
ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA PEČKY NA KLIMATICKOU ZMĚNU 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden 2022 



2 
 
 

 

ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA PEČKY NA KLIMATICKOU ZMĚNU 

 

Návrhová část 

 

 

 

   

  Objednatel: Město Pečky       

 

  

 

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.    

Ing. Tomáš Vlasák 

 

  



3 
 
 

 

Obsah 
1. Cíl ..................................................................................................................................................... 5 

2. Návrhová část ................................................................................................................................. 6 

2.1. Struktura návrhové části ........................................................................................................ 7 

2.2. Návrh prioritních oblastí......................................................................................................... 9 

2.3. Typy adaptačních opatření ................................................................................................... 13 

2.4. Adaptační opatření v praxi ................................................................................................... 15 

2.5. Připravované adaptační opatření města Pečky ................................................................... 17 

3. Implementace ............................................................................................................................... 20 

3.1. Implementace do územního plánování ............................................................................... 21 

3.2. Finanční zdroje a nástroje na podporu adaptací ................................................................. 22 

4. Akční plán ...................................................................................................................................... 24 

4.1. Adaptace městského prostředí ............................................................................................ 25 

4.2. Adaptace budov .................................................................................................................... 28 

4.3. Adaptace přírodního prostředí ............................................................................................. 33 

4.4. Adaptace v oblastí zdraví obyvatel ...................................................................................... 35 

5. Katalog opatření ........................................................................................................................... 36 

5.1. Zpevněná náměstí................................................................................................................. 36 

5.2. Parkové náměstí ................................................................................................................... 37 

5.3. Lokální náměstí (Piazzetty) ................................................................................................... 38 

5.4. Náves ..................................................................................................................................... 39 

5.5. Sídlištní prostory ................................................................................................................... 40 

5.6. Městská zahrada ................................................................................................................... 41 

5.7. Městský park ......................................................................................................................... 42 

5.8. Příměstská krajina ................................................................................................................ 43 

5.9. Parkoviště.............................................................................................................................. 44 

5.10. Ulice šířky 8 m ................................................................................................................... 45 

5.11. Ulice šířky 12 m ................................................................................................................. 46 

5.12. Ulice šířky 18 m ................................................................................................................. 47 

5.13. Břehy a nábřeží ................................................................................................................. 48 

5.14. Zákoutí, vnitroblok, dvorek .............................................................................................. 49 

5.15. Dětské hřiště ..................................................................................................................... 50 

5.16. Sportovní hřiště ................................................................................................................ 51 

5.17. Štěrkové a mlatové plochy ............................................................................................... 52 



4 
 
 

 

5.18. Propustné dlažby a lité povrchy ....................................................................................... 53 

5.19. Zatravňovací dlažba a štěrkový trávník ........................................................................... 54 

5.20. Trávníky ............................................................................................................................. 55 

5.21. Kvetoucí (květinové) záhony ............................................................................................ 56 

5.22. Keře ................................................................................................................................... 57 

5.23. Stromy ............................................................................................................................... 58 

5.24. Dešťový záhon ................................................................................................................... 59 

5.25. Vegetační (zelené) střechy ............................................................................................... 60 

5.26. Vegetační (zelené) fasády ................................................................................................. 61 

5.27. Plošný vsak bez retence .................................................................................................... 62 

5.28. Vsakovací průleh a jeho varianty ..................................................................................... 63 

5.29. Vsakovací retenční rýha a její varianty ............................................................................ 64 

5.30. Vsakovací retenční nádrž .................................................................................................. 65 

5.31. Vsakovací šachta ............................................................................................................... 66 

5.32. Suchá retenční dešťová nádrž .......................................................................................... 67 

5.33. Retenční dešťová nádrž se stálou hladinou vody ............................................................ 68 

5.34. Podzemní retenční dešťová nádrž .................................................................................... 69 

5.35. Umělý mokřad................................................................................................................... 70 

5.36. Akumulace dešťové vody ................................................................................................. 71 

5.37. Vodní prvky ....................................................................................................................... 72 

6. Literatura ....................................................................................................................................... 73 

 

  



5 
 
 

 

1. Cíl 

Měnící se klima bude do budoucna vytvářet nové přírodní podmínky, se kterými se město Pečky bude 

vypořádávat. Hlavním cílem této adaptační strategie je navrhnout taková adaptační opatření, která 

přispějí k adaptaci území na měnící se klimatické podmínky, pomohou předcházet zhoršení kvality 

života, ekosystémů, bezpečnosti obyvatel a umožní systematické zlepšení nevyhovujícího stávajícího 

stavu. Proces adaptace na změny klimatu se skládá z 5 základních kroků, kdy v každém kroku je nutné 

odpovědět na otázku vztahující se k širším vztahům v krajině (Obrázek č. 1). Tyto vztahy byly popsány 

v analytické části pro celé území Podlipanska. Pro vznik samotné Adaptační strategie jsou nutné kroky 

1–3, a kroky 4–5 budou následovat po přijetí dokumentu. 

 

Analytická část adaptační strategie pro město Pečky byla zpracována v adaptační strategii pro 

MAS Podlipansko. V analytické části studie byl popsán současný stav území MAS Podlipanska a 

vyhodnocena zranitelnost území vůči očekávaným klimatickým změnám. Analytická část přinesla vhled 

do problematiky projevů klimatických změn v regionu MAS Podlipansko, definuje zranitelnost území a 

míru neschopnosti daným projevům ve stávajícím stavu čelit.  

V rámci analýz byl vyhodnocen předpokládaný vývoj klimatu v území MAS Podlipansko, 

přírodní podmínky, vnější vlivy a stávající stav území v měřítku odpovídajícím velikosti řešeného území. 

Součástí analýz bylo zapojení dotčených samospráv a široké veřejnosti v rámci veřejných projednání a 

dvou variant dotazníkových šetření (pro veřejnost a pro starosty obcí). Komunikace s veřejností byla 

cenným informačním zdrojem o stavu krajiny, ale také o propojení místních obyvatel s krajinou a 

životním prostředím.  

Na základě vyhodnocení shromážděných podkladů budou v kroku 3, tedy návrhové části, 

navržena specifická adaptační opatření a budou stanoveny jejich priority. Výstupem bude soubor 

víceúčelových adaptačních opatření, vč. možného využití inovativních prvků a přístupů.  

 

 

  

Krok 1

Jaké jsou očekávané 
projevy změn 

klimatu v území 
Podlipanska?  

Krok 2

Jaké problémy zde 
lze očekávat?

Krok 3

Jaká jsou vhodná 
adaptační opatření? 

Krok 4

Implementace

Krok 5  

monitoring 

Obrázek 1: Proces adaptace na změny klimatu 
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2.1. Struktura návrhové části 

Návrhová část navazuje na strukturu strategického plánování popsanou v kapitole 2, kde je označena 

jako krok 3.  

Obsahem návrhové části jsou zejména vize, strategické cíle a dílčí cíle jednotlivých oblastí, v nichž se 

může projevit klimatická změna. Klíčovým prvkem návrhové části jsou prioritní oblasti tvořící rámce 

pro následné aktivity, skupiny projektů a projekty, které dle metodik klimatických strategií označujeme 

jako adaptační opatření. Tyto projekty mohou být konkrétními nástroji pro eliminaci dopadů klimatické 

změny, které ze změny klimatu v Pečkách mohou vyplývat. 

Prioritní oblasti jsou formulovány tak, aby umožnily identifikovat vhodné aktivity nebo projekty 

(adaptační opatření), které by měly obsahovat. Na druhé straně musí být rámce prioritních oblastí 

dostatečně široké, aby umožnily postupně zařadit i ty projekty, které nebyly nebo nemohly být v době 

zpracování strategie identifikovány. Uvedený postup zaručuje komplexní přístup k návrhům, tvoří 

ucelený systém a umožňují otestovat potenciální aktivity a projekty z hlediska jejich souladu se 

strategií. 

 

Obrázek 2: Schéma posloupnosti návrhové části 

VIZE 

Vize města Pečky na klimatickou změnu je nastavena jako výrok, který vyjadřuje žádoucí budoucí stav, 

kterého má být dosaženo naplněním Strategie adaptací na budoucí klimatické podmínky. Vize zahrnuje 

jak stránku adaptační, stejně tak i mitigační (snížení vlivů na klima). Vize je dlouhodobá a přesahuje 

návrhové období adaptační strategie. Cíle jsou pak formulovány jako konkrétní, faktický a srozumitelný 

popis žádoucího stavu, jehož prostřednictvím bude vize naplněna v rámci níže uvedených prioritních 

oblastí. Návrh vize, cílů a prioritních oblastí pracuje s prioritami, které jsou pro přizpůsobení se 

klimatické změně v podmínkách města nejvýznamnější.  

„Udržitelná krajina a město, které je schopno odolávat klimatické změně a bude reagovat na její 

vývoj“ 

CÍLE 

Cíli strategie je snížení míry negativních dopadů klimatické změny včetně přizpůsobení rozvoje i 

běžného provozu města potenciálním dopadům takovým způsobem, aby byly minimalizovány vlivy na 

kvalitu života obyvatel, sníženy náklady na nezbytné adaptační kroky a všechna adaptační opatření byla 

připravována jako součást systému reakce na klimatickou změnu, nikoliv ad hoc schvalované aktivity a 

projekty. Globální cíl se skládá ze 4 témat, které charakterizují hlavní intervenční oblasti strategie a lze 

je považovat za prioritní oblasti, v jejichž rámci budou realizována hlavní adaptační opatření. Jednotlivé 

prioritní oblasti obsahují specifické cíle a jsou následně naplněny adaptačními opatřeními, v 

terminologii strategického plánování vybranými aktivitami a projekty (viz vztah mezi metodikou 

adaptační strategie a strategického plánování v úvodu dokumentu). Všechny prioritní oblasti jsou 

Vize Cíle
Specifické 

cíle
Adaptační 
opatření

Aktivity a 
projekty
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založeny na výsledku analýzy, tedy vyhodnocení rizik, dopadů a následně zranitelnosti území města, 

resp. jednotlivých činností. 

Jednotlivými tématy jsou: 

Prioritní oblast 1: Adaptace v oblasti městského prostředí 

Prioritní oblast 2: Adaptace v oblasti budov 

Prioritní oblast 3: Adaptace v oblasti přírodního prostředí 

Prioritní oblast 4: Adaptace v oblasti zdraví obyvatel 

SPECIFICKÉ CÍLE 

Specifické cíle jednotlivých oblastí přesněji určují, čeho má být v jednotlivých prioritních oblastech 

dosaženo a podmiňují tím návrhy jednotlivých adaptačních opatření. Prioritní oblasti jsou přehledně 

popsány v kapitole 3.2. 

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

Představují opatření, pomocí kterých se města mohou efektivně připravit a zmírnit následky 

extrémních projevů budoucí změny klimatu. Adaptační opatření se dělí do 3 kategorií: 

1. Technická opatření 

2. Přírodní opatření 

3. Měkká (systémová) opatření 

Technická opatření se týkají hlavně prvků infrastruktury, jedná se zejména o: 

- odrazivé materiály a povrchy, 

- propustné povrchy 

- záplavové území 

- sběr a nakládání s dešťovou vodou 

- stínící prvky 

Měkká opatření mají zpravidla systémovou podobu: 

- strategie a metodiky 

-osvětové akce 

-systémy včasné výstrahy 

Přírodní opatření jsou spjaty s intravilánem i extravilánem: 

- výsadba zeleně 

- revitalizace vodních toků 

- zasakování dešťové vody 

- zelené střechy a fasády  
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2.2. Návrh prioritních oblastí 

Prioritní oblast 1: Adaptace v oblasti městského prostředí 

Tato oblast zahrnuje infrastrukturu (technickou i dopravní) a veřejné prostranství ve městě. Klimatická 
změna má přímé dopady na městské prostředí. Může zhoršovat fungování infrastruktury, měnit 
původní požadavky na potřebu využití, kapacit a tím i další rozvoj, včetně potřeb jejího financování.  
Mezi základní infrastrukturní oblasti, citlivé na klimatickou změnu, patří infrastruktura zásobování 

vodou a odkanalizování, energetické sítě a dopravní komunikace. Z veřejných prostor jsou to veřejná 

prostranství a budovy. 

Rizika 1. Zvyšování teploty. 
2. Dlouhodobé sucho. 
3. Extrémně silný vítr. 
4. Povodně. 
5. Přívalové povodně. 

Zranitelnost Vysoká priorita 

Vhodné lokality Zástavba 

Specifické cíle 1. Zajistit fungování a chránit infrastrukturu a veřejná prostranství před 
poškozením.  

2. Restrukturalizovat kapacitu infrastruktury v závislosti na očekávaných 
dopadech klimatické změny (posílení, priority lokalizace výstavby, doplnění o 
zeleň). 

3. Přizpůsobit stav veřejných prostranství nárůstu teplot. 

Adaptační opatření 1. Technická opatření - odrazivé povrchy, propustné povrchy, sběr a nakládání s 
dešťovou vodou, stínící prvky, protipovodňová opatření. 

2. Měkká opatření - informace, osvěta.  
3. Přírodní opatření – revitalizace náhonů, rybníků a vodních toků; jezírka a 

kanály na dešťovou vodu, zasakování dešťové vody, městské zemědělství, 
konverze zpevněných ploch, výsadba zeleně.  

Typové projekty 1. Výstavba oddělené kanalizace, doplnění systému o zelené plochy - retence 
vody a zpomalení odtoku.  

2. Projekty sběru a využití dešťové vody  
3. Osvětové akce zaměřené na snížení spotřeby vody, ovlivnění lokálního 

mikroklimatu.  
4. Změnit trendy výstavby veřejných prostor - studie/generel veřejných prostor s 

ohledem na závěry klimatické strategie.  
5. Využívat propustné povrchy při stavbě komunikací a veřejného Prostranství.  
6. Realizace dešťových zahrad ve veřejných prostranstvích i v parteru budov.  

Nositelé Město Pečky, Středočeský kraj, Pečecké služby, příspěvkové organizace města 

Cílové skupiny Obyvatelé, podniky 

Možnosti financování OPŽP, NDT 

Mitigační opatření Řada zpevněných povrchů je spojena s dopravou (komunikace, parkování apod.). 
Podpora alternativních dopravních prostředků (pěší a cyklo) bude mít za následek menší 
množství zpevněných ploch a navazuje tak na adaptační opatření. 

Tabulka 1: Adaptace v oblasti městského prostředí 
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Prioritní oblast 2: Adaptace v oblasti budov 

Klimatická změna se projevuje přímými dopady na pobyt v budovách (bydlení, pracovní prostředí), 

budovy naopak ovlivňují i potenciální dopady klimatické změny a jejich úprava, případně 

zakomponování adaptačních opatření v rámci jejich výstavby, mohou zvýšit adaptační kapacitu a tím i 

snížit zranitelnost území. 

Pobyt v budovách souvisí s přímými dopady na prioritní oblast veřejného zdraví. Sekundární vlivy na 

míru dopadů se týkají především budov v centru města. Přímé souvislosti s riziky jsou identifikovány 

především v oblasti nárůstu teploty a vln veder. 

Rizika 1. Zvyšování teploty. 
2. Dlouhodobé sucho. 
3. Extrémně silný vítr. 

Zranitelnost Vysoká priorita 

Vhodné lokality Zástavba 

Specifické cíle 1. Zlepšit a udržet kvalitu bydlení bez ohledu na dopady klimatické změny.  
2. Zlepšit a udržet kvalitu pracovního prostředí v budovách.  
3. Novou výstavbu budov provádět včetně adaptačních opatření. 

Adaptační opatření 1. Technická opatření - odrazivé materiály a povrchy, stínicí prvky, sběr 
dešťových vody.  

2. Přírodní opatření (zelené střechy a fasády).  
3. Informační a osvětové aktivity - kvalita vnitřního mikroklimatu. 

Typové projekty 1. Rekonstrukce budov (např. zateplování) doplnit o stínící prvky.  
2. Recyklace a zpětné využití šedé a dešťové vody.  
3. Výstavba/rekonstrukce zelených fasád a střech. 
4. Revitalizace budov v rámci brownfieldů s ohledem na dopady klimatické 

změny.  
5. Výsadba zeleně v okolí budov.  

Nositelé Město Pečky, developeři, projekční firmy, bytová družstva, majitelé nemovitostí 

Cílové skupiny Obyvatelé 

Možnosti financování OPŽP, OPPIK, IROP, NDT 

Mitigační opatření Související mitigační opatření v oblasti izolace budov s přínosem nejen pro snížení dopadů 
klimatické změny, ale také snížení produkce skleníkových plynů. 

Tabulka 2: Adaptace v oblasti budov 
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Prioritní oblast 3: Adaptace v oblasti přírodního prostředí 

Klimatická změna se projevuje jak přímými dopady na přírodní složky prostředí ve městě (ohrožení 

přírodních oblastí v důsledku sucha, případně povodňovými stavy a extrémními projevy klimatu – např. 

větru), ale také v krajině, neboť okolní intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina zvýrazňuje 

negativní dopady klimatické změny. To se může projevit v další kumulaci negativních dopadů typu 

zvyšování sucha, nárůst teploty, degradace půd atd. 

Rizika 1. Zvyšování teploty. 
2. Dlouhodobé sucho. 
3. Degradace půd. 
4. Povodně. 
5. Přívalové povodně. 
6. Extrémně silný vítr. 

Zranitelnost Vysoká priorita. 

Vhodné lokality Volná krajina, městská zeleň s vodními plochami. 

Specifické cíle 1. Zlepšit podmínky pro zachování přírodních ploch ve městě.  
2. Zaměřit podporu a rozvoj přírodních ploch ve městě na snížení dopadů 

klimatické změny. 

Adaptační opatření 1. Ekosystémová opatření - jezírka a kanály na dešťovou vodu, filtrace povrchové 
vody, mokřady, revitalizace vodních toků, výsadba zeleně. 

2. Měkká opatření - informace, osvěta.   

Typové projekty 1. Péče o přírodně cenné plochy.  
2. Rozvoj ÚSES (ve městě i v krajině).  
3. Péče o parky a vodní plochy - případná revitalizace s ohledem na rizika 

klimatické změny. 
4. Výsadba stromů.  
5. Vypracovat koncepční materiál - např. studie/generel zeleně a vodních ploch.   

Nositelé Město Pečky, Povodí Labe, zemědělci, majitelé půdy, developeři. 

Cílové skupiny Obyvatelé, zemědělci. 

Možnosti financování OPŽP, NDT 

Mitigační opatření  

Tabulka 3: Adaptace v oblasti přírodního prostředí 
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Prioritní oblast 4: Adaptace v oblasti zdraví obyvatel 

Klimatická změna se může projevit také na zdraví obyvatel. Strategie adaptací na klimatickou změnu 

tak musí reagovat specifickým způsobem na možné negativní dopady v oblast zdraví. Hlavní cílovou 

skupinou jsou senioři a osoby ohrožené zdravotními problémy. Z této skutečnosti plynou také 

očekávané dopady na rozpočet města, plánování sociálních služeb atd. 

Rizika 1. Zvyšování teploty. 
2. Dlouhodobé sucho. 
3. Povodně. 

Zranitelnost Vysoká priorita 

Vhodné lokality Zástavba 

Specifické cíle 1. Zlepšit/udržet kvalitu zdraví obyvatel.  
2. Upravit strategické dokumenty města (zdraví/dopady klimatické změny).  
3. Zvážit dopady klimatické změny na sociální oblast a rozpočet města. 

Adaptační opatření 1. Měkká opatření - monitoring a systém včasné výstrahy, informační a osvětové 
aktivity (veřejnost, sociální pracovníci, zdravotnický personál).  

2. V souvislosti s adaptací budov - ekosystémová opatření a technická opatření 
(výsadby zeleně, zelené střechy, mokřady a jezírka).  

Typové projekty 1. Systém včasné výstrahy před klimatickými extrémy.  
2. Osvětové akce - vliv změny klimatu na zdraví.  
3. Výstavba a rekonstrukce budov s ohledem na dopad klimatické změny.  

Nositelé Město Pečky, stakeholdeři ve zdravotnictví, provozovatelé sociálních služeb. 

Cílové skupiny Obyvatelé (zejména senioři a zdravotně ohrožené skupiny obyvatel). 

Možnosti financování OPZ, NDT 

Mitigační opatření Související mitigační opatření v oblasti izolace budov s přínosem nejen pro snížení dopadů 
klimatické změny, ale také snížení produkce skleníkových plynů 

Tabulka 4: Adaptace v oblasti zdraví obyvatel 
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2.3. Typy adaptačních opatření 

Katalog představuje seznam možných opatření a projektů již realizovaných nebo plánovaných v ČR i 

zahraničí. Detailní popis každé kategorie se nachází v příloze - kapitola 5 Katalog adaptačních opatření. 

 

TECHNICKÁ OPATŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propustné povrchy
Zabránění vzniku lokálních povodní pomocí materiálů podporující vsak.

Nakládání s dešťovou vodou
Zadržení a využití dešťových vod během srážkových událostí.

Odrazivé povrchy a materiály
Podpora odrazivosti sluneční energie pro menší nahřívání budov.

Stínící prvky
Snížení množství sluneční energie dopadající do intravilánu.
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MĚKKÁ OPATŘENÍ 

 

PŘÍRODNÍ OPATŘENÍ 

 

Adaptační strategie
Zabránění vzniku lokálních povodní pomocí materiálů podporující vsak.

Informace
Propagace a osvěta obyvatel ohledně klimatických změn.

Systém včasné výstrahy
Výstražný systém varujicí obyvatele před blížícím se nebezpečním - např. povodně.

Výsadba zeleně 
Stromy v intravilánu stíní uliční prostor a výparem podporují lepší mikroklima. Ve volné krajině 
dělí velké půdní bloky, slouží jako větrolamy a poskytují tak potřebnou členitost intenzivně 
zemědělsky obhospodařované krajiny v okolí města.

Revitalizace vodních toků
Návrat vodním tokům jejich přírodní charakter lze i při zachování potřebné povodňové ochrany 
v intravilánech. Revitalizace podporují zadržení vody v krajině, biodiverzitu i reakreační 
potenciál.

Zasakování dešťové vody
Cílem je maximální zasáknutí dešťových vod v místě spadu - dešťovou vodu z chodníků, 
parkovišť a ulic lze zasáknout do zasakovacích pásů a průlehů. V krajině mohou pomoci 
retenční prvky - průlehy, příkopy, mokřady nebo soustavy přehrážek.

Zelené střechy a fasády
Stejně jako zeleň v ulicích i zeleň na konstrukcích budov stíní a výparem podporuje lepší 
mikroklima.
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2.4. Adaptační opatření v praxi 

Město bez adaptačních opatření 

Při současných trendech výstavby může být kvalita života v městském prostředí výrazně ovlivněna 

negativními dopady klimatické změny. Struktura měst, ve které se vyskytuje příliš mnoho zpevněných 

povrchů, a která spoléhá výhradně na technickou infrastrukturu, může mít následující charakteristiky: 

• tmavé umělé povrchy jako asfalt mohou mít při vlně veder povrchovou teplotu až 50 °C 

• pokud se dešťová voda nezadržuje, chybí pak např. při extrémním suchu 

• zpevněné povrchy nezasakují vodu a hrozí tak vznik lokálních povodní při přívalových deštích 

 

Obrázek 3: schéma města, které nevyužívá adaptační opatření (zdroj: adaptační strategie města Chrudim na klimatickou 
změnu) 
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Město, které využívá adaptační / mitigační opatření  

Zeleň funguje jako přírodní klimatizace  

• vodní plocha vyrovnává teploty a pozitivně ovlivňuje mikroklima  

• dešťová voda se využívá na zalévání  

• voda z komunikací se filtruje a nechává zasakovat  

• zelené střechy jsou na všech plochých střechách  

• zeleň redukuje smog a přízemní ozon  

• městská zeleň doplňuje okolní biosystémy  

 

Adaptační opatření se dají v mnoha případech spojit s mitigačními. Proto je důležitá mezioborová 

spolupráce a synergie při řešení otázek rozvoje města. 

 

Obrázek 4: schéma města, které využívá adaptační opatření (zdroj: adaptační strategie města Chrudim na klimatickou 
změnu) 
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2.5. Připravované adaptační opatření města Pečky 

Následující seznam představuje souhrn provedených a připravovaných opatření, která zapadají do 

koncepce adaptačních opatření města Pečky. 

 

Parky a městská zeleň
Stávající plochy zeleně budou rozšířeny o další, které poskytnou obyvatelům
možnosti volnočasových aktivit a aktivního odpočinku.Město připravuje v rámci
"obnovy zeleně na Pečecku" výsadbu zeleně na několika lokalitách, probíhá obnova
centrálního parku, řeší revitalizaci zeleně u rybníku Benešák, realizace projektu
parku pod vodojemem a zeleň u parkoviště ve Velkých Chvalovicích

Vodní toky a náhony
Připravované projekty revitalizací vodních toků a náhonu mají kladný dopad na
mikroklima na území města a jeho okolí. Mlýnský náhon procházející okrajem
intravilánu má město v plánu kompletně revitalizovat a v jeho blízkosti nechalo
zpracovat studii biotopu. Po vyřešení vlastnictví pozemků plánuje město
revitalizovat i votní toky Chvalovický a Pečecký potok vč. požární nádrže ve Velkých
Chvalovicích.Město podporuje i vznikající iniciativu okolních obcí k revitalizaci řeky
Výrovky, kde se počítá s vymělčením, rozšířením stávajího koryta a vytvoření
meandrů s tůněmi.

Výsadba stromů v intravilánu i extravilánu
Stromy zastiňují ulice, zadržují vodu a evapotranspirací ochlazují své okolí. Město
připravuje projekty na výsadbu zeleně na Masarykově náměstí, J.A. Komenského,
Na Varhánkách, prostor u staré DPS, v části Bačov a v několika částech sídliště V
Horkách. V projektu obnova zeleně na Pečecku vznikl návrh výsadby stromů podél
stávajícíh polních cest. Stromy jsou důležitým prvkem v krajině Polabí jako ochrana
proti větrné erozi a diverzifikaci krajiny.

Protipovodňová opatření
Rok 2013 ukázal, že riziko povodní od řeky Výrovky není radno podceňovat. Vznikl
digitální povodňový plán a město podporuje vznikající iniciativu okolních obcí k
revitalizaci řeky Výrovky, kde je navrženo rozšíření, vymělčení a meandry v korytě a
optimalizace povodňové ochrany. Město plánuje zvýšení retence Mlýnského
náhonu.

Revitalizace brownfieldů
Revitalizace starých průmyslových areálů nabízí široké možnosti realizace
adaptačních opatření. Město připravuje záměr parku u vodojemu a zjišťuje zájem
vlastníků nevyužívaných bývalých průmyslových podniků.

ÚSES - územní systém ekologické stability
Připravovaný projekt obnovy zeleně na Pečecku by mohl rozšířit kostru prvků ÚSES v 
plánu ÚSES pro ORP Kolín nebo v jednotlivých ÚP. 
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Obrázek 5: vizualizace stávajícího stavu a záměrů města Pečky 
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Obrázek 6: vizualizace konceptu adaptačních opatření v intravilánu i volné krajině na správním území města Pečky 
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3. Implementace 
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3.1. Implementace do územního plánování 

ÚZEMNÍ PLÁN: 

a) Využití doplňkových koeficientů v územním plánování.  

Jedná se zejména o koeficient zeleně - KZ. Ten používají některá města v ČR ve svých územních plánech. 

Stávající podoba KZ v ČR má však příliš velkou orientaci na velikost plochy zeleně a nezohledňuje její 

funkci a kvalitu (např. biodiverzitu, návaznost na okolní ekosystémy, schopnost retence vody, atd.). KZ 

také nezohledňuje tzv. modrou infrastrukturu (vodní toky a plochy, mokřady, apod.), přestože jsou z 

hlediska ekologické stability a poskytování ekosystémových služeb významné. Další aspekty, které by 

mohl KZ zahrnovat je např. vliv na zdraví obyvatel měst, sociální interakce apod. Bylo by vhodné 

uvažovat i o aktualizované podobě KZ a zahrnout do něj výše zmíněné aspekty. Nabízí se inspirace v 

zahraničí - např. ve Švédsku, kde se KZ používá, avšak jeho výpočet je orientován na kvalitu zeleně. 

Menší plochy mohou být tedy vyváženy bohatší biodiverzitou. 

b) Doplnění odůvodnění územního plánu. 

Obecné pojednání - doplnění o návaznosti budoucích změn aktualizací ÚP na adaptační strategii. 

c) Návaznost adaptací na ÚSES. 

Územní systém ekologické stability se zabývá návrhem biologicky hodnotných ploch a koridorů jak 

v krajině, tak ve městě. Bohužel naplňování ÚSES je v prostředí města často nedostatečné. Pro větší 

podporu systému ve městech by pomohlo prosazování přírodních opatření, které jsou součástí 

adaptační strategie. Pokud by se podařilo provázat přírodní opatření s konkrétními nástroji územního 

plánování a jejich hodnocení by bylo vyžadováno v rámci územní studie nebo regulačního plánu, lze 

předpokládat, že by toto opatření mělo pozitivní vliv na realizaci samotného systému ÚSES v městském 

prostředí. 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY: 

Zařazení adaptací do příští aktualizace územně analytických podkladů: 

- využití dat z leteckého snímkování a hodnocení zranitelnosti - např. identifikace rizikových území z 

hlediska tepelného ostrova (zdroj: Czech Globe), 

- data se dají následně propojit se systémem GIS a zanést do příslušných mapových vrstev, 

- aktualizace dotčených kapitol a zdůraznění role adaptací v rámci celého ORP. 

VYUŽITÍ PLATNÉ LEGISLATIVY: 

Vyhláška 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 

§ 20/5 písm. c) vsakování srážkové vody obecně upřednostněno před jejím odváděním pomocí veřejné 

srážkové či jednotné kanalizace. (motivovat stavebníky k využívání této části vyhlášky - pomoc s 

geologickým průzkumem, inspirace možných technologických řešení atd.). 

Vyhláška 500/2006 Sb., příloha 13 - obsah plánovací smlouvy – adaptační opatření v rámci veřejných 

staveb, technické a dopravní infrastruktury, atd. 
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Plánovací smlouva sice není ideální pro koncepční naplňování adaptačních opatření, bohužel v 

územním plánování chybí adekvátní nástroje (regulativy), které by umožňovaly prosazení a naplňování 

jednotlivých opatření. 

V praxi by se jednalo o jakýkoli jiný nadstandard, který by město po stavebníkovi/developerovi 

požadovalo - např. vyšší energetický standard, apod. Adaptační opatření jsou často přímo obsažené v 

prvcích technické infrastruktury (přímé vyspádování do zeleně, propustné povrchy, volba vhodných 

materiálů, apod.). 

3.2. Finanční zdroje a nástroje na podporu adaptací 

Financování opatření zmírňujících adaptační opatření bude vždy vícezdrojové a bude se lišit v rámci 

jednotlivých sektorů. U většiny typů zmírňujících opatření je k dispozici také nějaký druh podpory 

(dotace). Je pravděpodobné, že tato možnost bude i u většiny typů adaptačních opatření, jako je tomu 

už nyní například v případě programu „Dešťovka“. V zásadě je však podmínkou realizace všech typů 

opatření kvalitní důsledná příprava komplexního projektu.  

Většina nákladů na realizaci adaptačních opatření spadá do kategorie investičních nákladů, nicméně k 

dosažení cílů snižování emisí CO2 budou vynakládány i náklady neinvestiční, zejména na osvětové akce 

a propagaci. 

OBECNÍ A KRAJSKÉ ROZPOČTY 

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 

POPFK 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je národní dotační program MŽP podporující investiční i 

neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i 

mimolesní ekosystémy. 

NADNÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY (EU,EHS) 

Evropské strukturální a investiční fondy: 

• ERDF 

• Kohezní fondy 

• ESF (Evropský sociální fond) 

• EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 

Evropské dotační programy: 

• Life 

• CLLD 

• Civitas Activity Fund 
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• Teritoriální kooperace:  

1. Interreg Europe 

2. Urbact III 

• Horizon 2020 

ALTERNATIVNÍ FINANCOVÁNÍ: 

• Crowdfundingové kampaně 

- zapojení veřejnosti a soukromé sféry 

• Mikrogranty 

 

FINANČNÍ NÁSTROJE NA PODPORU ADAPTACÍ: 

CBA (cost-benefit) analýza: 

Přínos adaptačních opatření se z ekonomického hlediska dá vyjádřit CBA (cost-benefit) analýzou. 

Jedná se vhodný nástroj k ověření nákladů/užitků plánovaných projektů. 
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4. Akční plán 
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Akční plán (AP) navrhuje seznam projektů navazujících na návrhovou část adaptační strategie, které 

jsou realizovatelné v krátkodobém časovém horizontu.  

4.1. Adaptace městského prostředí 

Veřejná prostranství: 

U plánovaných rekonstrukcích doporučujeme vyhodnotit míru zranitelnosti v rámci každého projektu 

a komplexně posoudit účinnost jednotlivých adaptačních opatření. Přínosy z ekonomického hlediska 

by měly být vyhodnoceny pomocí CBA analýzy. 

Obecná opatření: 

Název projektu Opatření 
dle AS 

Adaptační 
přínos 

Popis projektu 

Realizace drenážních 
staveb 

Technická 
opatření 

Zadržování 
vody 
v krajině  
a ve městě, 
podpora 
ochlazování 
povrchu 

Na vybraných plochách realizovat drobné drenážní stavby - swale, 
jejichž účelem je zadržet vodu v zeleni tak, aby samovolně nestékala 
např. při deštích na chodníky a neodtékala bez užitku do kanalizace 
či aby nedocházelo k zaplavování ploch, které nejsou s ohledem na 
svůj povrchu schopny vodu zasakovat. 

Metodika přestavby 
ploch a komunikací 

Technická 
opatření 

Zadržování 
vody 
v krajině  
a ve městě, 
podpora 
ochlazování 
povrchu 

Zpracovat metodické doporučení pro tvorbu a přestavbu veřejných 
ploch a komunikací tak, aby stavební úpravy reflektovaly potřebu 
zasakovat vodu v místě. Tj. když se obnovuje chodník, staví nový úsek 
silnice, polní cesty, opravuje parkoviště atp., tak by měl mít místní 
odbor dopravy/investic k dispozici seznam vyžadovaných opatření: 
např. vyspádování do zeleně, perforované obrubníky, vsakovací 
průlehy, propustný povrch atp.  

Koncepce výsadby 
veřejné zeleně - 
efektivní/smysluplná 
výsadba a údržba 
veřejné zeleně 

Technická 
opatření 

Podpora 
ochlazování 
povrchu 

Koncepce výsadby veřejné zeleně - efektivní/smysluplná výsadba a 
údržba veřejné zeleně. Předpokladem je vypracování návrhu 
koncepce výsadby veřejné zeleně na úrovni studie 
(revitalizace/obnovy/doplnění), ze které bude možné vycházet a 
jednotlivé projekty dále rozpracovávat a realizovat tak, aby v 
budoucnu byla zeleň ucelená a měla jasně danou formu/způsob 
údržby.  

Zadržování vody v 
krajině i ve městě 

Technická 
opatření 

Zadržování 
vody 
v krajině    
a ve městě, 
podpora 
ochlazování 
povrchu 

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou – průlehy, průsaky, 
zasakovací záhony, akumulační nádrže aj. 

Tabulka 5: Adaptace městského prostředí v akčním plánu 
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Projektové záměry města: 

Název 
projektu 

Opatření 
dle AS 

Adaptační 
přínos 

Popis projektu Stav 
přípravy 

Předpoklad 
realizace 

Předpoklad 
nákladů 

Revitalizace 
prostoru u 
DPS 

Technická 
opatření 

revitalizace 
zeleně, 
stínící prvky, 
zrušení 
stávajích 
zpevněných 
ploch, 
zhotovení 
nového 
bezb. 
Přístupové
m chodníku, 
pítka, 
posezení  
v zeleni 

Stávající povrch 
s degradovaným trávníkem  
u trafostanice, odstíněný 
dožívajícími tújemi a uschlou 
břízou by měl projít kompletní 
revitalizací. Dojde k úpravě 
zeminy, vytvoření suchomilných 
a na zálivku nenáročných 
výsadeb, vytvoření pěší cesty 
přes celý prostor, doplněno 
lavičkou. Současně dojde  
i obměně stromů, otevření 
prostoru. Trávník mezi DPS  
a hlavní komunikací bude 
doplněn o cibuloviny a výraznou 
dřevinu. 

PD na 
zeleň je 
vypracová
na. PD na 
hospodař
ení 
s dešťovo
u vodou  
u objektu 
DPS také. 
Na PD 
bezbarier
ové rampy 
se 
pracuje. 

2023-2025 zeleň 0,439 
mil Kč 
Rampa:  
0,6 mil Kč 

Záměr 
záhony M. 
Alše a K.H. 
Máchy 

Přírodní 
opatření 

revitalizace 
zeleně 

Cílem projektu je provést 
vegetační úpravu zelených, 
volných ploch nově 
zrekonstruovaných komunikací. 
Návrh architektů klade důraz na 
reprezentativnost, ale zároveň  
i nízkou náročnost na údržbu. 
Jelikož je vymezený prostor pro 
zeleň protkán množstvím 
inženýrských sítí, mohou zde být 
použité pouze keře místo 
stromů. Je navržena liniová 
výsadba šeříků na kmínku 
s podrostem okrasných travin, 
trvalek a cibulovin. Okrasné 
záhony mají být vždy po jedné 
straně ulice, na druhé straně je 
navržen travo-bylinný porost. 
Celkem má být vysázeno 29 ks 
šeříků na kmínku, 2583 ks 
okrasných trav s trvalkami, 1476 
ks cibulovin celkem o výměře 
cca 730 m2   

PD je 
zpraco-
vána  
a 
připraven
a k použití 

2023-2025 0,85 mil Kč 
vč. dvouleté 
následné 
péče 

Studie 
prostoru Na 
Varhánkách 

Přírodní 
opatření 

revitalizace 
zeleně, 
stínící prvky, 
zrušení 
zpevněných 
ploch, pítka 

Jedná se o návrh nové úpravy 
zeleně Na Varhánkách. Při jižní 
straně dojde k vybudování 
zátěžové zelené plochy 
s využitím pro parkování, na 
severní straně ulice dojde 
k vysazení keřů. 

 PD 
zpraco-
vána. 

2023-2025 – 
po 
projednání 
s obyvateli 
lokality 

0,196 mil Kč 
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Studie 
náměstí 

Technická 
opatření 

revitalizace 
zeleně, 
stínící prvky, 
zrušení 
zpevněných 
ploch, pítka 

Studie náměstí je zpracována 
včetně širších poměrů s ul. 
Třebízského, prolukou  
u lékárny, prostorem u kostela. 
Následujícím krokem bude 
zpracování projektové 
dokumentace. 

Studie je 
hotova. 
PD je 
třeba 
zpracovat. 

2023-2025 
po 
zpracování 
PD  
a 
stavebního 
povolení 

3 mil. Kč 

Projekt 
veřejného 
WC a 
prostoru u 
nádraží 

Technická 
opatření 

revitalizace 
zeleně, 
stínící prvky, 
podpora 
cyklodopra-
vy, 
propojení se 
stávající 
zelení 

Je zpracována projektová 
dokumentace na veřejné WC, 
prostor mezi WC, nádražím  
a pomníkem v. Malaščenka. 
Počítá se s revitalizací zeleně, 
vytvořením záhonů, výsadbou 
stromu, keřů a popínavých 
rostlin k fasádám.  

PD zpraco-
vána  

2022-2023 10 mil. Kč 

Projekt 
revitalizace 
parku pod 
vodojemem 

Přírodní 
opatření 

revitalizace 
zeleně, 
prostor pro 
trávení 
volného 
času v době 
horka  

Dokončuje se projektová 
dokumentace. Záměrem je 
otevřít nyní zavřený areál, 
revitalizovat zeleň, přizpůsobit 
prostor pro pobyt občanů, 
začlenit vodní prvky  
a hospodaření s dešťovou 
vodou z přilehlých budov. 

PD zpraco-
vána 

2022-2023 x 

Zeleň v části 
Bačov 

Přírodní 
opatření 

revitalizace 
zeleně, 
prostor pro 
trávení 
volného 
času v době 
horka  

Je vydáno stavební povolení a 
dokončena projektová 
dokumentace 

Projekto-
vá činnost 
nebyla 
zahájena 

 2024-2030 x 

Záměr 
parkoviště 
Velké 
Chvalovice 

Technická 
opatření 

Zajištění 
parkování 
pro 
návštěvníky 
fotbalového 
hřiště  
i rezidenty? 
Revitalizace 
zeleně, 
přidání 
zasákavých 
ploch 

Zpracovaná studie navrhuje  
parkoviště přírodního 
charakteru za použití 
kamenných povrchů 
s prorostlými většími spárami  
a štěrkového trávníku vč. 
zasakování v místě a vysazení 
vzrostlých stromů. Studie počítá 
s parkováním dvaceti osobních 
aut a jednoho autobusu. Jedná 
se o revitalizaci nevyužívaného 
prostoru. Dojde k osázení 
novou zelení s vhodnou 
skladbou, výsadbu stromu, 
vytvořením parkovacích míst 
přírodního charakteru. 
Současně dojde k propojení 
stávající komunikace, prostoru 
u hřiště a pozemků u Krátké ul. 

x 2023-2024 x 

Park Jih-
pozemky 
města 

Přírodní 
opatření 

výsadba 
zeleně, 
travin, keřů 
a stromů na 
stávající 
obdělávano
u ornou 
půdu 

Dojde k rozšíření zeleně v okolí 
rybníka Benešák o další 1ha 
ploch. Propojí se zeleň  
u Mlýnského náhonu se zelení  
u rybníku a se stávajícím 
městským parkem. Vše 
v souladu se současnými trendy 
– výsadba je plánována 
v souladu s původní skladbou 
rostlin Polabí. 

PD je 
hotova, 
získána 
dotace 
z OPŽP 

2022  cca 2 mil Kč 
(část 
projektu 
Obnova 
zeleně 
Pečecka) 
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Park Jih – 
pozemky 
soukromých 
vlastníků 

Přírodní 
opatření 

výsadba 
zeleně, 
travin, keřů 
a stromů na 
stávající 
obdělávano
u ornou 
půdu 

Pro dokončení záměru rozšíření 
parku v jižní části města bude 
muset dojít k odkupu pozemků, 
zpracování PD a následně 
k realizaci. Nyní na pozemcích 
dochází k intenzivní zemědělské 
činnosti. 

Domluven 
odkup 
první 
části. 

2022-2025 5 – 10 mil Kč 

Záměr 
Prameniště 

Technická 
opatření 

Zajištění 
pitné vody 
pro 
obyvatele 
města Pečky 
a okolních 
obcí (Velké 
Chvalovice, 
Milčice, 
Tatce  
a další)  

 obnova čerpací stanice vody, 
obnova technologie čerpadel a 
ostatních zařízení, zajištění 
bezpečnosti a hygieny vlastního 
prameniště, obnova stavebních 
a technologických částí 
prameniště 

 nebyla 
započata 
projekční 
činnost 

 2024-2030  x 

Záměr 
úpravny 
vody 

Technická 
opatření 

Zkvalitnění 
pitné vody 
pro 
obyvatele 
regionu  

 vybudování technologického 
objektu pro zkvalitnění pitné 
vody. Cílem je vytvořit 
podmínky pro samostané 
zajištění pitné vody bez potřeby 
mísení vod s vodou z přivaděče 
z kolínského zdroje 

 nebyla 
započata 
projekční 
činnost 

2024-2030  45 mil Kč 

Přivaděč 
vody do 
Peček 

Technická 
opatření 

Zachování 
kritické 
infrastruktu
ry pro 
obyvatele 
regionu  

 jedná se o kritickou 
infrastrukturu, která je starší 
80ti let. Jedná se o přivaděč 
pitné vody z prameniště do 
města. Bez potřebné obnovy 
budou omezeny dodávky pitné 
vody pro spádovou oblast cca 
7000 obyvatel 

 nebyla 
započata 
projekční 
činnost 

2024-2030 x 

Tabulka 6: Adaptace městského prostředí – záměry města Pečky 
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4.2. Adaptace budov 

Obecná opatření: 

Revitalizace a nová výstavba obchodních zón 

• při stavbě uvažovat o minimálním záboru půdy 

• každou stavbu komplexně posoudit z hlediska odolnosti vůči projevům extrémního klimatu 

• max. využít propustné plochy, příp. odvodnění zpevněných ploch do zeleně 

• sběr a akumulace dešťové vody a její opětovné využití  

Revitalizace a nová výstavba průmyslových zón 

• realizace zelených střech a fasád 

• max. možná výsadba zeleně i v rámci průmyslových areálů (využití strukturální zeminy, 

modulových systémů)  

Materiály 

• omezit použití materiálů, které by mohly případně kontaminovat dešťovou vodu a bránit 

jejímu opětovnému využití (těžké kovy na střechách) 

Projektové záměry města: 

Název 
projektu 

Opatření 
dle AS 

Adaptační 
přínos 

Popis projektu Stav přípravy Před-
poklad 
realizace 

Předpoklad 
nákladů 

Dům 
s pečovatelsk
ou službou čp. 
1042, ul. 
Chvalovická – 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Tech. 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání  
s dešťovou vodou. 
Instalovaná  15 m3 
akumulační nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch. 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a vydán 
souhlas 
s provedením 
stavby. 

2022-
2025 

0,75 mil Kč 

Bytový dům 
tř. 5. května 
218 – 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání  
s dešťovou vodou. 
Instalovaná  20 m3 
akumulační nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch 
na zahradě u domu  
i obecní zeleně. 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a vydán 
souhlas 
s provedením 
stavby. 

2022-
2025 

1 mil Kč 
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Kulturní 
středisko –
hospodaření 
s dešťovou 
vodou  

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání  
s dešťovou vodou  
u stávající stavby. 
Instalovaná  15 m3 
akumulační nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch 
na zahradě u domu  
i obecní zeleně. 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a vydán 
souhlas 
s provedením 
stavby. 

2022-
2025 

0,8 mil Kč 

Areál 
Pečeckých 
služeb –
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání  
s dešťovou vodou  
u stávající stavby. 
Instalovaná  15 m3 
akumulační nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch 
na zahradě u domu  
i obecní zeleně. 
 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a vydán 
souhlas 
s provedením 
stavby. 

2022-
2025 

1 mil Kč 

Podporované 
byty č.p. 176 
Velké 
Chvalovice –
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání  
s dešťovou vodou  
u stávající stavby. 
Instalované  2 10 m3  
akumulační nádrže, 
budou zachycovat 
dešťovou vodu z části 
střechy. Využívána bude 
na zálivku přilehlých 
zelených ploch na zahradě 
u domu i obecní zeleně. 
 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a podána 
žádost  
o souhlas 
s provedením 
stavby. 

 2022-
2025 

Odhad 1 mil 
Kč 

Bytový dům 
č.p. 46 – 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání  
s dešťovou vodou  
u stávající stavby. 
Instalovaná  8 m3 
akumulační nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch 
na zahradě u domu. 
 
 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a podána 
žádost  
o souhlas 
s provedením 
stavby. 

 2022-
2025 

Odhad 0,8 
mil Kč 
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Hasičská 
zbrojnice – 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání s 
dešťovou vodou u 
stávající stavby. 
Instalovaná  8 m3 
akumulační pojízdná 
betonová nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch 
v parku.  

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a podána 
žádost  
o souhlas 
s provedením 
stavby. 

 2022-
2025 

Odhad 0,65 
mil Kč 

Mateřská 
škola – 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání s 
dešťovou vodou u 
stávající stavby. 
Instalované  2 10 m3  
akumulační nádrže, 
budou zachycovat 
dešťovou vodu z části 
střechy. Využívána bude 
na zálivku přilehlých 
zelených ploch na zahradě 
u školy i obecní zeleně 
v přiléhajícím parku. 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a podána 
žádost  
o souhlas 
s provedením 
stavby. 

 2022-
2025 

Odhad 2 mil 
Kč 

Základní 
umělecká 
škola – 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Technická 
opatření 

Hospodaření 
s dešťovou 
vodou 

Účelem stavby je 
zachycování a nakládání s 
dešťovou vodou u 
stávající stavby. . 
Instalovaná  10 m3 
akumulační  nádrž, bude 
zachycovat dešťovou 
vodu z části střechy. 
Využívána bude na zálivku 
přilehlých zelených ploch 
v parku 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
a podána 
žádost  
o souhlas 
s provedením 
stavby. 

 2022-
2025 

Odhad 0,65 
mil Kč 
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Vybudování 
tělocvičny  
a učeben u ZŠ 

Technická 
opatření 

Dostavba 
budovy školy 
v pasivním 
standardu 

Jedná se o novostavbu 
budovy školy propojenou 
se stávající jídelnou, 
kuchyní a družinou 
v jedné části a v druhé 
části s budovou I.stupně 
základní školy. Nový 
objekt má lichoběžníkový 
půdorysný tvar a před ním 
je navržen nový vstupní 
prostor, nové parkovací 
plochy ze zatravňovacích 
dlaždic. V přízemí je 
učebna – aula a v patře 
pak učebny a sportovní 
víceúčelová  plocha- 
tělocvična. Střecha II.NP 
podlaží je navržena jako 
plochá vegetační 
s předpěsovanými 
rozchodníkovými 
rohožemi. Okna 
tělocvičny, která tvoří tzv. 
lucernu jsou zastíněna 
naklápěcími venkovními 
žaluziemi. Venkovní 
prostory jsou doplněny 
štěrkovými trvalkovými 
záhony, keřemi a stromy. 

Je zhotovena 
projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení  
a vyjádřování 
dotčených 
orgánů. 

2023-
2025 

Odhad 
celkových 
nákladů je  
135 mil Kč 

Tabulka 7: Adaptace budov – záměry města Pečky 
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4.3. Adaptace přírodního prostředí 

• doporučujeme provést studii, která by posoudila zasakování - hydrogeologický průzkum 

• podpora biodiverzity - širší druhová skladba 

• zadržování vody v krajině - podpora stavění remízků, mokřadů 

Obecná opatření: 

Název opatření Opatření 
dle AS 

Adaptační přínos Popis projektu 

Zadržování vody v 
krajině 

Přírodní 
opatření 

Zadržení vody 
v krajině, boj proti 
suchu a povodním 

Pro podporu zadržení vody v krajině jsou vhodné realizace tůní  
a mokřadů, revitalizace vodních toků, opatření na melioračních 
zařízeních na zemědělské půdě a další. 

Koncepce výsadby 
veřejné zeleně - 
větrolamy 

Přírodní 
opatření 

Rozčlenění krajiny, 
omezení větrné 
eroze, podpora 
biodiverzity 

Rozčlenění velkých zemědělských bloků je klíčové pro krajinu 
Polabí v boji proti větrné erozi. 

Koncepce výsadby 
veřejné zeleně – 
ÚSES 

Přírodní 
opatření 

Rozčlenění krajiny, 
podpora 
biodiverzity 

Územní systém ekologické stability je důležitých krajinným 
prvkem, který by měl být rozvíjen a podporován. 

Agrotechnická  
a půdoochranná 
opatření 

Technická 
opatření 

Šetrné 
hospodaření, 
omezení vodní  
a zejména větrné 
eroze 

Agrotechnická a půdoochranná opatření jsou založena zejména 
na zkrácení času na minimum, kdy je půda bez vegetačního 
pokryvu. K protierozní ochraně půdy lze cíleně využívat 
posklizňové zbytky plodin a biomasu meziplodin. 

Organizační  
a technická 
opatření na zem. 
půdě 

Technická 
opatření 

Omezení vodní  
a zejména větrné 
eroze 

Mezi organizační opatření patří volba optimálního tvaru a 
velikosti pozemku, vhodné umístění pěstovaných plodin, pásové 
pěstování plodin. Technická protierozní opatření se navrhují 
obvykle po vyčerpání možností řešení ochrany proti negativním 
účinkům vodní eroze organizačními a agrotechnickými 
opatřeními, většinou jako jejich doplnění. 

Komplexní 
pozemkové 
úpravy 

Technická  
i přírodní 
opatření 

Protipovodňová 
ochrana, zvýšení 
retenční kapacity 
krajiny, prevence 
sucha, protierozní 
ochrana, možnost 
efektivní realizace 
dalších 
adaptačních 
opatření bez 
omezení díky 
vypořádaným 
vlastnickým 
právům  
k pozemkům, 
zlepšení 
prostupnosti 
krajiny  
a zatraktivnění 
krajiny pro lidi 

Limitujícím faktorem pro rozvoj extravilánu obcí je nevhodné 
umístění stávajících obecních pozemků v krajině. Tento problém 
mohou vyřeší pouze komplexní pozemkové úpravy. Obec má 
dostatek obecních pozemků, které lze v rámci komplexních 
pozemkových úpravy přemístit tak, aby byl naplno využitý 
potenciál obecních pozemků pro veřejně prospěšné účely. Obec 
by měla u Státního pozemkového úřadu iniciovat zpracování 
komplexních pozemkových úprav, které ve veřejném zájmu 
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí. 
Nové umístění a uspořádání pozemků vytvoří podmínky pro 
racionální hospodaření a umožní také realizaci veřejně 
prospěšných projektů ve volné krajině. Součástí návrhu 
pozemkových úprav je Plán společných zařízení, který tvoří 
budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny, a je tedy formou 
krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména  
o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo 
lesní cesty, dále krajinná zeleň, územní systém ekologické 
stability, protierozní a vodohospodářská opatření k tvorbě  
a ochraně životního prostředí. Obec by měla iniciovat informační 
kampaň pro občany a zemědělce, ve které vysvětlí výhody  
a přínosy pozemkových úprav, s cílem získat souhlas vlastníků 
pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním 
území. 

Tabulka 8: Adaptace přírodního prostředí – akční plán 
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Projektové záměry města: 

Název projektu Opatření 
dle AS 

Adaptační 
přínos 

Popis projektu Stav 
přípravy 

Předpoklad 
realizace 

Předpoklad 
nákladů 

Revitalizace 
Mlýnského 
náhonu  

Přírodní 
opatření 

Výsadby 
zeleně, 
revitalizace 
vodního 
toku, 
podpora 
biodiverzity 

Návrh 

vodohospodářského, 

technického a 

estetického řešení vč. 

možných 

protipovodňových 

opatření  

Studie 

hotova, 

probíhá 

projektování 

– 

dokončeno 

2022 

2023-2025 PD 0,9 mil Kč 

realizace 9 mil Kč 

Studie biotopu Přírodní 
opatření 

Výsadby 
zeleně, 
revitalizace 
vodních 
ploch, 
podpora 
biodiverzity 

Návrh na vybudování 

tůňového biotopu na 

severním konci katastru 

včetně litorálních 

pásem, vytvoření 

vyvýšenin s vhodnou 

druhovou skladbou 

zeleně. Biotop bude 

napojen na biotop 

náhonu i Výrovky. 

Studie 

hotova, 

probíhá 

projektování 

– 

dokončeno 

bude 2022 

2023-2025 1,5 mil Kč 

Obnova zeleně 
na Pečecku 

Přírodní 
opatření 

Výsadby 
zeleně, 
funkce 
větrolamu 

Část projektu rozšiřuje 

zeleň v okolí rybníka 

Benešák a v jižní části 

města. Další části 

projektu vytváří nové 

pásy zeleně u polních 

cest na Chotutice. 

Realizace 

proběhne 

v dubnu 

2022 

s následnou 

udržitelností 

do roku 

2025 

2022-2025 2,33 mil Kč 

Revitalizace 
Výrovky 

Přírodní 
opatření 

Výsadby 
zeleně, 
revitalizace 
vodního 
toku, 
podpora 
biodiverzity, 
povodňová 
ochrana 

Revitalizace Výrovky 
zahrnuje odsazení 
současných hrází, 
rozšíření koryta, 
vymělčení a 
meandrování kynety, 
vznik tůní a brodů, 
odstranění migrační 
překážky a vybudování 
balvanitého skluzu 

Koncept 
DÚR 

2030 900 mil Kč 

Tabulka 9: Adaptace přírodního prostředí – záměry města Pečky 
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4.4. Adaptace v oblastí zdraví obyvatel 

Osvětové akce 

• uspořádat akci pro veřejnost, která přiblíží vliv klimatické změny na zdraví obyvatel 

 

Obecná opatření: 

Název projektu Opatření 
dle AS 

Adaptační 
přínos 

Popis projektu 

Tvorba platformy pro 
environmentální 
vzdělávání, výchovu a 
osvětu (EVVO) 

Měkká 
opatření 

Osvěta 
obyvatel 

Tvorba platformy pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
(EVVO), zejména ve vztahu k přírodovědným hodnotám, klimatické 
změně a životnímu prostředí městské části, např. vyhlášením 
grantového programu zaměřeného na tyto cíle; v oblasti EVVO 
spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi působících na 
území městské části. Platforma bude určená pro všechny věkové 
skupiny obyvatel města.  

Podpora 
environmentálního 
vzdělávání a osvěty 

Měkká 
opatření 

Osvěta 
obyvatel 

Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty. Podpora např. 
úklidové akce k příležitosti oslav Dne Země, realizace úklidové akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a další aktivity, ekokroužky na 
školách, naučné stezky, osvěta v oblasti nakládání s odpady, soutěže 
na školách. 

Tabulka 10: Adaptace v oblasti zdraví obyvatel – akční plán 
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5. Katalog opatření 

Přílohou Adaptační strategie je katalog opatření. Katalog opatření byl převzat ve zjednodušené formě 

z Metodiky pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu (České vysoké učení 

technické v Praze, 2021). Přibližně první polovina listů opatření popisuje ideová řešení v typových 

veřejných prostranství. Druhá polovina se zaměřuje na konkrétní prvky MZI. Opatření jsou převážně 

zaměřená na urbanizované území. 

5.1. Zpevněná náměstí 

Název veřejného prostranství 

Zpevněná náměstí 

 
Foto 

  
Náměstí Václava Havla, Litomyšl Kostelní náměstí, Broumov 

Popis 

Jedná se o nejstarší historická náměstí. Proto mají zpevněná náměstí mají často památkovou 
hodnotu a k aplikaci HDV se musí přistupovat citlivě. Mnohdy jsou tato náměstí bez jakékoli 
vegetace, a pokud chceme docílit zasakování dešťové vody, je nutná aplikace vhodných povrchů 
(např. pomocí kamenné dlažby se širokou  
spárou nebo mlatu či štěrkové plochy). Dnes se na takováto prostranství často umisťují vzrostlé 
stromy. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné a polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, 
akumulace a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.2. Parkové náměstí 

Název veřejného prostranství 

Parkové náměstí 

 
Foto 

  
Park Komenského, Zlín Park Stromovka, Humpolec 

Popis 

Jsou vhodné pro aplikaci přírodě blízkých opatření HDV. Přispívají k lepšímu hospodaření s vodou 
(zadržují ji, přispívají k jejímu zasakování, nebo ji umožňují ve veřejných prostranstvích dále 
využívat). Z velké části jsou náměstí zatravněná. Zlepšují mikroklima v okolí a přispívají tak 
k adaptaci města na změnu klimatu. 

Prvky 

Plochy zeleně (stromy, kvetoucí záhony, keře), polopropustné povrchy, retenční objekty, vsakovací 
objekty, akumulace a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky 
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5.3. Lokální náměstí (Piazzetty) 

Název veřejného prostranství 

Lokální náměstí (Piazzetty) 

 
Foto 

  
Náměstí Hrdinů, Kyjov Prostor před Brillovkou, Rožnov pod Radhoštěm 

Popis 

Množství opatření HDV zde závisí především na velikosti lokálního náměstí a na poměru 
zpevněných, polopropustných ploch a ploch zeleně (např. retenční objekty jsou umisťovány pouze 
na větší piazzetty). Do ploch zeleně je vhodné přirozeně navádět dešťovou vodou z okolních 
zpevněných ploch, zadržovat ji zde a nechat ji zasáknout. Mezi časté prvky řadíme vzrostlé stromy. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné a polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, 
akumulace a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.4. Náves 

Název veřejného prostranství 

Náves 

 
Foto 

  
Náves Rantířov – územní studie Náves Koterov, Plzeň 

Popis 

Musí se zohlednit venkovský charakter návsi (-> dominance nezpevněných travnatých ploch, 
absence obrubníků a preference původních druhů zeleně). Rozsáhlé travnaté plochy zajišťují 
dostatečný prostor  
pro zadržení dešťové vody a její následné zasakování do půdy. Na návsi se často nacházejí i vodní 
plochy. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné a polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, 
akumulace a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 

 

  



40 
 
 

 

5.5. Sídlištní prostory 

Název veřejného prostranství 

Sídlištní prostory 

 
Foto 

  
Sídliště Vybíralka – studie, Praha Sídlišttě nad Lužnicí, Tábor 

Popis 

Mají velký potenciál pro realizaci opatření HDV a mohou tak přispívat k lepšímu hospodaření 
s vodou ve městech. Rozlehlé trávníky slouží pro zadržení a pozvolné zasakováni dešťových vod. 
Důležité je věnovat pozornost materiálu vozovek a parkovišť, které by měli být z polopropustných 
materiálů. 

Prvky 

Plochy zeleně, polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, akumulace a využívání 
vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 

 

  



41 
 
 

 

5.6. Městská zahrada 

Název veřejného prostranství 

Městská zahrada 

 
Foto 

  
Komunitní zahrada Podbaba, Praha 6 Komunitní záhony u Cafá Martin, Praha 

Popis 

Bývají z veliké části pokryty zelení nebo se v prostoru nacházejí vzrostlé stromy, keře, květinové 
záhony i záhony s plodinami. Mají tak jednodušší pozici při aplikaci přírodě blízkých opatření HDV.  
Důležitá je akumulace dešťové vody na zálivku plodin. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, akumulace 
a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.7. Městský park 

Název veřejného prostranství 

Městský park 

 
Foto 

  
Park Stromovka, Praha Park Komenského, Zlín 

Popis 

Městské parky výrazně přispívají k HDV, jelikož jsou z velké části tvořeny zelení a vodními 
plochami. Vodní plochy mohou být navrženy jako retenční objekty. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, akumulace 
a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.8. Příměstská krajina 

Název veřejného prostranství 

Příměstská krajina 

 
Foto 

  
Pěnčín, Jistebsko Park Škrlovec, sídliště Olšava 

Popis 

U příměstské krajiny dochází k přechodu mezi zástavbou a přírodního prostoru. Často je tato 
krajina tvořena vzrostlými stromy, keři, zatravněnými pásy atd. Tyto prvky slouží jako větrolamy a 
chrání půdu před větrnou i vodní erozí. Problémem tohoto území je jeho zastavování 
suburbanizací.  

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, retenční objekty, vegetační fasády a vegetační 
střechy. 
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5.9.  Parkoviště 

Název veřejného prostranství 

Parkoviště 

 
Foto 

  
Parkoviště ul. Zemědělská, Rožnov pod 
Radhoštěm 

Parkoviště u Plovárny, Tábor 

Popis 

Velikost parkovišť závisí na potřebě parkovacích míst, ta však nejsou využívána po celou dobu 
stejnou intenzitou. Ty málo využívané je vhodné navrhnout např. jako štěrkový trávník, 
zatravněnou dlažbu, dlažbu se širokou spárou atd. (pro lepší vsakování vody). Stromů na parkovišti 
či v jeho okolí pak můžou ochlazovat parkovací plochy. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, vegetační 
fasády a vegetační střechy. 
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5.10.  Ulice šířky 8 m 

Název veřejného prostranství 

Ulice šířky 8 m 

 
Foto 

  
Ulice, obytný soubor Na Vackově, Praha Obytná ulice, Houten, Nizozemsko 

Popis 

Jedná se o nejužší ulici s obousměrným provozem. Nejčastěji se nachází u rezidenčních čtvrtí se 
zástavbou rodinných domů, proto je zde kladen důraz na zdravé a kvalitní prostředí pro život 
obyvatel a v neposlední řadě i na ekologii. Opatření se zabývají především hospodařením 
s dešťovou vodou. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, vsakovací objekty, vegetační fasády a vegetační 
střechy. 
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5.11.  Ulice šířky 12 m 

Název veřejného prostranství 

Ulice šířky 12 m 

 
Foto 

  
Ulice Freiburg, Německo Ulice Floridsdorf, Vídeň 

Popis 

Do těchto prostor se upřednostňuje liniová opatření HDV (např. vsakovací průlehy a retenční rýhy). 
Fungování opatření HDV je v prostoru ulice komplikováno přítomností obrubníků mezi prostorem 
pro chůzi a pobyt obyvatel a částí určenou pro jízdu všech vozidel. Na místech s nižší intenzitou 
dopravy se doporučuje aplikace polopropustných materiálů. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, vsakovací objekty, vegetační fasády a vegetační 
střechy. 
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5.12. Ulice šířky 18 m 

Název veřejného prostranství 

Ulice šířky 18 m 

 
Foto 

  
Bulvár Mariahilfer, Vídeň, Rakousko The 16th street mall in downtown Denver, USA 

Popis 

Do těchto prostranství se doporučují liniová opatření HDV (např. liniové vsakovací objekty). Je zde 
mnoho bariér pro dešťovou vodu (obrubníky, cesty). V současné době je kladen důraz na vhodné 
umístění podzemních sítí tak, aby umožňovaly výsadbu vzrostlých stromů. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné polopropustné povrchy, vsakovací objekty, vegetační fasády a vegetační 
střechy. 
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5.13.  Břehy a nábřeží 

Název veřejného prostranství 

Břehy a nábřeží 

 
Foto 

  
Nábřeží při řece Lužnici, Tábor Znovuzrození Staré Ponávky, Brno - Komárov 

Popis 

V těchto územích je vody většinou dostatek a půda v okolí bývá nasycená. Opatření HDV 
(vsakovací, retenční a akumulační objekty) se v tomto prostoru nepoužívají. Aplikují se zde 
vodohospodářská opatření s cílem zmírnit dopad povodní (např. suché poldry, protipovodňové 
stěny a hrazení atd.).  

Prvky 

Plochy zeleně (stromy, trávníky, kvetoucí záhony), propustné polopropustné povrchy. 
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5.14.  Zákoutí, vnitroblok, dvorek 

Název veřejného prostranství 

Zákoutí, vnitroblok, dvorek 

 
Foto 

  
Vnitroblok obytného souboru Na Vackově, 
Praha 

Pasáž Freiwilliger Durchgang, Vídeň, Rakousko 

Popis 

Mají často malou rozlohu pro náročnější opatření HDV. Je proto vhodné věnovat pozornost aplikaci 
podzemních akumulačních či retenčních nádrží (tato voda se poté používá pro zálivku nebo 
kropení vegetace).  

Prvky 

Plochy zeleně, propustné a polopropustné povrchy, akumulace a využívání vody, vegetační fasády 
a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.15.  Dětské hřiště 

Název veřejného prostranství 

Dětské hřiště 

 
Foto 

  
Dětské hřiště park Stromovka, Humpolec Dětské hřiště Holečkovy sady, Tábor 

Popis 

Cílem dětských hřišť je vytvořit atraktivní herní prvky i vhodné podmínky pro pobyt dětí a rodin. 
Měli by mít osluněné i stíněné prostory. Je proto vhodné zde mít vzrostlé stromy. Atraktivitu místa 
může zvýšit i vodní plocha, která zároveň přispívá k ochlazování okolí. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné a polopropustné povrchy, vsakovací objekty, akumulace a využívání 
vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.16.  Sportovní hřiště 

Název veřejného prostranství 

Sportovní hřiště 

 
Foto 

  
Komunitní centrum – Všichni spolu, Ostrava Workout a parkour, Výstaviště, Praha 7 

Popis 

Jsou navrhována s převahou nezpevněných nebo polopropustných ploch (potenciál pro zasakování 
dešťové vody). Hrací plochy bývají odváděny pomocí drenážních trubek do vsakovacích nebo 
retenčních objektů. Je zde nutnost zajistit dešťovou vodu pro závlahu a kropení sportovních ploch. 

Prvky 

Plochy zeleně, propustné a polopropustné povrchy, vsakovací objekty, retenční objekty, 
akumulace a využívání vody, vegetační fasády a vegetační střechy, vodní prvky. 
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5.17.  Štěrkové a mlatové plochy 

Název opatření 

Štěrkové a mlatové plochy 

 
Foto 

  
MZK, Park Slovanské náměstí, Brno Plocha štěrku s oblými hranami, Optikark, 

Rathenow 

Popis 

Štěrkové plochy lze využít pro pěší komunikace nebo málo zatěžované cesty. Mlatové plochy poté 
pro chodníky nebo plochy v parcích atd. Mlat je díky menší pórovitosti méně propustný než štěrk. 
Tyto plochy jsou často náchylné k vodní erozi. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

 Štěrkové plochy: 480 – 1 300 Kč/m² 
+ Snížení povrchového odtoku,  
- Chybí benefity vegetační složky 
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5.18.  Propustné dlažby a lité povrchy 

Název opatření 

Propustné dlažby a lité povrchy 

 
Foto 

  
Betonová dlažba se širokou štěrkovou spárou, 
Jihlava 

Herní povrch z lité gumy EPDM, Praha-Žižkov 

Popis 

dlážděné plochy nabízejí přirozenou možnost pro vsáknutí části dešťové vody díky spárám mezi 
dlaždicemi (pokud jsou kladeny do propustných vrstev). Pokud chceme docílit vyššího vsaku, 
pokládá se dlažba se širokými spáry. V dnešní době je alternativou i vodopropustný beton. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

 Propustná dlažba: 1 230 – 1 550 Kč/m² 
+ Snížení povrchového odtoku, + Ochlazování povrchu z vodopropustných materiálů odpařováním 
vody v nich nasáklé,  
- Chybí benefity vegetační složky 
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5.19.  Zatravňovací dlažba a štěrkový trávník 

Název opatření 

Zatravňovací dlažba a štěrkový trávník 

 
Foto 

  
Zatravněná kamenná dlažba, Rathenow, 
Německo 

Dlažba se suchomilnými nízkými rostlinami, 
Mnichov 

Popis 

Patří k preventivním opatřením, která vsakují vodu spadlou na danou plochu (nejsou primárně 
určeny k odvodnění ploch). Z hlediska HDV slouží jako opatření pro zlepšení mikroklimatu a k 
prevenci vzniku  
srážkového odtoku. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Zatravňovací dlažba: 1 180 – 1 390 Kč/m² 
Štěrkový trávník: 760 – 1 340 Kč/m² 
+ Zadržení srážkové vody, snížení povrchového odtoku, + Protierozní funkce, + Estetický přínos 
- Je nutná správná údržba, - Musí být splněny základní podmínky pro růst rostlin (dostupnost živin 
atd.) 
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5.20.  Trávníky 

Název opatření 

Trávníky 

 
Foto 

  
Luční kvetoucí trávník v městském parku, 
Stutgart 

Běžný parkový trávník s kvetoucími bylinami, 
Brno 

Popis 

Jsou největší a nejběžnější zelenou plochou veřejných prostorů. S ohledem na HDV slouží trávníky 
primárně jako prvky (opatření) pro zlepšení mikroklimatu a prevenci vzniku nebo alespoň 
zpomalení srážkového  
odtoku. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Parkový trávník do stávající půdy: 109 – 120 Kč/m² 
Parterový trávník s vylepšením substrát: 260 – 285 Kč/m² 
Luční trávník: 125 – 145 Kč/m² 
+ Zadržení srážkové vody, + Tvorba biotopu a podpora biodiverzity 
- Pro zachování vybraného typu trávníku je nutná správná údržba 
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5.21.  Kvetoucí (květinové) záhony 

Název opatření 

Kvetoucí (květinové) záhony 

 
Foto 

  
Klasicky komponovaný záhon, Villach, 
Rakousko 

Záhon se speciální vpustí, Campus Vellinge, 
Švédsko 

Popis 

Dokáže plnit užitečnou funkci v HDV a díky své druhové rozmanitosti má nezanedbatelné přínosy 
také pro biodiverzitu. Slouží jako prvky (opatření) pro zlepšení mikroklimatu a snížení rychlosti 
odtoku srážek. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Trvalkový záhon na původní zemině bez vylepšení zemin: 1 600 – 2 060 Kč/m² 
Letničkový dvouletkový záhon s cibulovinami: 3 600 – 4 710 Kč/m² 
+ Zadržení srážkové vody, snížení povrchového odtoku, + Estetika, + Tvorba biotopu a podpora 
biodiverzity 
- Vyšší finanční náročnost, - Druhové omezení pro použití ve vsakovacím zařízení 
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5.22.  Keře 

Název opatření 

Keře 

 
Foto 

  
Stříhaný živý plot, Mnichov, Německo Volně rostoucí keř, Mnichov, Německo 

Popis 

S ohledem na HDV slouží keře jako prvky (opatření) pro zlepšení mikroklimatu. Za určitých 
podmínek  mohou být vysázeny jako doprovod vsakovacích nebo retenčních objektů. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Keř výšky 30–40 cm prostokořenný: 200 – 265 Kč/ks 
Keř výšky 30–40 cm s balem: 230 – 300 Kč/ks 
+ Prostředí pro opylovače, + Ukládání uhlíku, + Omezení šíření hluku 
- Při nesprávném použití snižují přehlednost prostoru a vytvářejí pocit nebezpečného místa 
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5.23.  Stromy 

Název opatření 

Stromy 

 
Foto 

  
Stromy vtiskující specifický charakter místu, 
Brno 

Stromy ovlivňující prostor i mikroklima ulice, 
Mnichov 

Popis 

Jedná se o nejdůležitější a nejvýraznější prvek zeleně ve městě. Slouží pro zlepšení mikroklimatu, 
zachytávání prachu a drobných nečistot, ovlivňují kvalitu ovzduší, slouží jako biotop pro živočichy 
atd. 

Druh opatření, náklady opatření 

Výsadba školkařského výpěstku s obvodem kmenu 12 – 14 cm do volné půdy v rovině: 3 960 – 5 
060 Kč/ks 
Výsadba školkařského výpěstku s obvodem kmenu 20 – 25 cm do volné půdy v rovině: 18 150 – 
23 200 Kč/ks 
Výsadba stromu s obvodem 20 – 25 cm do strukturního substrátu ve zpevněném povrch: až 95 200 
Kč/ks 
+ Zadržení srážkové vody a snížení odtoku 
- Citlivost na posypovou sůl, - Omezený výběr vhodného taxonu pro město, 
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5.24.  Dešťový záhon 

Název opatření, přínosy, limity 

Dešťový záhon 

 
Foto 

  
Projekt Grey to Green, Sheffield, Velká 
Británie 

Dešťové záhony, Vídeň, Rakousko 

Popis 

Jedná se o malé plochy. Jde o kvetoucí záhon, ke kterému je určitým způsobem svedena dešťová 
voda z okolních zpevněných ploch nebo ze střechy. Lze jej chápat jako vsakovací průleh, vsakovací 
rýhu nebo jiné plošné zařízení pro vsakování vody. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Dešťový záhon bez drenáže: 1865 – 2 950 Kč/m² 
Dešťový záhon s drenáží: 2 560 – 3 310 Kč/m² 
+ Zmírnění náporu přívalové srážky 
- Vyžaduje dobré vsakovací podmínky podloží 
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5.25.  Vegetační (zelené) střechy 

Název opatření 

Vegetační (zelené) střechy 

 
Foto 

  
Extenzivní zelená střecha, Brno-Bohunice Šikmá extenzivní zelená střecha, Vrchlabí 

Popis 

Zelené střechy jsou výbornou možností, jak se vypořádat s úbytkem volné přírodní plochy. Mají 
mnohé ekologické a vodohospodářské přínosy, pomáhají snižovat efekt tepelného ostrova, 
nabízejí nový pobytový prostor atd. V létě budovu chladí a v zimě pomáhají snižovat tepelné ztráty. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Extenzivní střecha – plochá: 1 000 – 2 000 Kč/m² 
Extenzivní střecha – šikmá > 15°: 2 000 – 2 500 Kč/m² 
Intenzivní střecha: 2 000 – 3 500 Kč/m² 
+ Zásadní snížení povrchového odtoku, zmírnění síly přívalové srážky, + Vyrovnávání extrémních 
teplot 
- Můžou klást zvýšené nároky na statickou únosnost konstrukce, - Nutnost kvalitní hydroizolace 
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5.26.  Vegetační (zelené) fasády 

Název opatření 

Vegetační (zelené) fasády 

 
Foto 

  
Vertikální zahrada, Údolní, Brno Popínavky bez opěrné konstrukce, Litomyšl 

Popis 

S ohledem na HDV pomáhají svými zelenými částmi zachycovat a vypařovat dešťovou vodu. Nabízí 
benefity zeleně ve stísněném urbanizovaném prostředí. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Extenzivní – fasáda porostlá popínavou rostlinou bez opěrného systému: 15 Kč/m² 
intenzivní – vegetační fasáda realizovaná způsobem vertikálního záhon: 17 000 Kč/m² 
+ Protihluková funkce 
- Labilnost systému vyžadující neustály přísun zdrojů 
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5.27.  Plošný vsak bez retence 

Název opatření 

Plošný vsak bez retence 

 
Foto 

  
Úprava obrubníku pro nátok do plošného 
vsaku, Hloubětín, Praha 

Plošný vsak, Litomyšl 

Popis 

Je to opatření, které využívá zatravněné plochy pro vsakování přitékající srážkové vody. Nejlépe se 
uplatní ve veřejných prostranstvích, kterým dominuje rozsáhlá travnatá plocha. 

Druh opatření, náklady opatření, přínosy, limity 

Plošný vsak bez retence: 990 – 1 260 Kč/m² 
+ Vsak a zvýšení vlhkosti půdy, + Podporuje evapotranspiraci 
- Velké prostorové nároky, - Vyžaduje dobré vsakovací podmínky 
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5.28.  Vsakovací průleh a jeho varianty 

Název opatření 

Vsakovací průleh a jeho varianty 

 
Foto 

  
Osázený vsakovací průleh, Vídeň, Rakousko Zatravněný vsakovací průleh, Vídeň, Rakousko 

Popis 

Jedná se o mělké povrchové opatření, které umožňuje krátkodobé zadržení vody pomocí 
vytvořeného zahloubení miskovitého tvaru. Je to liniový prvek. Nejlépe se uplatní v ulicích, nově 
vzniklých náměstích nebo jako podpůrný prvek odvodnění velkých zpevněných ploch – parkovišť. 

Druh opatření, náklady opatření 

Vsakovací průleh se založením trávníku: 1 920 – 2 530 Kč/m² 
Vsakovací průleh s retenční rýhou z prefabrikovaných bloků a založením trávníku: 3 340 ‒ 5 180 
Kč/m² 
+ Vsak a zvýšení vlhkosti půdy (dle podloží), + Dobré předčištění vsakované vody pomocí 
humusové vrstvy 
- Riziko zakolmatování (zanešení) svrchních vrstev 
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5.29.  Vsakovací retenční rýha a její varianty 

Název opatření 

Vsakovací retenční rýha a její varianty 

 
Foto 

  
Osázená vsakovací retenční rýha s 
povrchovým přítokem, Villach, Rakousko 

Osázená vsakovací retenční rýha s 
podpovrchovým přítokem, Vellinge, Švédsko 

Popis 

Jedná se o podzemní objekt s převážně liniovým charakterem, do kterého je sváděna dešťová voda 
ze zpevněných ploch. Je tvořena ze štěrku nebo plastových bloků, které tvoří propustnou vrstvu. 
Nejlépe se uplatní v ulicích, na nově vzniklých náměstích nebo jako podpůrný prvek odvodnění 
velkých zpevněných ploch - parkovišť. 

Druh opatření, náklady opatření 

Vsakovací retenční rýha s povrchovým přítokem: 3 580 ‒ 5 100 Kč/m² 
Vsakovací retenční rýha s podpovrchovým přítokem: 2 175 ‒ 2 910 Kč/m² 
+ Částečný vsak / retence a regulování povrchového odtoku (dle podloží) 
- Je nutné řešit předčištění vody 
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5.30.  Vsakovací retenční nádrž  

Název opatření 

Vsakovací retenční nádrž 

 
Foto 

  
Vsakovací retenční nádrž, SUOMI Hloubětín, 
Praha 

Vsakovací retenční nádrž, Berlín, Německo 

Popis 

Objekt, který vytváří velký retenční objem, čímž umožňuje napojení většího množství dešťových 
vod svedených z rozlehlých zpevněných ploch nebo více objektů. Dno a svahy nádrže jsou 
zatravněny a umožnují tak dobré předčištění vsakované vody. Podloží nádrže musí mít dobré 
vsakovací parametry. 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 1 450 – 1 840 Kč/m² 
+ Vsak a zvýšení vlhkosti půdy, + Dobré předčištění vsakované vody pomocí humusové vrstvy 
- Vyšší prostorové nároky oproti podzemním vsakovacím zařízením technického charakteru,  
- Riziko zanešení 
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5.31.  Vsakovací šachta 

Název opatření 

Vsakovací šachta 

 
Foto 

  
Vsakovací šachta Vsakovací šachta, Svatá Maří 

Popis 

Jedná se o bodové opatření. Skládá se pouze z přívodního potrubí a šachty, jejíž dno je tvořeno 
propustnou vrstvou štěrku. 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 23 000 – 57 500 Kč/ šachta o objemu 2 m³ 
+ Vsak a zvýšení vlhkosti půdy, + Nízké prostorové nároky 
- Omezená kapacita vsaku (dáno velikostí šachty) 
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5.32.  Suchá retenční dešťová nádrž 

Název opatření 

Suchá retenční dešťová nádrž 

 
Foto 

  
Suchá retenční nádrž jako součást veřejného  
prostranství před základní školou, Virginia 

Suchá retenční nádrž jako součást veřejného  
prostranství, Water Square Benthemplein, 
Rotterdam 

Popis 

Jedná se o terénní prohlubeň (nádrž), která primárně slouží pro zachycení povrchového odtoku s 
následným regulovaným odpouštěním (snížení kulminačního průtoku) do povrchových vod nebo 
kanalizace. 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 1 400 – 2 600 Kč/m³ 
+ Retence a regulování povrchového odtoku a ochrana před kulminačními průtoky 
- Prostorové nároky zejména při využití opatření pouze jako plochy pro retenci vody 
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5.33.  Retenční dešťová nádrž se stálou hladinou vody 

Název opatření 

Retenční dešťová nádrž se stálou hladinou vody 

 
Foto 

  
Reteční dešťová nádrž se stálou hladinou, 
Bratčice 

Reteční dešťová nádrž se stálou hladinou, Praha –  
Čestlice 

Popis 

Jedná o terénní prohlubeň (nádrž), která primárně slouží pro zachycení povrchového odtoku s 
následným regulovaným odpouštěním (snížení kulminačního průtoku) do povrchových vod nebo 
kanalizace. Vytvořený zatopený prostor je se stálou hladinou. Je využíván v blízkosti zástavby nebo 
v parcích. 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 1 840 – 3 280 Kč/m³ maximálního objemu 
+ Retence a regulování povrchového odtoku a ochrana před kulminačními průtoky 
- Stálá hladina nádrže bez výskytu vodního hmyzu nebo obojživelníků může být líhništěm komárů 
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5.34.  Podzemní retenční dešťová nádrž 

Název opatření 

Podzemní retenční dešťová nádrž 

 
Foto 

  
Podzemní retenční dešťová nádrž – betonová 
nádrž, Praha 4 

Podzemní retenční dešťová nádrž – trubní 
retence, Kralovice 

Popis 

Jedná se o podzemní technický objekt, který umožňuje dočasně zadržet zachycený povrchový 
odtok a současně ho regulovaně vypouštět. Nádrž je nejčastěji řešena jako podzemní objekt 
(betonový nebo plastový). 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 20 000 ‒ 38 000 Kč/m³ objemu 
+ Prostorová nenáročnost, + Retence a regulování povrchového odtoku a ochrana před 
kulminačními průtoky 
- Technické řešení bez přírodního prvku, - Údržba podzemního objektu 
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5.35.  Umělý mokřad 

Název opatření 

Umělý mokřad 

 
Foto 

  
Umělý mokřad, Bratčice Umělý mokřad 

Popis 

Je to terénní prohlubeň (nádrž), u které se pomocí modelace terénu vytvářejí místa s různou 
hloubkou vody. Mělká místa v nádrži jsou osázená mokřadními rostlinami představují vhodné 
podmínky pro proces biologického čištění vody. Mokřad má i retenční úlohu. 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 1 150 ‒ 3 750 Kč/m² 
+ Retence a regulace odtoku, + Zlepšení jakosti přitékající vody (biologické procesy) 
- Omezená vhodnost použití do ryze městských veřejných prostor 
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5.36.  Akumulace dešťové vody 

Název opatření 

Akumulace dešťové vody 

 
Foto 

  
Plastová akumulační nádrž Individuální akumulace, Praha 

Popis 

Individuální řešení u jednotlivých budov a objektů pomocí akumulačních nádrží nebo jako 
vymezený bezodtoký prostor, který je součástí retenčních objektů. Zachycenou vodu lze využít pro 
zálivku vegetace, čištění povrchů, kropení ulic, splachování atd. 

Druh opatření, náklady opatření 

Celkem: 16 680 ‒ 28 350 Kč/m³ objemu 
+ Snížení povrchového odtoku, + Využití dešťové místo pitné vody (závlahy, splachování atd.) 
- Nároky na koordinaci s podzemními sítěmi technické infrastruktury 
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5.37.  Vodní prvky 

Název opatření 

Vodní prvky 

 
Foto 

  
Vodní prvek Silence od Tadao Ando, Londýn Vodní prvek, Malešický park, Praha 

Popis 

Jedná se o prvky jako je třeba kašna, fontána nebo vodní tryska. Jejich hlavním účelem je okrasná a 
případně i rekreační funkce. 

Druh opatření, náklady opatření 

Provozní náklady jsou spojeny především se spotřebou vody, energie v případě využití čerpadel, 
čištění a údržbou prvků. Provozní náklady závisí na konkrétní realizaci a lokálních podmínkách. 
+ Atraktivita opatření, + Zlepšení mikroklimatu, snížení následků efektu tepelného ostrov 
- Nutnost využívání technologie (čerpadel) a řešení dodávky elektrické energie (dle charakteru 
prvku),  
- Hygienické normy pro používání dešťové vody 
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