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CO JE ADAPTACE? Adaptace = přizpůsobení se   

Adaptace na dopady změny 
klimatu spočívá v opatřeních, 

která umožní minimalizovat 

negativní dopady změny 

klimatu na ekonomiku, životní 

prostředí a společnost, 

případně využít příležitostí, které 

změna klimatu může v lokálním 

měřítku přinést. 

Jak lze sídla adaptovat? 

Adaptace není návrat 

k „původnímu“ stavu!!! 



ADAPTAČNÍ 

STRATEGIE 

 

ZÁSADY 

 

Časový horizont možné 

realizace adaptací (až 20 let) 

Náklady a přínosy (např. 

možnost aplikovat cost-benefit 

analýzu)  

Úsilí nutné k úspěšné realizaci 

Kompatibilita s ostatními 

sektory a politikami (vztahy 

mezi nimi),  

s ostatními plány a strategiemi 

 



ROAD MAPS TO 

ADAPTABILITY  

(CESTOVNÍ MAPY  

K ADAPTABILITĚ) 

 Strategie, jak transformovat naše města a 
život v nich, aby se dopady klimatické 

změny z hrozeb staly příležitostmi založená 

na adaptačním procesu: 

 Krok 1. Analýza hrozeb 

 Krok 2. Percepce hrozeb u místní populace 

(včetně dětí a studentů) 

 Krok 3. Vyhodnocení hrozeb a jejich 

závažnost 

 Krok 4. Výběr adaptačních opatření  

 Krok 5. Plánování a implementace opatření  

 Krok 6. Monitoring a vyhodnocení  

 

 Případové studie: Hradec Králové,  

Žďár nad Sázavou a Dobruška 



KROK 1:  

ANALÝZA HROZEB 
 Téma voda  

-  lokální přívalové deště a bleskové 

povodně 
- plošné „velké“ povodně 

- krupobití 

- sucho 

 Téma teplota 
- sněhová kalamita 

- námraza a ledovka 

- horko a tepelné ostrovy 

- požáry vzniklé přírodními vlivy  

 Téma vítr  
- smrště, vichřice, větrné poryvy, tornáda 

- bouře 



TÉMA VODA 
lokální přívalové deště 

Hradec Králové 9. 6. 2013 



TÉMA VODA 
lokální přívalové deště 

VODNÍ EROZE PŮDY 

Temeno a úpatí Mělčanského kopce, Dobruška (jaro 2011)  



TÉMA VODA 
plošná povodeň 

Hradec Králové 1997 2013 



TÉMA SUCHO 

Srovnání úhrnu srážek na území ČR 

s dlouhodobým  průměrem  1961 – 2010  

za období od 1.1. do 13.7. 2014 

Srovnání úhrnu srážek na území ČR  

za období od 1.1. do 2.8. 2015  
s dlouhodobým průměrem 1961–2010 

Zdroj: ČHMÚ 

 



11.9.2015 

TÉMA SUCHO 



TÉMA TEPLOTA 
sněhová kalamita 

 

Žďársko 10.1.2010 

16.10.2009  Vysočina - vlaky stojí na třech tratích  
 



TÉMA TEPLOTA 
námraza a ledovka 
 

7. 1. 2011: v Dobrušce nevyjeli ani silničáři  
 

Hradecké lesy, prosinec 2014 



TÉMA TEPLOTA 
horko a tepelné ostrovy 

max. naměřená teplota na 

střeše panelového domu  
v Dobrušce  je 85 °C  

ze dne 13.6.2012 ve 14:43 hod. 

Měření termovizní kamerou v Hradci Králové 22.7.2015 



TÉMA TEPLOTA 
požáry vzniklé přírodními vlivy  

1. 5 2007 vyjížděli hasiči ze 

Žďáru nad Sázavou na požár 

trávy v lesním porostu na kopci 

Peperek 

 
31.8.2014 Hasiči z Dobrušky 

zlikvidovali požár lesní 

hrabanky u obce Mělčany 



TÉMA VÍTR  
smrště, vichřice, větrné poryvy, 

tornáda 

Žďársko 2013 Hradec Králové 06/ 2012 



TÉMA VÍTR  
bouře 

Hradec Králové, Rock for People 3.7.2012 



KROK 2:  

PERCEPCE HROZEB 

U MÍSTNÍ POPULACE 

Anketní náhodné šetření  

v jednotlivých městech 

Celkem přes 1200 odpovědí 

Zažil/a jste někdy projev extrémů počasí 
jako je povodeň, větrná smršť nebo 

ledovka, které souvisí s klimatickou 

změnou? Dobruška 28.4.2015  



Myslíte si, že Vašemu městu aktuálně hrozí 

nějaké nebezpečí způsobené klimatickou 
změnou? 

Jaká jsou podle Vašeho názoru 

nejohroženější místa ve městě z pohledu vlivu 

možné přírodní katastrofy související s 
dopady klimatické změny? 



Hodnocení na stupnici 1-5 
(1 = velmi významné, 2 = spíše 

významné, 3 = ani významné ani 

nevýznamné, 4 = spíše není 

významné, 5 = není významné) 
 

KROK 3. 

VYHODNOCENÍ 

HROZEB A JEJICH 

ZÁVAŽNOST 

 Hodnocení významu hrozeb 

stakeholdery  



KROK 3. 

VYHODNOCENÍ 

HROZEB A JEJICH 

ZÁVAŽNOST 

 Expertní hodnocení 



KROK 3. 

VYHODNOCENÍ 

HROZEB A JEJICH 

ZÁVAŽNOST 

 Expertní hodnocení II. 





 PŘÍKLAD VÝSTUPU: CO DOBRUŠCE HROZÍ? 

VYHODNOCENÍ : 

Dle místní komunity 

 Přívalové srážky a lokální povodně 

 Extrémně nízké srážky a sucho 

 Extrémně silný vítr, tornádo 

 Plošné (velké říční) povodně 

 Extrémně vysoké teploty a UHI 

 Bouřky (blesky) 

 

Dle expertů 
 Přívalové srážky a lokální povodně 

 Extrémně nízké srážky a sucho 

 Plošné (velké říční) povodně 

 Extrémně vysoké teploty a UHI 



KROK 4.  

VÝBĚR 

ADAPTAČNÍCH 

OPATŘENÍ  

 

 

 Šedá opatření – jde o technická a 
technologická opatření, která jsou zejména 
projektována a připravována jako zásah do 
prostředí ve snaze omezit negativní vlivy 
změny klimatu 

 Zelená opatření – jde o opatření převážně sice 
také projektovaná, ale opřená o využití rostlin 
a zeleně, práci s ekosystémy a živými 
organismy, jde o relativně šetrnou formu 
adaptace na důsledky změny klimatu 

 Měkká opatření – jde o opatření charakteru 
logistického, organizačního a plánovacího, 
např. dobře připravená prevence, spolupráce 
napříč sektory, přípravy akčních opatření a 
předběžných činností, práce se zemědělci, 
apod. 

 Modrá opatření – někdy se vyčleňují zvlášť, 
někdy zůstávají skryta v předchozích třech 
opatřeních – jde o opatření na zvýšení 
zasakování, zadržení vody v krajině, stabilizace 
průtoku a také revitalizační opatření na 
povodích, apod. 

Typy adaptačních opatření 



ŠEDÁ OPATŘENÍ 

 Jde o technické a technologické zásahy, 

často pečlivě projektované a 

dlouhodobě připravované v daném 

místě k omezení hrozeb vzniklých vlivem 

změny klimatu 

 V hlavní míře jde zejména o 

protipovodňové úpravy toků řek ve 

městech, vodohospodářské úpravy 

významných nádrží, úpravy koryt 

menších toků ve městech, řešení k 

ochraně infrastruktury – zdi a valy, mosty 

a odvodová koryta, dále pak jde i o 

zajištění svahů a tělesa komunikací, 

apod. 

 Jde o trvalé změny v krajině a terénu, 

případně na korytech řek a v jejich okolí, 

umožňující snížit např. hrozbu lokálních 

povodní 



PROVEDENÍ ŠEDÝCH OPATŘENÍ 

PROTIPOVODŇOVÝ VAL V PODĚBRADECH 



ZELENÁ OPATŘENÍ 

 Zelená opatření spočívají skutečně v respektování 

přírody, biodiversity a zeleně a sladění s technikou a 

napomáhají tlumit největší negativa změny klimatu 

zejména ve městech, u vesnic jde pak o povodí, 

rybníky, apod. (např. systém certifikace budov BREEAM 

lze považovat za projektové zelené vedení) 

 Příklad: 

Rada města Paříže přijala do budoucna regulativ, že 

všechny nové developerské projekty budou orientovány 

na tlumení efektu tepelných ostrovů (UHI) a proto je 

nutno u nich projektovat buď zelené (zatravněné) 

střechy nebo alespoň zastínění fotovoltaickými nebo 

ohřevnými panely. 

 

 Příklad u nás – při vynechání poslední seče trávy v 

červnu docílíme výrazného ochlazení půdy v létě a 

také zachování hmyzu a travin a dřevin v lepším stavu 

do další sezony. 



ZELENÁ  

INFRASTRUKTURA 

Akademie umění v Singapore Projektil Architekti 



MĚKKÁ OPATŘENÍ 

 Jde o opatření, která jsou orientována na organizační změny pro 

případ mimořádné události, případně na dohodu o spolupráci mezi 

podnikem a obcí v případě nouze, logistické opatření (posílení 

kapacity místních dobrovolných hasičů), opatření na omezení 

dopravy v určitých místech v době přívalových dešťů, případně 

omezení parkování na určitých plochách spojených se sesuvy a 

nebo vodní erozí půdy. 

 Příklad – specifické parkovací plochy v okolí Grenoble a jinde – lze 

na nich parkovat, pokud nedojde k větší průtrži mračen nebo 

dokonce k přívalovému dešti, v takovém případě je nutno auta 

odtahovat za nižší poplatek, protože hrozí, že vodní proud je odnese 

buď mimo silnici nebo do toku. 



MĚKKÁ (SOFT) INFRASTRUKTURA 

Evakuační plán, Kuta, Bali, Indonésie Evakuační billboardy CO v Guatemale  



REALIZACE MĚKKÝCH OPATŘENÍ 

BENÁTKY (ZÁPLAVA), PRAHA (LEDOVKA) 



MODRÁ OPATŘENÍ 

 Jde o opatření která se 

vyčleňují z ostatních jen 

někdy, ale mají za úkol 

nakládat s vodou a šetrně 

ji zachovávat nebo 

naopak zadržovat v krajině 

a zajišťovat trvalé průtoky 

na tocích 

 Jde často o novou projekci 

tůní, mokřadů, meandrů, 

revitalizace koryt řek, 

zajištění nových 

multifunkčních nádrží ke 

zlepšení prostředí, apod. 



KROK 5. 

PLÁNOVÁNÍ A 

IMPLEMENTACE 

OPATŘENÍ  

1. Vytipování zásadních a krátkodobě nebo 
střednědobě řešitelných problémů 
adaptace města - VYTVOŘENÍ AKČNÍHO 
PLÁNU ADAPTACE MĚSTA 

2. Vytipování adekvátních a efektivních 
opatření pro adaptaci města ze zásobníku 
opatření (na www) nebo na základě 
porady týmu spolupracovníků nejen 
projektu Adaptace sídel 

3. Vytipování proveditelnosti vybraných 
opatření na prevenci a eliminaci problémů 
vyplývajících ze strategie a akčního plánu 
(cost - benefit analýza) 

4. Zjištění finanční proveditelnosti a zajištění 
odpovídajících zdrojů pro daná opatření 
(OPŽP, SFŽP, ROP, apod.) 

5. REALIZACE vybraných opatření k adaptaci 
města – sídla na změnu klimatu ve smyslu 
akčního plánu a strategie (Road Map) 

 



PŘÍPADOVÁ STUDIE  

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 



POTENCIÁLNÍ RIZIKO SILNÝCH PŘÍVALOVÝCH 

SRÁŽEK A BLESKOVÝCH POVODNÍ 



MODELOVÁ PLOCHA V CENTRU MĚSTA – 

PARKOVIŠTĚ V OKOLÍ ULICE NEUMANOVA 

 Parkoviště je celé překryté živicí nebo dlažbou bez zatravnění a 
možnosti odtoku vody nebo vsakování kromě několika 
nedostatečných kanalizačních vpustí 

 Splachová voda z obecních parkovišť odtéká směrem na JZ a 
také do ulic ul. Dvorská, Purkyňova, Kovářova, Libušínská, 
Nábřežní, které jsou ohroženy i plošnou záplavou 

 Sněhové srážky se na parkovištích kumulují a jsou zdrojem nečistot 
ve vodě a biologické kontaminace 

 Plochy parkoviště je nutno udržovat a jsou nyní v letním období 
také významným tepelným ostrovem města. 

 



VYMEZENÍ DOTČENÝCH PLOCH 
ZELENĚ A PARKOVIŠŤ V MĚSTĚ 

Celkové rozlohy : 

 Parkoviště překryté z hlediska odtoku a vsakování 
nepropustnou živicí – 20 500 m2 

 Chodníky a podobné plochy – 9 050 m2 

 Plochy trávníků, místy se vzrostlými stromy nebo 
několika keři – 43 260 m2 

 V ploše převažuje zeleň! 
 

 

 



PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ PARKOVIŠTĚ 



PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PRŮLEHŮ 



KROK 6. 

MONITORING A 

VYHODNOCENÍ  

 

 Pro efektivní kontrolu a hodnocení projektů je 
nezbytné stanovit indikátory, jejichž pomocí se 
bude následně vyhodnocovat úspěšnost 
projektu.  

 Indikátory by měly být členěny na:  

 obecné – viditelné a sledovatelné veřejností,  

 agregované - sledované v rámci statistik  

 specifické - sledované městem 

 Monitoring je potřeba provádět pravidelně a 
důsledně, protože díky němu je pak možno 
adaptační opatření efektivně využívat a 
případně upravovat tak, aby byla stále 
schopná čelit klimatické výzvě.  

 Úpravy adaptačních opatření je nutno sladit 
se Strategií a Akčním plánem a dalšími 
politikami města. 



INDIKÁTORY PRO  

ADAPTAČNÍ STRATEGIE A ROAD MAPS 

 obecné – viditelné a sledovatelné veřejností 

(výška průtoku vody v řece, počet lidí v parku, naměřená teplota v 

centru města, rozsah vsakovacích pásů ve městě, apod.),  

 agregované - sledované v rámci statistik  

(počet zemřelých ve dnech vedra, množství škodlivin v ovzduší, 
kvalita pitné vody ve městě, % osob přepravených MHD, apod.) a  

 specifické - sledované zejména městem 

(% adaptovaných ploch zeleně ve městě, množství nových 
zasakovacích ploch a příkopů, množství retenčních nádrží, počet 

tepelných ostrovů ve městě, množství nově vysázených dřevin, 

počet vodních prvků ve městě, počet protipovodňových opatření, 

apod.) 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Příspěvek byl zpracován v rámci EEA grantu  

č. EHP-CZ02-OV-1-033-2015 podpořeného z fondů z Islandu, Lichtenštejnska a 

Norska s názvem „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení 

zkušeností“. 

vladimira.silhankova@vsrr.cz 

michael.pondelicek@vsrr.cz 

pavel.struha@vsrr.cz 

 

www.adaptacesidel.cz 


