mlhy. Některé méně, ale 
některé velmi efektivně ji dokáží tzv. vyčesávat, kdy výsledkem jsou litry skapávající 
vody z listů a jehlic, jež se následně vsakují do půdy pod stromem.
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Dotknout se kůry stromu, dlaní zčeřit vodní hladinu 
či pohladit kravičku je dnes neběžným zážitkem… 
Děti se stávají příjemci zprostředkovaných 
digitalizovaných vjemů  pomalu častěji, než těch 
skutečných. Opravdový zážitek je ale potřeba 
zažít. Je tak zapotřebí vytvářet prostředí 
a podmínky, které to nejen dětem umožní.
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Stromy a naše duše
Je-li to jen trochu možné, v každé škole a školce by měl být velký strom. Nejen kvůli 
stínu a mikroklimatickému efektu. S jeho krásou je spojený i významný psychologický 
vliv. Sepjetí se stromem utváří budoucí osobnost dítěte. Ve stabilním a neměnném 
prostředí města můžeme pozorovat jeho proměny během čtyř ročních období, vnímat 
jeho stín, vůni, těšit se na podzimní plody, sledovat ptáky a včely… Na pocit z dotyku 
dlaně na kmeni a na pohled do koruny stromů jsme historicky po tisíce generací zvyklí. 
Možná proto nás pohled do koruny stromu tak uklidňuje… A tak citlivě vnímáme, když 
se „našemu“ stromu děje něco zlého.

Bezpečnost
Vždy ale platí, že je třeba zvolit vhodný strom na vhodné stanoviště a zajistit mu 
kvalitní výsadbu a celoživotní kvalitní péči. Město je pro strom většinou nepřirozené 
prostředí přinášející celou řadu stresových faktorů. Proto je zapotřebí náležité 
pozornosti, aby strom byl zdravý, a tak přinášel všechny řešené benefity a zároveň byl 
pro své okolí bezpečný.

Péče o velké a staré stromy
V dnešní době existuje celá řada jednorázových i systémových opatření, která umožní, 
aby starý strom na svém místě rostl další desítky let. Každý strom i stanoviště je 
individuální, stejně tak individuální musí být i jeho posouzení. 

Co dokáže strom
A co všechno dokáže takový vzrostlý, velkokorunný listnatý strom, má-li dobré 
podmínky a péči přinést, ukazuje naše ilustrace na následující dvoustraně.
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Strom ve městě
Vybrané hodnoty, které nám vzrostlý strom, 
vhodně vybraný, na vhodném místě a s dobrou 
péčí, přináší.

1  Vzrostlý listnatý strom s dostatkem vláhy 
může odpařit až 150–400 l vody / den → 
zvýšení vlhkosti, ochlazení, snížení prašnosti.

2  V dobách horka je teplota odparem vody 
snížena v okolí stromu až  
o 3 °C, u větších celků i více. Pocitová teplota 
ve stínu je pak o mnoho nižší.

3  Tlumí dopad srážek, zachytává je na svém 
povrchu a postupně odpařuje → zvýšení 
vlhkosti, ochlazení, snížení prašnosti.

4  Prostor pro život široké palety živočichů.

5  Vzrostlé stromy s vhodnými listy (chloupky) 
zachytí i přes 2 000 kg prachu za rok.

6  Plody jako potrava pro živočichy a estetická 
hodnota.

7  Teplota na plném letním slunci: žulová dlažba 
65 °C, list dubu 30 °C.

8  Prokázané pozitivní působení na psychiku 
člověka včetně působení aromatických 
a dalších látek.

9  Prostor pro život široké palety půdních 
živočichů.

10  Zasakování a zadržování srážkové vody 
v půdním profilu stromu a její odpar skrze 
listy → zvýšení vlhkosti, ochlazení, snížení 
prašnosti.

11  Stín pod korunou stromu díky odparu vody 
z listů – vlhkosti, je výrazně příjemnější než 
např. pod slunečníkem. Subjektivně může být 
pocitová teplota i o třetinu až polovinu nižší 
než na plném letním slunci.

12  Prvek v městském prostředí spojující člověka 
s přírodními cykly ročních období atp. 
Nejpřirozenější prvek / prostor k výchově, 
hrám, odpočinku…

13  Květy přinášejí potravu pro včely a další hmyz 
a také příležitost prvomájového polibku :-).

14  Strom může plnit funkci pohledové, 
protihlukové a protiprachové bariéry a rovněž 
tlumí vibrace např. z dopravy.

15  Zvýšení vlhkosti v okolí stromu až 
okolo 7 %, u větších celků (stromy, keře, 
trávník…) až 20 % → ochlazení, snížení 
prašnosti.

16  U kvalitní zeleně vyšší kvalita života – vyšší 
cena nemovitostí.

17  Snižování teplotních rozdílů fasád atp. 
přirozená klimatizace bez odpadního tepla 
jako ta klasická. 

18  Produkce kyslíku, pohlcování oxidu uhličitého 
a částečně i dalších škodlivin. Desinfekce 
vzduchu odparem éterických olejů a dalších 
látek.
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Hlohyně šarlatová. Krásu přináší v přírodních – 
pro člověka neprostupných živých plotech, i jako 
samostatný – solitérní keř. Ptákům poskytuje 
potravu i prostor ke hnízdění.
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Keře
Opomíjená krása i užitek
Keře, alespoň ty středních a větších rozměrů, se z našich veřejných prostranství, 
školních areálů a dalších ploch k velké škodě vytrácejí. Staré odumírají nebo jsou 
likvidovány a nové se skoro nevysazují. Přitom mají i z hlediska mikroklimatického 
významu nezastupitelnou funkci. Díky charakteru svého růstu přiléhajícího k půdě 
a hustému větvoví v úrovni, v níž se pohybuje člověk, dokáží dlouho udržet vlhké 
prostředí a zachytit velké množství prachu.

Je zde opět i význam estetický a kompoziční a také ekologický – poskytují úkryt 
a potravu pro ptactvo a další živočichy. V těchto souvislostech je tak dobré volit 
kvetoucí a plodonosné druhy.

V areálech MŠ a ZŠ, u dětských hřišť atp. je samozřejmě třeba vyhnout se keřům 
jedovatým či ostnatým, ale například ve zmíněných školních areálech je možné keře 
začlenit do výchovy a výuky a volit druhy plodonosné – užitkové.
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Každý zelený kousek je krásný a pomůže. Tento 
druh polovegetační dlažby je navíc vhodnější než 
stále ještě běžnější „kosené šachovnice“, kde 
jsou jednotlivé body zeleně v betonové osnově. 
Historické náměstí ve Francii.
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Propustné a polopropustné povrchy
Ve městě musí být velká část jeho povrchů zpevněna. Pokud to ale umožňuje podloží 
a okolní zástavba, i v takových plochách je možný alespoň minimální zásak srážkové 
vody. Existují už i různé vodopropustné betonové a asfaltové povrchy, jako efektivnější 
se ale zejména z hlediska dlouhodobé údržby jeví použití polovegetační dlažby či 
vyspádování zpevněného povrchu do míst, kde je vsak, ideálně v doprovodu vegetace.

Výše uvedené je možné uplatňovat na parkovištích, náměstích, ve školních areálech, 
zkrátka kdekoliv to podmínky umožňují.

Každý povrch, který ale nemusí být zpevněný, je dobré zachovat či nahradit pokryvem 
vegetačním. Nejedná-li o nouzové koridory pro záchranné složky, takovým prostorem 
mohou být i tramvajová kolejiště.
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Park „Jama“ v Bratislavě. Květnaté louky se tu 
střídají s krátce střihanými a srážkovou vodou 
zavlažovanými pobytovými trávníky.
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Trávníky
Časy se mění…
Travnaté plochy tvoří významnou část plochy města, zejména na sídlištích. Poslední 
roky nám ale ukazují, že je zapotřebí změnit zaběhnutou péči, a to zejména přizpůsobit 
seč aktuálnímu počasí, tedy je nesekat v době nevětších suchých veder, či je-li takovéto 
období očekáváno. Trávník pak okamžitě vysychá, půda je vyprahlá a nastává obdobný 
problém jako na polích – není pak schopná vsáknout zpravidla po tomto období 
přicházející přívalové srážky.

Takovýto seschlý trávník ve vyprahlé půdě není ani hezký, ani neplní mikroklimatické 
(nezachycuje ani neodpařuje vodu / vlhkost) ani ekologické funkce (neposkytuje potravu 
ani úkryt pro hmyz atp.) Většinou se na něm pak ani netvoří ranní rosa. A jsme v situaci, 
kdy opravdu potřebujeme každou kapku vláhy / vlhkosti. Je to další případ, ve kterém se 
dostáváme do začarovaného kruhu.

Souvisejícím problémem je, že se většinou veškerá hmota – posečený trávník a spadané 
listí, z trávníků odváží. Reprezentativní trávníky mají svou péči – zálivku, hnojení, 
provzdušňování atp. Ale na běžných trávnících – ať už na sídlišti nebo v areálech škol 
atp. jim tak bereme přirozené živiny. Je-li to tak možné, je dobré alespoň občas např. 
při podzimní seči trávu spolu se spadaným listím sekačkou jemně nadrtit a ponechat ji 
na místě. Trávníku tak dodáme živiny a organickou hmotu, která zlepší strukturu půdy 
a bude tak schopná vsáknout více vláhy.
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Tam, kde se nedaří ani běžnému trávníku, natož třeba záhonu 
růží, je lepší než jít hlavu proti zdi nalézt elegantní řešení 
jako např. zde – společenstvo suchomilných travin a bylin 
u Lékařské fakulty na Karlovarské. Pro jiné rostliny stresující 
podmínky jsou jim přirozené, nároky na péči jsou tak nižší 
a výsledek potěší oko a při pestré skladbě jako zde i spousty 
včel, čmeláků a motýlů.
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Postupnými kroky…
Máme-li trávníky pobytové a četně je využíváme (např. v areálu MŠ), můžeme si je 
rozdělit na několik částí a v jedné části tento postup uplatnit v jednom roce, v další části 
v dalším roce. Podobně můžeme postupovat i v četnosti sečí

V sídlištích plochách zas můžeme vytipovat plochy, které jsou intenzivněji využívány – 
kolem hřišť, laviček, chodníků a pěšin, kde chodí pejskaři atp. a ty sekat četněji, a třeba 
centrální části velkých travnatých ploch sekat méně často. Výsledek pak může být 
i esteticky velmi zajímavý a minimalizuje se nespokojenost těch, kteří chtějí mít trávníky 
stále v krátkém střihu i těch, kterým je bližší květnatá louka.
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Ze staré vany…
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Každá nová i drobná 
ale kvalitní realizace 
je přínosná, a to i jako 
inspirace pro další  
podobné projekty.
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MŠ a ZŠ Ostopovice – zelená střecha  
krátce po založení.
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ZŠ a MŠ Ostopovice 
Zelená střecha jako učebna
V Ostopovicích u Brna se pustili do rekonstrukce školní budovy od sklepů až po střechu. 
Ve sklepě je nádrž na srážkovou vodu, která je zachytávána a jímána ze všech 
střech, včetně té zelené a ze zpevněných povrchů areálu školy. Využívána je pak pro 
splachování toalet i další technické účely. A když zrovna neprší a srážkové vody není 
dostatek, splachuje se běžně z vodovodního řadu.

Střecha školy je pak zčásti tvořená vegetací a zčásti prkennými rošty, krytými velkými 
slunečníky, takže výuka na střeše, a to nejen přírodovědných předmětů, může probíhat 
i za plného letního slunce. Slunečník stíní, vegetace zpříjemňuje – zvlhčuje a ochlazuje 
okolní mikroklima. Přístup na střechu je po samostatném venkovním točitém schodišti, 
které slouží i pro přístup veřejnosti mimo dobu výuky a další vstup je přímo ze třídy, 
která je v posledním patře budovy, v úrovni zelené střechy.

Stěna třídy sousedící se střechou je celá prosklená, takže když už ne přímo, kontakt 
se zelení je alespoň optický, pohledový. Velké množství vegetace v areálu školy včetně 
využití popínavek je pak třetím dílem, který významně přispívá k celému systému 
dobrého hospodaření se srážkovou vodou a tak i zlepšovánímikroklimatu areálu školy 
i jejího okolí.

Reportáž nejen o této zelené střeše najdete v i-vysílání České televize.
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Gymnázium Bürgerwiese, Drážďany, Německo
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Řešení existují.
Aby mělo gymnázium moderní a funkční sportovní areál, nemuselo jej budovat na úkor 
stávajících velkých stromů. Naopak – vysadilo další. Kdyby vše bylo řešeno obvyklým 
způsobem, stromům by se jistě nedařilo. Jen těžko by se k nim skrze zpevněné povrchy 
dostávala nějaká vláha.

V podzemí jsou ale nádrže na srážkovou vodu, která se ke kořenům stromů postupně 
vsakuje. A když by bylo vody moc, odchází bezpečnostním přepadem do běžné 
kanalizace. Gymnázium má navíc všechny střechy zelené. Prioritou gymnázia byla 
odolnost a nízké nároky na údržbu. Tento příklad ukazuje, že to jde i se vrostlou zelení 
a dobrým nakládáním se srážkovou vodou.

Zde použitý model je uplatnitelný například i na náměstích, kde potřebujeme maximum 
zpevněné plochy. Dlažba tak může být skoro až ke kmenům a voda přiváděna skrze 
takovýto systém třeba z okolních střech.
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Proměna atria Leibnizova ústavu ekologického 
územního rozvoje v Drážďanech. Docíleno bylo 
vyhovujícího poměru zpevněných pobytových 
ploch a propustných ploch se zelení zpříjemňující 
pobyt nejen navýšením estetické atraktivit,y ale 
i zlepšením mikroklimatických podmínek.



| 57

Z betonového sevření  
ve svěží atrium
I zdánlivě bezvýchodné situace mají svá řešení. Původní vybetonované atrium 
socialistické budovy s absencí zelně se proměnilo v zelenou oázu. Estetika je zde 
spojena s funkčností – krásné záhony umožňují vsak srážkové vody, ta se postupně skrz 
rostliny odpařuje a v atriu tak vytváří příjemné mikroklima i za teplých dní.

Při takovýchto realizacích je samozřejmě vždy nutné provést hydrogeologický průzkum, 
zda je vsak bez rizika možný, mít vyřešen bezpečností odtok při nadkapacitních 
přívalech srážek atp.

Pokud je podloží nevyhovující či není možné zpevněnou plochu odstranit, a to např. 
i kvůli velké nákladovosti, lze na stávajícím povrchu vytvořit ozelenění na způsob 
zelené střechy. Pokud ani to z jakýchkoliv důvodů není možné, prostranství osvěží 
i nádobová zeleň, kde je ale zapotřebí myslet na potřebnou péči, zejména zvýšenou 
četnost zálivky.



58 |
Důležitá je inspirace pro děti.  
A někdy stačí i málo…
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Na Facebooku  
a YouTube hledejte  
naše tematická videa.

Zeleno-modrá infrastruktura (dokument)

Zeleno-modrá infrastruktura příklady)

Plzeň – město, které se zelená (dokument)

Plzeň – město, které se zelená (Plzeňské parky)
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Kneippova stezka – zde děti zažijí širokou 
paletu vjemů. Stálá výstava ekologických zahrad 
„GARDEN Tulln“, Rakousko.
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Má to (ještě) vůbec smysl?

Je třeba zapojit selský rozum, dát si 
dohromady onu zelenou a modrou 
a začít jednat. I když se tento 
problém nevyřeší hned, každý dílek 
z městské mozaiky, který se stane 
„zelenomodrým“, pomůže. Každá kapka, 
která neodteče kanalizací, ale skrze 
zeleň se odpaří, má smysl. Nám všem 
se bude ve městech žít lépe.
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Nejdůležitější je udělat první krok.
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Závěr
Často slyšíme, že jedna zelená střecha či pár vysazených stromů nemá smysl. A že jsou 
to vyhozené peníze. Že problém je globální a musí být také tak řešen. Ano. Komplexní 
přístup je zapotřebí – na úrovni obvodu, města, kraje, státu...  Zároveň je ale zapotřebí 
si uvědomit, že současná situace klimatických extrémů a na ně neadaptovaných měst 
a krajiny nevnikla naráz. Byl to dílek k dílku až po aktuální, přiznejme si kritický stav. 
Kdyby dnešní situace (extrémní teploty, sucha, přívalové deště a povodně, rozpálená 
města, degradovaná zemědělská půda, kontaminované vody a další klimatické projevy, 
které jsme doposud znali jen ze zahraničního zpravodajství) nastala ráz naráz – třeba 
před třiceti lety z roku na rok – jistě bychom ji jako kritickou nazvali. 

Jde o globální problém, je třeba komplexnosti, ale naráz jej nevyřešíme. Na lokální 
úrovni ale můžeme pomocí zeleno-modré infrastruktury dokázat přímo zázraky. I malý 
a levný projekt může proměnit například rozpálený areál mateřské školky v příjemnou 
a pro děti inspirující oázu. 

Je tak zapotřebí jít opět dílek po dílku, ale opačným směrem. Stávající stav nezhoršovat, 
to dobré udržet a do šedých měst a vyprahlé krajiny vkládat zpět zelené a modré 
„kamínky“ a postupně tak vytvořit zeleno-modrou mozaiku, v níž budou moci pokračovat 
i další generace. Důležité je vykročit – i kdyby první krok měl být sebemenší…

Václav Čubr, DiS. 
ENVIC, Občanské sdružení, z.s.
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