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ADAPTAČNÍ STRATEGIE 
NA ZMĚNU KLIMATU
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ADPTAČNÍ STRATEGIE 
Zpracování mělo za cíl:

• Posoudit současnou míru zranitelnosti území

• Naplánovat konkrétní opatření vedoucí k 
omezení zranitelnosti a posílení odolnosti

• Nastavit na úřadě postupy a procesy vedoucí 
k realizaci jednotlivých opatření

• Nastartovat realizaci prvních opatření včetně 
stanovení odpovědností a zdrojů financování

Analytická část

Mapování zranitelnosti města

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření

Návrhová část

Stanovení strategické vize

Určení hlavních hrozeb

Stanovení hierarchie cílů a projektů, záměrů, aktivit

Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové

Implementační část

Sestavení akčního plánu

Procesní a kompetenční model zavedení opatření do praxe

Financování jednotlivých aktivit a dotační analýza

Monitoring a vyhodnocení



Modelované roční a sezónní rozložení průměrných teplot v letech 2011-2100 v Hradci Králové. Zdroj: ATREGIA, dle EURO-
CORDEX (ensemble, scénář RCP8.5; pro sezónní rozložení použit model SMHI RCA4).
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CELÉ ÚZEMÍ MĚSTA

Věnujeme se celému území města, tj. zastavěnému 
území i krajině.

ČEMU SE  
VĚNUJEME

22 KLIMATICKÝCH HROZEB

Hodnotíme dopady hlavních hrozeb. Podrobně se  

soustředíme na vlny veder, sucho a bleskové  povodně.

10 OHROŽENÝCH SEKTORŮ

Soustředíme se na dopady v zemědělství, lesnictví,  vodním 

režimu a hospodářství, v urbanizované krajině, v dopravě aj.

ADAPTACE I MITIGACE

Věnujeme se projektům přizpůsobení se změně klimatu 

i snižování  emisí skleníkových plynů.



VYCHÁZÍME 

Z  DATOVÉ 

ANALÝZY,

EXPERTNÍHO  

POSOUZENÍ A  

ZAPOJENÍ  

VEŘEJNOSTI



MÍSTA OHROŽENÁ PŘEHŘÍVÁNÍM 

(teploty během nejteplejších dnů)

Vysoká koncentrace střech, 
betonových, asfaltových 

povrchů slouží jako 
akumulátor tepla vytváří tak 
tzv. tepelný ostrov města.

Pohlcené teplo emituje do 
svého okolí, a tak přispívá 

k přehřívání zastoupených 
obytných zón.



MÍSTA OHROŽENÁ PŘÍVALOVÝMI POVODNĚMI

Nízká relativní členitost terénu 

správního území Hradce 

Králové a ploch, které svými 

odtokovými poměry vodu na 

toto správní území přivádí jsou 

poměrně malé, 

díky tomu lze považovat 

ohrožení města přívalovou 

povodní za 

relativně malé. 



AKTUÁLNÍ ANALÝZA POVRCHŮ V ROCE 2020

(adaptační kapacita)

> 55 % území pokrývá poměrně hustá vegetace

- jehličnaté lesy (11 %) , listnaté lesy a keřová vegetace (12 %), 

pole (22 %), louky, mýtiny a meze (10 %)

30 % území tvořeno smíšeným povrchem

- městské trávníky a plochy s nízkou úrovní vegetace (22 %), 

smíšený povrch s převahou zástavby (8 %)

0,36 % propustný povrch bez vegetace 

- železniční trať

7 % nepropustný povrch zastavěné části území 

- ulice, průmyslové podniky

5 % budovy

2,5 % vodní plochy



ANALÝZA MNOŽSTVÍ VEGETACE 

V BLÍZKOSTI BUDOV

Kritický nedostatek zeleně 

v okolí téměř všech budov

v rámci centra města, 
parkovacích ploch,

v rámci vnitrobloků 

a komunikací.

Mimo obydlené části města 

je kritický nedostatek zeleně 

v okolí téměř všech 
průmyslových budov 

a obchodních areálů.



ZRANITELNOST VŮČI VLNÁM HORKA

Zranitelnost vůči vlnám horka

ukazuje na oblasti, kde je nutné 

situaci prioritně řešit.

Mapa je kombinace míst, 

která se přehřívají, 

a míst, 

kde se vyskytují ohrožené skupiny 

obyvatel.

Blízkost zeleně a vody naopak 

celkovou zranitelnost zmírňuje. 



EXPOZICE - sucho
KDE SE HROZBA PROJEVUJE

Místa ohrožená 

suchemMísta ohrožená 

přehříváním
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Monitorovací indikátory

Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové

ID Indikátor Jednotka Perioda Popis

IN1
Rozloha nepropustných ploch 

přeměněných na plochy propustné
m² jednou ročně

Stávající nepropustné plochy v tomto případě zahrnují jak střešní, tak pozemní povrchy. Ty mohou 

být nahrazeny extenzivními či intenzivními zelenými střechami, respektive vsakovací dlažbou, 

mlatovými povrchy, zasakovacími rošty atd.

IN2

Počet realizovaných opatření 

modrozelené nebo šedé 

infrastruktury

opatření jednou ročně

Do tohoto počtu jsou zahrnuta jednotlivá opatření (jak fyzická, tak organizační) s dokončenou 

realizací v daném roce. Těmi může být jak nová výsadba klimatické zeleně, tak drobné vodní prvky, 

stínící konstrukce nebo například aktualizace krizového plánu apod. Započítávají se i projekty 

podporující ekologickou stabilitu (např. ÚSES) či biodiverzitu. Počet (v názvu indikátoru) povzbuzuje 

realizaci většího počtu menších opatření.

IN3 Množství vzrostlé zeleně strom jednou ročně

Indikátor sleduje množství stromů ve městě, k výpočtu dochází zvlášť pro zastavěnou část města a 

extravilán. Využívána jsou data z pasportu zeleně. Indikátor by měl mít rostoucí tendenci, zejména v 

zastavěné části území. Výpočet doporučujeme doplnit 1x za pět let družicovou analýzou vzrostlé 

zeleně.

IN4

Počet městem podpořených 

projektů s tématikou změny 

klimatu

projekt jednou ročně

Zahrnuty jsou environmentálně prospěšné projekty s pozitivním dopadem v oblasti 

adaptace/mitigace klimatické změny, iniciované ze strany veřejnosti či zájmových spolků, kde město 

poskytuje finanční či nefinanční asistenci (např. pronájem zdarma). Nejedná se o projekty, kde 

město pouze přijímá záštitu či pomáhá s propagací.

IN5 Uspořené emise skleníkových plynů tCO2

jednou za dva roky 

(po provedení emisní 

inventury/BEI v rámci 

SECAP)

Emise, které byly uspořeny v sektorech energetiky (výroba a užití elektřiny a tepla) a dopravy, a to 

buď prostřednictvím energetických úspor či náhrady stávajících zdrojů energie nebo dopravních 

prostředků za jejich nízkoemisní alternativy. Metodika výpočtu bude stanovena v rámci SECAP.

IN6
Počet podaných projektových 

žádostí
projekt jednou ročně

Jedná se o počet projektů, kde město zahájilo realizaci (žádost o externí financování – dotace, EPC 

projekty, PPP, inovativní finanční nástroje apod.). Hodnota indikátoru by měla být průběžně 

sledována vůči indikátoru IN2, aby byla zaručena kontinuální příprava dalších projektů k realizaci v 

nadcházejících letech.

IN7
Počet akcí pořádaných na téma 

klimatické změny
akce jednou ročně

Jedná se o počet pořádaných akcí (školení, přednášek, workshopů) a komunikace zástupců města, 

či přizvaných odborníků s veřejností na téma klimatické změny.
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Analýza rizik

Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové



Prostor pro Vaše
dotazy

mailto:martin.vokral@atregia.cz

