
Do roku 2030 dojde v Hradci Králové ke
zvýšení průměrné teploty vzduchu o 0,3 °C, 
do roku 2050 o více než 1 °C, a do roku 2100
by teplota mohla podle trendu narůst o 3,7 °C.
Bude se zvyšovat počet tropických dní.

V polovině století lze očekávat každoročně 
10-14 dní s teplotou nad 30 °C.

V Hradci Králové se výrazně zvýší úhrny
srážek na jaře a na podzim, v zimě budou
srážky růst mírně, v druhé polovině století
se tento trend obrátí. Celkově se výrazně
prodlouží období bez deště.

ADAPTAČNÍ STRATEGIE
PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO

HRADEC KRÁLOVÉ

PROČ  JE ADAPTAČNÍ
STRATEGIE NA ZMĚNU
KLIMATU POTŘEBA?

Adaptační strategie je novým nástrojem, 
díky kterému se Hradec Králové systematicky 
připravuje na dopady měnícího se klimatu
a přírodních podmínek.

Cílem je dlouhodobě nižší ohrožení lidí 
i přírody (nižší zranitelnost) a zároveň vyšší
odolnost v případě nepříznivých událostí. 

HLAVNÍ  HROZBY

SUCHO PŘ ÍVALOVÉ
POVODNĚ

VLNY
HORKA

ADAPTATION STRATEGY 
FOR THE STATUTORY CITY 
OF HRADEC KRÁLOVÉ

The Adaptation Strategy is a comprehensive plan that 
outlines how to adapt the Statutory City of Hradec 
Králové to the adverse effects of climate change.
Heat waves, drought and flash floods have been 
identified by vulnerability analysis as a major threat to 
the city.

The following vision for the Statutory City of Hradec 
Králové was established:

Hradec Králové is to be climate neutral, modern, 
environmental metropolis of Eastern Bohemia.

The city is providing plenty of nature-based 
infrastructure, responsible water and energy 
management.

Hradec Králové will support the active involvement of 
citizens in climate protection.

Five strategic goals were defined covering areas of:
- Nature based solution (blue-green infrastructure);
- Sustainable landscape;
- Grey measures (technological and engineering 
solutions);
- Energy, traffic and waste
- People, government and community

Supported by grant from the people of Norway.



STRATEGICKÁ VIZE 
HRADCE KRÁLOVÉ

STRATEGICKÉ CÍLE

VODA A ZELEŇ  V SÍDLE

UDRŽ ITELNÁ KRAJINA

ŠEDÁ INFRASTRUKTURA

RAVA ENERGIE,  DOP
A ODPADY

LIDÉ, SPRÁVA 
A KOMUNITA

Hradec Králové je přírodě blízká,
klimaticky neutrální a moderní
metropole východních Čech
adaptovaná na změnu klimatu.

Město s dostatkem zeleně,
zodpovědným hospodařením 
s vodou a energiemi. 

Hradec Králové podporuje aktivní
zapojení obyvatel v ochraně
klimatu.

V roce 2021 zpracovala
Atregia s.r.o.

Adaptační strategii 
pro statutární město 
Hradec Králové 
si prohlédněte na webu
adaptacehradce.cz 
v sekci Dokumenty 
nebo telefonem naskenujte QR kód.

SPECIFICKÉ CÍLE

Tento projekt byl podpořen
grantem z Norských fondů.

dostatek funkční sídelní zeleně a veřejn h
prostranství 

y

přívětivé mikroklima města a snížení rizik
spojených s negativními projevy vln horka,
zlepšování pobytové funkce a atraktivní
veřejná prostranství s dostatkem zeleně,
eliminace teplotního ostrova města,

,

propojenost města s okolní ekologicky
stabilní krajinou,
zadržování vody v krajině a zajištění ochrany
údolních niv,
eliminace rizika půdní eroze a změna způsobu
hospodaření na pozemcích města,
realizace „zeleného okruhu města“,
zvyšování podílu propustných ploch             

komplexní postupná adaptace budov    
     a hospodaření se srážkovou vodou,

     na změnu klimatu,

energetické úspory a zvyšování energetic

c

ké
účinnosti,
efektivní hospodaření se zdroji, výrobky      

udržitelná a moderní individuální a veřejná
hromadná doprava,

     a materiály,

podpora komunitně vedeného zapojení
veřejnosti, poradenská činnost, osvěta,
otevřenost města vůči jeho obyvatelům        

vysoké environmentální standardy městské
samosprávy,
podpora ochrany zdraví obyvatelstva,
zaměřená na citlivé skupiny obyvatel města.

     s podporou aktivního zapojení veřejnosti        
 

     v ochraně klimatu,

se zelení s doprovodnými
 vodními prvky


