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1. Úvod

 

Průběžná monitorovací zpráva č. 1 Implementačního plánu na roky 

2020-2024 Strategie adaptace hlavního města Prahy je zaměřena 

na sledování realizace dílčích projektů Implementačního plánu pro 

zajištění informací k řídicím strukturám hl. m. Prahy. 

V rámci monitoringu byly sledovány základní parametry realizace 

projektů, jako je harmonogram realizace, rizika a projektové změny. 

Současně průběžný monitoring poskytuje vedoucím představitelům 

hlavního města aktuální informace o stavu realizace pro další 

informování veřejnosti.  

Podkladem pro přípravu monitorovací zprávy č. 1 jsou pravidelné 

reporty o stavu projektů poskytované projektovými manažery či 

osobami zodpovědnými za řízení dílčího projektu.  

Přílohou monitorovací průběžné zprávy č. 1 je nový zásobník 

projektů a záměrů, který je na základě pravidel Implementačního 

plánu na roky 2020-2024 každoročně aktualizován. 

Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 
klimatu na roky 2020-2024, včetně tzv. živého zásobníku projektů 
schválila Rada hl. m. Prahy dne 7. 9. 2020 usnesením č. 1936. 
 

Implementační plán je procesně a operativně řízen projektovým 

týmem, který se pravidelně na týdenní bázi schází. 

 

 

 

 

V průběhu roku 2020-2021 proběhly následující události: 

 

• Lock down spojený s onemocněním Covid 19 

• Přijetí Klimatického plánu hlavního města Prahy 2021 

• Soutěž Adapterra Awards 

• Dokončení zásadních dokumentů pro hl. m. Prahu, a to jsou 

Standardy pro hospodaření se srážkovými vodami a Tvorba 

zásad pro výsadbu a údržbu uličních stromořadí v Praze 
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2. Aktualizace zásobníku 

Na základě schváleného Implemntačního plánu na roky 2020-2024 

probíhá jednou ročně aktualizace zásobníku projektů  

a vyhodnocení projektů/záměrů z původního zásobníku projektů na 

roky 2020-2021. Průběžný monitoring je tedy zaměřen na sledování 

realizace dílčích projektů Implementačního plánu pro zajištění 

informací k řídicím strukturám Implementačního plánu a naplňování 

cílů Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.  

V rámci monitoringu jsou sledovány základní parametry realizace 

projektu (harmonogram realizace, rizika, náklady a projektové 

změny), o kterých bude podávána informace řídicím strukturám IP. 

Současně průběžný monitoring poskytne představitelům hlavního 

města aktuální informace o stavu realizace pro další informování 

veřejnosti o postupu realizace adaptačních opatření. Podkladem 

pro přípravu monitorovací zprávy jsou pravidelné reporty o stavu 

projektů poskytované projektovými manažery či osobami 

zodpovědnými za řízení dílčího projektu.  

Aktualizaci zásobníku v letošním roce významně ovlivnilo rozdělení 

téměř 170 milionů korun mezi 107 adaptačních projektů pražských 

městských částí.  Finanční prostředky byly uvolněny nejen pro 

naplňování cílů Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, 

ale i v souladu s cíli Klimatického plánu hl. m. Prahy, který byl 

schválen dne 27. 5. 2021 ZHMP usnesením č. 27/30. 

Podpořeny jsou projekty ve 42 městských částech a jedná se o 

různorodé projekty modrozelené infrastruktury, které přispějí k 

ozelenění prostředí kolem nás, zlepší veřejná prostranství, nebo 

pomohou snížit dopady sucha. Celkem 29 projektů spočívá ve 

výsadbě nových stromů a keřů, zatímco dalších 21 počítá 

s obnovou zeleně a záhonů. 32 projektů se týká revitalizací ploch, 

obnov cest či městského mobiliáře. V rámci 21 projektů budou 

realizována řešení na zadržování vody, instalována pítka a mlžítka 

a další vodní prvky. Posledních sedm projektů se týká energetiky a 

jejich záměrem je dosáhnout energetických úspor za pomoci 

instalace fotovoltaických panelů, případně pilotního zavedení 

chytré sítě smart grid. 

 

Součástí aktualizace zásobníku jsou však další projekty a záměry, 

které jsou a budou realizovány nejen městskými částmi, ale i odbory 

MHMP a organizacemi s majetkovou účastí hl. m. Prahy. Konkrétní 

projekty a záměry jsou posány v jednotlivých kapitolách 

monitorovací zprávy. 

 
Tabulka č. 1 Výběr podpořených projektů 

Praha 1 – výsadba stromů na Jungmannově náměstí; 

Praha 2 – revitalizace parku nad ulicí Vozová v Riegrových sadech; 

Praha 3 – obnova uličního stromořadí; 

Praha 4 – rekonstrukce fontány na náměstí Generála Kutlvašra; 

Praha 5 – revitalizace zeleně a prostranství na Chaplinově náměstí; 

Praha 6 – výstavba retenční nádrže na dešťovou vodu v parku Královka, 

Praha 7 – výsadba stromů v Schnirchově ulici a v ulici Milady Horákové; 

Praha 8 – výsadba stromů, nových květnatých luk a výstavba poldrů pro zadržování vody; 

Praha 9 – prodloužení parku Přátelství; 

Praha 10 – revitalizace parku Solidarita; 

Praha 11 – revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalupkova, Hněvkovského, Květnového vítězství; 

Praha 12 – instalace fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny na radnici; 

Praha 13 – revitalizace parků; 

Praha 14 – stavba parku podél komunikace Českobrodská; 

Praha 15 – stavba protipovodňových opatření na Botiči; 

Praha 16 – revitalizace urnového háje a výsadba nových stromů; 

Praha 18 – výsadba nových dřevin; 

Praha 20 – obnova Nolčova parku a parku Chvaly; 

Praha 21 – revitalizace mokřadů Dubínská; 

Praha 22 – revitalizace Cukrovarského parku. 
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3. Přehled změn v zásobníku 

Původní zásobník – počty projektových karet 

 

Z původního celkového počtu 207 projektových karet aktuálně 

probíhá 159, ukončených bylo 40 a nerealizovaných je 8 projektů 

z toho 6 projektů zůstává v zásobníku projektů a 2 jsou 

nerealizovatelné. Důvody nerealizace jsou uvedeny v kapitole „7. 

Nerealizované projekty“. 

 

 

Graf č. 1 Celkový počet dle původního zásobníku 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nově zařazeno – počet projektových karet 

 

Nově bylo do zásobníku přidáno celkem 210 projektových karet. 

Aktuální stav zásobníku je tedy 265 projektů a 110 záměrů. 

 

 

Aktuální stav zásobníku – počty karet 

 

Graf č. 2 Aktuální zásobník 

 

 
 

Ke dni 31.7.2021 je v zásobníku projektů a záměrů  

celkem 375 projektových karet. 
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Počet a poměr karet dle garantů 

 

Většina projektů a záměrů je v gesci jednotlivých městských částí 

(74%), dalších 21% projektů a záměrů jdou za organizacemi města, 

zbylých 5% projektových karet patří odborům Magistrátu hlavního 

města Prahy. 

 

Graf č. 3 Aktuální zásobník (počet a poměr karet dle garantů) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Počty a poměr dle kategorie projektů/záměrů 

 

Více jak polovina projektů a záměrů patří do kategorie modrozelené 

infrastrukury, do kategorie modré a šedé infrastrukury patří přibližně 

stejné množství projektových karet, o něco méně projektů a záměrů 

spadá do kategorie studií a koncepcí, nejméně zastoupenou 

kategorií jsou projekty environmentální. 

 

Graf č. 4 Aktuální zásobník (počet a poměr dle kategorie) 
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Financování projektů a záměrů 

 

Celková hodnota všech projektů a záměrů v aktualizovaném 
zásobníku činí 4 447 349 323  Kč. Probíhající projekty, které mají 
alokované finanční prostředky, mají hodnotu  3 532 275 323 Kč.  
 

Záměry, které čekají na získání finančních prostředků, jsou 
v celkové hodnotě 915 074 000 Kč. Úspěšně ukončené projekty 
stály 59 109 935 Kč.  
 
Nově podpořené projekty jsou v hodnotě 168 508 500 Kč a 

záměry jsou v hodnotě 753 074 000 Kč (celkem 921 582 500 Kč). 

Uvedené částky jsou v Kč bez DPH. 

 
 

Graf č. 5 Aktuální zásobník (finanční náročnost)  

 

 
 

 

 

Výše a poměr alokovaných a nealokovaných finančních prostředků 

je uveden v následujícím grafu. 

 

 

Graf č. 6 Aktuální zásobník (výše alokovaných finančních prostředků) 
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Zapojení odborů MHMP/MČ/organizací s majetkovou účastí 

 

Oproti zásobníku na roky 2020-2021 se zapojily následující MČ  

(viz mapka).   

 

 

Zapojené MČ: 

● MČ Praha 1 - 18  a MČ Praha 20 - 22 

● MČ Praha Běchovice, MČ Praha Benice, MČ Praha 

Březiněves, MČ Praha Čakovice, MČ Praha Ďáblice, MČ 

Praha Dolní Chabry, MČ Praha Dolní Měcholupy, MČ Praha 

Dolní Počernice, MČ Praha Dubeč, MČ Praha Klánovice, 

MČ Praha Koloděje, MČ Praha Kolovraty, MČ Praha 

Královice, MČ Praha Kunratice, MČ Praha Libuš, MČ Praha 

Lipence, MČ Praha Lochkov, MČ Praha Lysolaje, MČ Praha 

Nebušice, MČ Praha Nedvězí, MČ Praha Petrovice, MČ 

Praha Přední Kopanina, MČ Praha Řeporyje, MČ Praha 

Satalice, MČ Praha Slivenec, MČ Praha Suchdol, MČ Praha 

Šeberov, MČ Praha Štěrboholy, MČ Praha Troja, MČ Praha 

Újezd, MČ Praha Velká Chuchle, MČ Praha Vinoř, MČ 

Praha Zbraslav 

 
Počty projektů a záměrů jsou uvedeny v grafu č. 7  
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Zapojené akciové společnosti       

● Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

● Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 

● Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

● Výstaviště Praha, a.s. 

● Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  

● Kongresové centrum Praha 

 

 Zapojené příspěvkové organizace: 

● Institut plánování a rozvoje hlavního města  

● Správa služeb hlavního města Prahy 

 

Zapojené odbory MHMP: 

● Odbor bezpečnosti BEZ MHMP 

● Odbor ochrany prostředí OCP MHMP 

● Odbor hospodaření s majetkem HOM MHMP 

 
Graf č. 8  Počet projektů a záměrů s majetkovou účastí hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 9 Počet projektů a záměrů odborů MHMP 
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4. Přehled projektů a záměrů 

4.1. Realizované projekty 

NÁZEV PROJEKTU 
ORGANIZACE/

ODBOR/MČ 

HODNOTA 

PROJEKTU 

(V KČ BEZ 

DPH) 

KATEGORIE 

Národní cena Adapterra Awards OCP / 
Environmentální 

projekty 

Revitalizace parku Riegrovy sady, zázemí zahradníků, Praha 2 MČ P 2 23 122 771 
Modrá 

infrastruktura 

Realizace drenážních staveb - swalů, Praha 12 MČ P 12 300 000 
Modrá 

infrastruktura 

Instalace systému zadržování dešťové vody v areálu Správy 

služeb hl. m. Prahy, Praha 8 
SSHMP 300 000 

Modrá 

infrastruktura 

Realizace mlhoviště Folimanka, Praha 2 MČ P 2 659 600 
Modrozelená 

infrastruktura 

Realizace mlhovišť v parcích Prahy 2 (Riegrovy sady, Karlovo 

náměstí, Folimanka), Praha 2 
MČ P 2 774 239 

Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba ovocných stromů park Třešňovka, Praha 4 MČ P 4 500 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výstavba zelené stěny z chmelu, Praha 6 MČ P 6 135 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba zeleného pásu v ul. Čs. armády, Praha 6 MČ P 6 2 184 499,7 
Modrozelená 

infrastruktura 

Revitalizace předpolí Obory Hvězda, Praha 6 MČ P 6 500 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výstavba třešňové aleje při ul. K Břečkám, Praha – Cholupice MČ P 12 100 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba stromořadí podél cesty k Dolním Břežanům, Praha 12 MČ P 12 550 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba mandloní při ul. Generála Šišky, Praha 12 MČ P 12 190 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba stromů podél Řeporyje, Praha – Slivenec MČ P Slivenec 120 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba stromů na polní cestě, Praha - Chuchle MČ P Slivenec 90 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba 70 ks stromů a 40 ks keřů Za okruhem, Praha – Slivenec MČ P Slivenec 695 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba 70 ks stromů při ul. K Cikánce, Praha – Slivenec MČ P Slivenec 130 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba květnaté louky, Praha – Čakovice MČ P Čakovice 47 512,80 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba zeleně v ulici Polabská, Praha – Čakovice MČ P Čakovice 189 657 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba dřevin a keřového patra Schoellerova, Praha - Čakovice MČ P Čakovice 25 900 
Modrozelená 

infrastruktura 

Rozšíření stávajícího biokoridoru podél Vinořského potoka, Praha 

– Kbely, Praha – Satalice 
OCP 2 000 000 

Modrozelená 

infrastruktura 

Vnitrobloky II. OCP 500 000 
Studie a 

koncepce 

Zasakovací mapy hl. m. Prahy OCP 1 500 000 
Studie a 

koncepce 

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení THMP 2 000 000 
Šedá 

infrastruktura 

Mapování studen na území hl. m. Prahy BEZ 
Rozpočet 

BEZ 

Modrá 

infrastruktura 

Výstavba fitness a workoutového sportoviště s polopropustným 

povrchem (štěpka) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Výstaviště 

Praha 
1 453 550 

Modrá 

infrastruktura 

Výstavba griloviště s polopropustným povrchem (žulové kostky) v 

areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Výstaviště 

Praha 
727 712 

Modrá 

infrastruktura 

Výstavba nádrží na dešťovou vodu, travní koberce a mlatová 

plocha v okolí gastropavilonu v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Výstaviště 

Praha 
630 627 

Modrá 

infrastruktura 

Revitalizace Leknínového jezírka v Areálu Výstaviště Praha, Praha 

7 

Výstaviště 

Praha 
1 300 000 

Modrá 

infrastruktura 

Výstavba lanového hřiště s polopropustným povrchem (štěpka) v 

areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Výstaviště 

Praha 
1 776 000 

Modrá 

infrastruktura 

Výstavba parkurového hřiště s polopropustným povrchem (tartan) 

v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Výstaviště 

Praha 
5 989 035 

Modrá 

infrastruktura 

Realizace polopropustného povrchu a revitalizace areálu 

Restaurace Pražan v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Výstaviště 

Praha 
537 554 

Modrá 

infrastruktura 

Realizace zavlažování v Areálu Výstaviště Praha, Praha 7 
Výstaviště 

Praha 
369 715 

Modrá 

infrastruktura 

Založení travnatých ploch v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 
Výstaviště 

Praha 
5 999 802 

Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba 60 ks stromů v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 
Výstaviště 

Praha 
432 000 

Modrozelená 

infrastruktura 

Studie extrémních posuzovacích a zátěžových přívalových srážek 

s vlivem klimatické změny na území hlavního města Prahy 
PVS 1 200 000 

Modrá 

infrastruktura 

Standardizace hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. 

Prahy 
OCP 1 979 760 

Modrá 

infrastruktura 

Obnova aleje podél historické cesty - ul. Tryskovická, MČ Praha - 

Čakovice 
MČ P Čakovice 70 000 

Modrozelená 

infrastruktura 

Analýza využití vody na území hl. m. Prahy 
IPR 200 000 

Modrá 

infrastruktura 

Tvorba zásad pro výsadbu a údržbu uličních stromořadí v Praze IPR 1 200 000 
Studie a 

koncepce 

 

  

https://docs.google.com/document/d/19I9AeivHldAa5Uh-E-JBgo8Ope9inloI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19I9AeivHldAa5Uh-E-JBgo8Ope9inloI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/19I9AeivHldAa5Uh-E-JBgo8Ope9inloI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1hMej-TEHCZsw7-hYx8t35Vyp1BnTLN68/edit
https://docs.google.com/document/d/1fezcYyLdY9jesG0PK4XO75IkNevO5ymg/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1fezcYyLdY9jesG0PK4XO75IkNevO5ymg/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1fezcYyLdY9jesG0PK4XO75IkNevO5ymg/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1u9JrQZwThhcdckMc3IHjRo-u9xtTjuJ3/edit
https://docs.google.com/document/d/1u9JrQZwThhcdckMc3IHjRo-u9xtTjuJ3/edit
https://docs.google.com/document/d/1IULM4VzRiYvJLd-5TPLOC83decUWIz5P/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1ZsIbAi4-nTf8MKqD5Fn0HTHd4iHRdVgv/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1ZsIbAi4-nTf8MKqD5Fn0HTHd4iHRdVgv/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1RXoOu3owSyiDVT5O8_lDKUeZg8Zt-xul/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1ttNCe8lUXhUmDD8TN8nipYKsJEN7Bl-6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1kmcjwYjl3c93K6e9RUsRo_jNAyZoQxTO/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1qYkQ1rEzibomX2Aolvu3wqiAdxRutvZF/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1PzUPdGPM5t4bufq4Ugo3Fj8giTq6CXA6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1C-X_k-iIwEataqD-bDsi59gyHMT4s-sW/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1wb2WzXpEpP7-mSNR-P49VwvfBczPt8W4/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1F1A86ADGWHJjQO8YSX-8dC_5ZThuSBvZ/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1QhT00R4Nb5BQbr-4Te-ip9YF_Fw425KZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qFHp8PUaPDwDTUpW6BS7iXVzra0YkKw-/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1IGRWl1U1qhuC3_9sBI0-iSnW7XaSBszD/edit
https://docs.google.com/document/d/1CwGG0TpqkNVYg766ODM7R6kOMkC0qLUk/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1DOfijlyOoEDjxrNFH0sZ_-rhBLaJ4jKA/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1P1XKQa5GpLxjMzzM9-A0dOtHyMKuKPfl/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1BU6v-lcv-C0FmN2YRiv3c47U8lJE42J3/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1BU6v-lcv-C0FmN2YRiv3c47U8lJE42J3/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1iRN9lPGxhJz95JZ74sZJkFqsOsQga_aO/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1q0N8l_ZyLXpwvGkctsrTH3fxdnQRixnH/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1A0kvm7DAFq9F7IOtdZ65q8-V3oB6lfxI/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1-2tvcoFAk_49u6zmwlaSYKehpzaNTAri/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1-2tvcoFAk_49u6zmwlaSYKehpzaNTAri/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1-2tvcoFAk_49u6zmwlaSYKehpzaNTAri/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1J-7W8am1Q_8G7dSU-NkuV2RDY1w9B9O6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1J-7W8am1Q_8G7dSU-NkuV2RDY1w9B9O6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1wbDoB7KSe9qEgBbWLYvifkm17v-6mdhL/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1wbDoB7KSe9qEgBbWLYvifkm17v-6mdhL/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1OJ5rfowW9-ayLaxIHazBA0-oldDc4jIL/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1OJ5rfowW9-ayLaxIHazBA0-oldDc4jIL/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1GZvt-dMkFnWRjI7ftusLgLZCb8AGYWfa/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1GZvt-dMkFnWRjI7ftusLgLZCb8AGYWfa/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/11x_kQmYZDHAzGLpa9jfBq6K_xpVsimh7/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/11x_kQmYZDHAzGLpa9jfBq6K_xpVsimh7/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1_AVSlkWupvUsHytkQ5ffVMU8Zhx5YcXG/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1_AVSlkWupvUsHytkQ5ffVMU8Zhx5YcXG/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1pTaBiKcMc2_xf7FXJwp4mw0oj-pLLqcD/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1pTaBiKcMc2_xf7FXJwp4mw0oj-pLLqcD/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1pZXVxqlfVNGTeiUHZLssi_ng1aC8EJrM/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1rBqtNEenfwcomWNuBXTkPirFaYLkz-AW/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1hQWdnP459vRqR7LCRD5dstyzKfMAoP0w/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1tostBmgdm0PJk6LeF-klQoqSxxbb0yH6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1tostBmgdm0PJk6LeF-klQoqSxxbb0yH6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1-UNnEaMxXOB3j0PjlJsBoS_dfMVPUc1u/edit
https://docs.google.com/document/d/1-UNnEaMxXOB3j0PjlJsBoS_dfMVPUc1u/edit
https://docs.google.com/document/d/1WI1wgltlrfMxxL4PHe-nrOTjHc2iY6U5/edit
https://docs.google.com/document/d/1WI1wgltlrfMxxL4PHe-nrOTjHc2iY6U5/edit
https://docs.google.com/document/d/1XBvXo_uakoNluXUnH2cUlNaR3frpRZMl/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
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4.2. Nerealizované projekty (v letech 2020-2021) 

NÁZEV PROJEKTU 

ORGANIZA

CE/ODBOR/

MČ 

HODNOTA 

PROJEKTU 

(V KČ BEZ 

DPH) 

KATEGORIE 

Revitalizace parkovacích ploch – propustné povrchy, Praha 4 MČ P 4 1 000 000 
Modrá 

infrastruktura 

Revitalizace ulice Francouzská, Praha 2 MČ P 2 3 000 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Realizace zelené stěny Havlíčkovy sady, Praha 2 MČ P 2 5 000 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba vertikální zeleně ZŠ Na Smetance, Praha 2 MČ P 2 4 000 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba zelené stěny ZŠ Botičská, Praha 2 MČ P 2 12 500 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

Výsadba stromořadí při ul. Vltavanů, Praha 12 MČ P 12 230 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

4.3. Nerealizovatelné projekty (v letech 2020 – 2021) 

NÁZEV PROJEKTU 

ORGANIZA

CE/ODBOR/

MČ 

HODNOTA 

PROJEKTU 

(V KČ BEZ 

DPH) 

KATEGORIE 

Rekonstrukce objektu MŠ Pastelka, Praha 12 MČ P 12 20 000 000 
Modrá 

infrastruktura 

Revitalizace prostoru Sadů Svatopluka Čecha – ozelenění 

výduchu metra, Praha 2 MČ P 2 2 000 000 
Modrozelená 

infrastruktura 

 

4.4. Poskytnuté granty 

Tematická oblast 

Počet 

podaných 

žádostí 

Počet podaných 

žádostí formálně 

správných 

Počet žádostí 

navržených 

k poskytnutí 

dotace 

Přiděleno 

(v tis. Kč) 

I. Veřejná zeleň 44 39 26 4 545 

II. Zelené učebny 10 9 6 1 220 

III. Ochrana přírody 35 34 26 5 120 

IV. Ekologická výchova 88 84 48 7 845 

V. Specifické projekty 33 29 16 2 760 

VI. Výukové a vzdělávací 
programy pro školy 

21 21 18 6 700 

VII. Adaptace na 
klimatickou změnu  

64 57 39 11 810 

  Celkem 295 273 179 40 000 

 

4.5. Probíhající projekty 

(Aktuální zásobník viz příloha č. 1) 

4.6. Záměry 

(Aktuální zásobník viz příloha č. 1) 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1Hx-35lbEfNNqup9OedDShGT93AVNiu3w/edit
https://docs.google.com/document/d/1NgTB2o4TReCtwpA4BMUZkcbtK4DZoteS/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1LxQdB5ZUhLZkNq0EIqxC0uduRjsXFnfE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Tc1iCM4O6qthP3-PrxgIOcXuyZlFmvRZ/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1UhIdozg3tr9eXruETz1c3Ecc2Akn2bYj/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1xsML4qDHJuV1hYRS6PbijrtB-tmS9Frj/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1YU12Z0cdGPG_wh9zVTMlCxTCYP5hBZrw/edit
https://docs.google.com/document/d/1vYoUmVPQ2FBmd6AQeZ0yYgvqTdom6JCn/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1vYoUmVPQ2FBmd6AQeZ0yYgvqTdom6JCn/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
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4.7. Vědeckovýzkumné projekty

Ukončené projekty 

URBI PRAGENSI (MFF UK, ČHMU, UI AV ČR)Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických 
scénářů pro Prahu  

Modelování realistického městského mikroklimatu a potenciálních adaptačních opatření, (ÚI AV ČR, v. v. i., 
MFF UK, ČHMÚ) 

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější 
Prahy (VÚV) 

Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích (FŽP ČZU) 

Čistá voda - zdravé město Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek 
lidské činnosti (VÚV)  

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy (VÚV)  

 

Probíhající projekty 

Projekt SWAMP ( FŽP ČZU, DEKONTA) 

Projekt TEL4RAIN- Srážková pole s vysokým rozlišením získaný s využitím telekomunikačních mikrovlnných 
spojů (ČVUT FEL) 

Projekt METCENAS: Sociologický průzkum – komunitní péče o vegetaci ve veřejném prostoru. (METCENAS, 
AMBIS)  

Projekt LIFE TreeCheck: adaptační plánování přírodě blízkých řešení v zemích střední Evropy. (CzechGlobe)  

Projekt Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti 
(CzechGlobe, UI AV ČR) 

Projekt RainPrague: Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – 
RainPRAGUE (VUMOP, FŽP ČZU) 

Projekt  XEROS -  Extrémní evropská sucha - Vícemodelová syntéza minulých, současných a budoucích 
událostí (ČZU, UFZ Leipzig) 

Projekt CORDEX –FPS Urbanization and Regional Climate Change „Proof of concept“, v rámci projektu URBI 
PRAGENSI je tématika komplexnějších parametrizací vnesena do mezinárodní aktivity pro  další zhodnocení 
modelování kvality ovzduší, 

Projekt LIFE ASTI  - Forecasting System for  Urban Heat Island Effects (MFF UK , UNI Thessaloniki a další)  

Projekt PERUN  (CHMU)  zlepšování předpovědí extrémního počasí nebo příprava klimatických scénářů, 
v rámci TAČR). 

Projekt LIFE LOCAL ADAPT:  Improving climate resilience of small and medium-sized communities by the 
project  

Projekt LIFE METRO ADAPT: - enhancing climate change adaptation strategies and measures in the 
Metropolitan City of Milan 

Projekt CURE H2020: Urban Heat Emissions Monitoring Application, Urban CO2 Emissions Monitoring 
Application, Urban Subsidence, Movements and Deformation Risk Application, (Foundation for Research and 
Technology Hellas, Crete, GISAT a partneři) 

Projekt Urban Heat Vulnerability Assessment: Applications for Smart Mobility and Smart Border, (ECOTEN 
Urban Comfort) 

Projekt  TURBAN: Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském 
prostředí,(Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Český 
hydrometeorologický ústav, Katedra fyziky atmosféry, MFF UK, Nansen Environmental and Remote Sensing 
Centre (NOR) 

 

Připravované projekty 

EUGENIUS4CLIM project Topic “Developing end-use products and services for all stakeholders and citizens 
supporting climate adaptation and mitigation” H2020 Programme – European Green Deal call. (konzorcium 
GISAT a partneři) 

Projekt ZERO – Monitoring and modelling city environment – towards Net-Zero Neighbourhood 

ZERO (GISAT, FORTH, DLR, UWE-Bristol, MindEarth, NILU, Urbasofia and Sustrans). 

UrbanInSight - Next Level Urban Information Services v rámci programu  ESA InCubed programme 
s využitím satelitních dat (GISAT a partneři). 
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5. Indikátory – realizované projekty

 NÁZEV PROJEKTU SLEDOVANÉ INDIKÁTORY 

Národní cena Adapterra Awards  GOV12         

Revitalizace parku Riegrovy sady, zázemí zahradníků, 
Praha 2  

AD1         

Realizace drenážních staveb - swalů, Praha 12  AD15         

Instalace systému zadržování dešťové vody v areálu 
Správy služeb hl. m. Prahy, Praha 8  

AD15         

Realizace mlhoviště Folimanka, Praha 2  AD1         

Realizace mlhovišť v parcích Prahy 2 (Riegrovy sady, 
Karlovo náměstí, Folimanka), Praha 2  

AD1         

Výsadba ovocných stromů park Třešňovka, Praha 4  AD1 AD2       

Výstavba zelené stěny z chmelu, Praha 6  AD1         

Výsadba zeleného pásu v ul. Čs. armády, Praha 6  AD1         

Revitalizace předpolí Obory Hvězda, Praha 6  AD1 AD2 AD3     

Výstavba třešňové aleje při ul. K Břečkám, Praha – 
Cholupice  

AD1 AD2 GOV10     

Výsadba stromořadí podél cesty k Dolním Břežanům, 
Praha 12  

AD1 AD2 GOV10     

Výsadba mandloní při ul. Generála Šišky, Praha 12  AD1 AD2 GOV10     

Výsadba stromů podél Řeporyje, Praha – Slivenec  AD1 AD2 GOV10     

Výsadba stromů na polní cestě, Praha - Chuchle  AD1 AD2 GOV10     

Výsadba 70 ks stromů a 40 ks keřů Za okruhem, Praha – 
Slivenec  

AD1 AD2 GOV10     

Výsadba 70 ks stromů při ul. K Cikánce, Praha – Slivenec  AD1 AD2 GOV10     

Výsadba květnaté louky, Praha – Čakovice  AD1 AD2 GOV10     

Výsadba zeleně v ulici Polabská, Praha – Čakovice  AD1 AD2 AD3 GOV10   

Výsadba dřevin a keřového patra Schoellerova, Praha - 
Čakovice  

AD1 AD2 GOV10     

Rozšíření stávajícího biokoridoru podél Vinořského 
potoka, Praha – Kbely, Praha – Satalice  

AD1 AD2 GOV10     

Vnitrobloky II.  GOV1         

Zasakovací mapy hl. m. Prahy  GOV1         

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení  GOV6         

Mapování studen na území hl. m. Prahy   GOV1         

Výstavba fitness a workoutového sportoviště s 
polopropustným povrchem (štěpka) v areálu Výstaviště 
Praha, Praha 7  

AD3         

Výstavba griloviště s polopropustným povrchem (žulové 
kostky) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7  

AD3         

Výstavba nádrží na dešťovou vodu, travní koberce a 
mlatová plocha v okolí gastropavilonu v areálu Výstaviště 
Praha, Praha 7  

AD15 AD3 AD1 AD2 GOV10 

Revitalizace Leknínového jezírka v Areálu Výstaviště 
Praha, Praha 7  

AD1 AD2 GOV10     

Výstavba lanového hřiště s polopropustným povrchem 
(štěpka) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7  

AD3         

Výstavba parkurového hřiště s polopropustným povrchem 
(tartan) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7  

AD3         

Realizace polopropustného povrchu a revitalizace areálu 
Restaurace Pražan v areálu Výstaviště Praha, Praha 7  

AD3         

Realizace zavlažování v Areálu Výstaviště Praha, Praha 7  AD15 GOV10       

Založení travnatých ploch v areálu Výstaviště Praha, 
Praha 7  

AD1 AD2 GOV10     

Výsadba 60 ks stromů v areálu Výstaviště Praha, Praha 7  AD1 AD2 GOV10     

Studie extrémních posuzovacích a zátěžových 
přívalových srážek s vlivem klimatické změny na území 
hlavního města Prahy  

GOV1 AD15       

Standardizace hospodaření se srážkovou vodou na 
území hl. m. Prahy  

GOV1         

Obnova aleje podél historické cesty - ul. Tryskovická, MČ 
Praha - Čakovice  

AD1 AD2 AD3 GOV10   

Analýza využití vody na území hl. m. Prahy  GOV1         

Tvorba zásad pro výsadbu a údržbu uličních stromořadí v 
Praze  

GOV1         

 

Vysvětlivky: 

AD1 - Indikátory citlivosti a adaptivní kapacity - Podíl plochy zelené infrastruktury k celkové rozloze administrativního území 

AD2 - Indikátory citlivosti a adaptivní kapacity - Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně 

AD3 - Indikátory citlivosti a adaptivní kapacity - Podíl zpevněných, nepropustných ploch k celkové rozloze administrativního území 

AD15 - Indikátory citlivosti a adaptivní kapacity - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území 

GOV1 - Indikátory governence/připravenosti - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, 

sběr dat 

GOV6 - Indikátory governence/připravenosti - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější (zdroj, 

konstrukce) 

GOV10 - Indikátory governence/připravenosti - Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturu 

GOV12 - Indikátory governence/připravenosti - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělání 

zvyšování kompetence v oblasti změny klimatu (adaptace/mitigace) 

  

https://docs.google.com/document/d/19I9AeivHldAa5Uh-E-JBgo8Ope9inloI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1hMej-TEHCZsw7-hYx8t35Vyp1BnTLN68/edit
https://docs.google.com/document/d/1hMej-TEHCZsw7-hYx8t35Vyp1BnTLN68/edit
https://docs.google.com/document/d/1fezcYyLdY9jesG0PK4XO75IkNevO5ymg/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1u9JrQZwThhcdckMc3IHjRo-u9xtTjuJ3/edit
https://docs.google.com/document/d/1u9JrQZwThhcdckMc3IHjRo-u9xtTjuJ3/edit
https://docs.google.com/document/d/1IULM4VzRiYvJLd-5TPLOC83decUWIz5P/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1ZsIbAi4-nTf8MKqD5Fn0HTHd4iHRdVgv/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1ZsIbAi4-nTf8MKqD5Fn0HTHd4iHRdVgv/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1RXoOu3owSyiDVT5O8_lDKUeZg8Zt-xul/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1ttNCe8lUXhUmDD8TN8nipYKsJEN7Bl-6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1kmcjwYjl3c93K6e9RUsRo_jNAyZoQxTO/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1qYkQ1rEzibomX2Aolvu3wqiAdxRutvZF/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1PzUPdGPM5t4bufq4Ugo3Fj8giTq6CXA6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1PzUPdGPM5t4bufq4Ugo3Fj8giTq6CXA6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1C-X_k-iIwEataqD-bDsi59gyHMT4s-sW/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1C-X_k-iIwEataqD-bDsi59gyHMT4s-sW/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1wb2WzXpEpP7-mSNR-P49VwvfBczPt8W4/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1F1A86ADGWHJjQO8YSX-8dC_5ZThuSBvZ/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1QhT00R4Nb5BQbr-4Te-ip9YF_Fw425KZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qFHp8PUaPDwDTUpW6BS7iXVzra0YkKw-/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1qFHp8PUaPDwDTUpW6BS7iXVzra0YkKw-/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1IGRWl1U1qhuC3_9sBI0-iSnW7XaSBszD/edit
https://docs.google.com/document/d/1CwGG0TpqkNVYg766ODM7R6kOMkC0qLUk/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1DOfijlyOoEDjxrNFH0sZ_-rhBLaJ4jKA/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1P1XKQa5GpLxjMzzM9-A0dOtHyMKuKPfl/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1P1XKQa5GpLxjMzzM9-A0dOtHyMKuKPfl/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1BU6v-lcv-C0FmN2YRiv3c47U8lJE42J3/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1BU6v-lcv-C0FmN2YRiv3c47U8lJE42J3/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1iRN9lPGxhJz95JZ74sZJkFqsOsQga_aO/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1q0N8l_ZyLXpwvGkctsrTH3fxdnQRixnH/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1A0kvm7DAFq9F7IOtdZ65q8-V3oB6lfxI/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1-2tvcoFAk_49u6zmwlaSYKehpzaNTAri/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1J-7W8am1Q_8G7dSU-NkuV2RDY1w9B9O6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1J-7W8am1Q_8G7dSU-NkuV2RDY1w9B9O6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1J-7W8am1Q_8G7dSU-NkuV2RDY1w9B9O6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1wbDoB7KSe9qEgBbWLYvifkm17v-6mdhL/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1wbDoB7KSe9qEgBbWLYvifkm17v-6mdhL/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1OJ5rfowW9-ayLaxIHazBA0-oldDc4jIL/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1OJ5rfowW9-ayLaxIHazBA0-oldDc4jIL/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1OJ5rfowW9-ayLaxIHazBA0-oldDc4jIL/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1GZvt-dMkFnWRjI7ftusLgLZCb8AGYWfa/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1GZvt-dMkFnWRjI7ftusLgLZCb8AGYWfa/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/11x_kQmYZDHAzGLpa9jfBq6K_xpVsimh7/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/11x_kQmYZDHAzGLpa9jfBq6K_xpVsimh7/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1_AVSlkWupvUsHytkQ5ffVMU8Zhx5YcXG/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1_AVSlkWupvUsHytkQ5ffVMU8Zhx5YcXG/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1pTaBiKcMc2_xf7FXJwp4mw0oj-pLLqcD/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1pTaBiKcMc2_xf7FXJwp4mw0oj-pLLqcD/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1pZXVxqlfVNGTeiUHZLssi_ng1aC8EJrM/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1rBqtNEenfwcomWNuBXTkPirFaYLkz-AW/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1rBqtNEenfwcomWNuBXTkPirFaYLkz-AW/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1hQWdnP459vRqR7LCRD5dstyzKfMAoP0w/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1tostBmgdm0PJk6LeF-klQoqSxxbb0yH6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1tostBmgdm0PJk6LeF-klQoqSxxbb0yH6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1tostBmgdm0PJk6LeF-klQoqSxxbb0yH6/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1-UNnEaMxXOB3j0PjlJsBoS_dfMVPUc1u/edit
https://docs.google.com/document/d/1-UNnEaMxXOB3j0PjlJsBoS_dfMVPUc1u/edit
https://docs.google.com/document/d/1WI1wgltlrfMxxL4PHe-nrOTjHc2iY6U5/edit
https://docs.google.com/document/d/1WI1wgltlrfMxxL4PHe-nrOTjHc2iY6U5/edit
https://docs.google.com/document/d/1qk6M_ZjG79R4sR3vZQ1hBwfbOwdL4bWL/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1XBvXo_uakoNluXUnH2cUlNaR3frpRZMl/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1XBvXo_uakoNluXUnH2cUlNaR3frpRZMl/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
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6. Popis realizovaných projektů 

Odbor bezpečnosti  MHMP 

 

Název projektu:  Mapování studen na území hl. m. Prahy  

Popis projektu:  Projekt byl zaměřen na zmapování studen a 

vrtů na území hlavního města Prahy za 

účelem jejich využití jako náhradních zdrojů 

vody v případě mimořádných událostí nebo 

krizových situací spojených s kritickým 

nedostatkem vody. Pražský magistrát 

zmapoval studně v metropoli s cílem určit ty, 

které by bylo do budoucna možné využít jako 

náhradní zdroje pitné a užitkové vody. 

Magistrát zjistil 44 potenciálně vhodných 

studní, ve většině z nich plánuje provést 

čerpací zkoušky a analýzy kvality vody. 

Projekt byl zahájen v roce 2017, kdy 

magistrát na základě starších mapových 

podkladů zjistil na území metropole 12 460 

studní. Z toho dostatečně vydatných bylo 511 

a 112 se nacházelo na pozemcích města 

nebo státu. 

Hodnota projektu: rozpočet odboru BEZ MHMP 

Ukončeno:   Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-mapuje-studne-chce-je-vyuzit-jako-nahradni-zdroje-vody 

 

 

MČ Praha 12 

 

Název projektu:  Realizace drenážních staveb - swalů, 

Praha 12 

Popis projektu: Na vybraných plochách veřejné zeleně ve 

správě MČ Praha 12 bylo snahou 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. 

Hodnota projektu:  300 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:   Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Zdroj: MČ Praha 12 
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MČ Praha 12 

 

Název projektu: Výstavba třešňové aleje  

při ul. K Břečkám, Praha – Cholupice 

Popis projektu: V roce 2015 městská část Praha 12 

realizovala výsadbu třešňové aleje při ul.  

K Břečkám. Třešňová alej byla plánována v 

předstihu a v souladu s projektem 

vybudování nové cyklotrasy Cholupice- Dolní 

Břežany, která předpokládá odstranění 

stávající zeleně v místě vedení trasy nové 

cyklostezky. Alej nebyla realizována v celém 

svém rozsahu v důsledku nesouhlasu 

Arcibiskupství Pražského s umístěním 

některých stromů na jejich pozemcích. Nyní 

se podařilo od tohoto vlastníka získat souhlas 

s dokončením oboustranné aleje lemující 

nově vznikající cyklostezku. 

Hodnota projektu: 100 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: MČ Praha 12 



  

 

 

Implementační plán 2020-2024 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  Průběžná monitorovací zpráva č. 1 
17 

MČ Praha 12 

 

Název projektu: Výsadba stromořadí podél cesty k Dolním 

Břežanům, Praha 12 

Popis projektu: Výsadba stromořadí cca 650 m na 

pozemcích parc. č. 346/49; 346/48 a 346/50 

vše v k.ú. Točná - vhodné k vybudování 

pěšiny a stromořadí podél cesty k Dolním 

Břežanům. 

Hodnota projektu: 550 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

Název projektu: Výsadba mandloní při ul. Generála Šišky, 

Praha 12 

Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba Výsadba 

mandloní při ul. Generála Šišky na 

pozemcích s extenzivní údržbou - svahy parc. 

č. 4400/529 a 4400/347 vše v k.ú. Modřany 

Hodnota projektu: 190 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 
     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Zdroj: MČ Praha 12 
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MČ Praha 2 

 

Název projektu:  Revitalizace parku Riegrovy sady, zázemí 

zahradníků, Praha 2 

Popis projektu: Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu 

zázemí zahradníků vč. kanalizační přípojky a 

nádrže na zachytávání dešťových vod pro 

zálivku stromů v parku Riegrovy sady. 

Hodnota projektu: 23 122 771 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: MČ Praha 2 

 

 

 

 

Název projektu:  Realizace mlhoviště Folimanka, Praha 2 

Popis projektu: Jednalo se o realizaci nového mlhoviště u 

fontány v parku Folimanka - mezi 

multifunkčním hřištěm a hřištěm pro 

nejmenší, v blízkosti malé vodní kaskády a 

fontány dojde k vybudování mlhoviště pro 

možnost svlažení, jak dětí tak návštěvníků 

parku Folimanka v době nadměrně vysokých 

denních teplot. 

Hodnota projektu: 659 600 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: https://urad.praha2.cz/Nova-mlhoviste-osvezuji-a-zchlazuji-vzduch-v-Praze-2-vlozeno-video.html 

 



  

 

 

Implementační plán 2020-2024 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  Průběžná monitorovací zpráva č. 1 
19 

 

MČ Praha 2 

 

Název projektu:  Realizace mlhovišť v parcích Prahy 2 

(Riegrovy sady, Karlovo náměstí, 

Folimanka), Praha 2 

Popis projektu: Jedná se o umístění nových mlhovišť do 

parků Riegrovy sady parc. č. 2281/1 k.ú. 

Vinohrady, Karlovo náměstí parc. č. 2419/1 , 

Folimanka parc. č. 1026/6 k.ú. Vinohrady a 

na dětská hřiště Havlíčkovy sady - horní 

hřiště parc. č. 1383/1 k.ú. Vinohrady, 

Havlíčkovy sady - U Štiky parc. č. 1364 k.ú. 

Vinohrady, Na Rybníčku parc. č. 2145/1 k.ú. 

Nové Město a U Vodárny parc. č. 1843/3 k.ú. 

Vinohrady. Cílem vybudování a provozování 

mlhovišť na veřejně přístupných místech je 

zvlhčení a ochlazení vzduchu v parcích a na 

dětských hřištích v obdobích extrémního 

horka. 

Hodnota projektu: 774 239 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 4 

 

Název projektu:  Výsadba ovocných stromů park 

Třešňovka, Praha 4 

Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba starých odrůd 

ovocných stromů v parku Třešňovka (obnova 

sadu) v počtu 40 ks. 

Hodnota projektu: 500 000 Kč bez DPH 

Ukončeno: Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: MČ Praha 4 
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. 

MČ Praha 6 

 

Název projektu:  Výstavba zelené stěny z chmelu, Praha 6 

Popis projektu: Projekt měl za úkol odclonit pobytové plochy 

kulturní zahrádky Šesťák od frekventovaného 

kruhového objezdu Vítězného náměstí. 

Odclonění bylo realizováno pomocí zelené 

stěny z chmelu otáčivého (Humulus lupulus). 

Konstrukce chmelnice byla instalována do 

stávajícího atypického dřevěného truhlíku 

umístěného na Vítězném náměstí při okraji 

plochy kulturní zahrádky Šesťák. Realizací 

projektu se nejen plocha odclonila od 

dopravně zatíženého kruhového objezdu, ale 

došlo i ke zvýšení ozelenění Vítězného 

náměstí a rovněž částečně k zastínění 

prostoru posezení kulturní zahrádky Šesťák. 

Hodnota projektu: 135 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zdroj: MČ Praha 6 

 

MČ Praha 6 

 

Název projektu:  Výsadba zeleného pásu v ul. Čs. armády, 

Praha 6 

Popis projektu: Cílem projektu bylo obměnit výsadby za 

vhodnější druh, který by v mobilních 

nádobách lépe prosperoval a stromořadí tak 

vytvořilo zelený pás, jež by alespoň částečně 

elimonival negativní dopad frekventované 

dopravy. Výsadby realizovat do nových - pro 

tyto účely vhodných - dřevěných mobilních 

nádob. Pro zvýšení "zeleného" efektu a 

rovněž pro zvýšení dopravní bezpečnosti 

(znemožnění přecházení frekventované ulice 

Čs. armády kdekoliv, tedy i mimo vyhrazené 

přechody) budou mobilní nádoby se stromy 

propojeny menšími (nižšími) nádobami s 

výsadbami směsí kvetoucích trvalek. Po 

úpravě došlo k vytvoření kontinuálního pásu, 

ve kterém se střídají stromy ve vyšších 

nádobách a trvalky v nižších nádobách. 

Hodnota projektu: 2 184 499,7 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 
    Zdroj: MČ Praha 6 

https://docs.google.com/document/d/1kmcjwYjl3c93K6e9RUsRo_jNAyZoQxTO/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1kmcjwYjl3c93K6e9RUsRo_jNAyZoQxTO/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
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MČ Praha 6 

 

Název projektu:  Revitalizace předpolí Obory Hvězda, 

Praha 6 

Popis projektu: Cílem projektu bylo zkvalitnění prostoru 

nacházejícího se před vlastní Oborou Hvězda 

(předpolí) a jeho odclonění od dopravního 

ruchu komunikace Ankarská a K vypichu 

výsadbou aleje stromů. Zkvalitnění spočívá 

zejména v ozelenění - tedy provedení 

výsadby 23 ks stromů javor mléč (Acer 

platanoides) podél ulice Ankarská a K 

Vypichu a dále v opravě vyšlapané cesty do 

podoby mlatové stezky pro pěší. 

Hodnota projektu: 500 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: MČ Praha 6 

MČ Praha Čakovice 

 

Název projektu:  Výsadba květnaté louky, Praha – Čakovice 

Popis projektu: Cílem projektu bylo nahradit trávník v části 

řešené plochy obdélníkového tvaru (o 

velikosti 924 m2) květnatou loučkou k oživení 

vegetace, jednalo se o pilotní realizaci. 

Hodnota projektu: 47 512,80 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MČ Čakovice 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1CwGG0TpqkNVYg766ODM7R6kOMkC0qLUk/edit?usp=drive_web&ouid=110150728142171877618&rtpof=true
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MČ Praha Čakovice 

 

Název projektu:  Výsadba zeleně v ulici Polabská, Praha – 

Čakovice 

Popis projektu: Cílem projektu bylo nahradit trávník v řešené 

ploše zelení s vyšší estetickou hodnotou, 

pomocí navržené zeleně odclonit chodník od 

vozovky a začlenit do návrhu zeleně 

odvodňovací opatření, které pomůže zlepšit 

situaci s kumulací dešťové vody, ve formě 

zasakovacích štěrkových pásů. 

Hodnota projektu: 189 657 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

Název projektu:  Obnova aleje podél historické cesty - ul. 

Tryskovická 

Popis projektu: Jedná se  o obnovu historických cest 

spojených s výsadbou alejí a obnovou 

remízků. Byl zpracován dendrologický 

posudek s následnou dosadbou a 

dendrologickými ořezy u této cesty. 

Hodnota projektu: 70 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Zdroj: MČ Čakovice 
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MČ Praha Čakovice 

 

Název projektu:  Výsadba dřevin a keřového patra 

Schoellerova, Praha – Čakovice 

Popis projektu: Jedná se o pozemek rozdělující katastrální 

území Čakovice - Třeboradice, na jehož 

okraji byl vybudován retenční pás podél 

komunikace Marie Podvalové, aby se 

zabránilo problémům s přívalovými srážkami, 

okraje pozemku jsou osázeny stromy. 

Pozemkem, vede plynovod, který je limitující 

pro výsadby, travní porost je nekvalitní a  

v horkých a suchých klimatických 

podmínkách dochází k vysychání, proto jsme 

zvolili výsadbu keřového charakteru, která je 

podél nového odvodňovacího pásu. Byly 

osázeny čtyři skupiny dřevin, které prostor 

opticky rozčlení a doplní stávávající výsadbu. 

Hodnota projektu: 25 900 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Zdroj: MČ Čakovice 

 

 

MČ Praha Slivenec 

 

Název projektu:  Výsadba stromů podél Řeporyje, Praha – 

Slivenec 

Popis projektu: Cílem projektu byla dosadba stromů podél 

polní cesty na Praze MČ Řeporyje. Městské 

části Slivenec a Řeporyje obnovily v loňském 

roce společně starou polní cestu mezi oběma 

městskými částmi, která se stala okamžitě 

velmi využívaná jak pěšími, tak cyklisty. 

Hodnota projektu: 120 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/50-novych-stromu-v-Praze-Slivenci 
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MČ Praha Slivenec 

 

Název projektu:  Výsadba 70 ks stromů a 40 ks keřů Za 

okruhem, Praha – Slivenec 

Popis projektu: Za Pražským okruhem (nedaleko Rozvodny 

Řeporyje) v rámci volnočasového areálu Za 

okruhem na pozemcích parc. č. 1885 a 1886 

bylo vysázeno 70 stromů a 40 keřů a dále zde 

vybudovali přírodní dětské hřiště i malé hřiště 

pro psy. 

Hodnota projektu: 695 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Zdroj: MČ Slivenec 

 

 

Název projektu:  Výsadba 70 ks stromů při ul. K Cikánce, 

Praha – Slivenec 

Popis projektu: V lokalitě K Cikánce bylo vysázeno 60 ks 

stromů + 129 keřů v remízku č. 1 (1775/204, 

k.ú. Slivenec), 20 ks stromů  + 30 ks keřů. 

Hodnota projektu: 130 000 Kč bez DPH 

Ukončeno: Ukončeno v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 Zdroj: MČ Slivenec 
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MČ Praha Chuchle 

 

Název projektu:  Výsadba stromů na polní cestě, Praha - 

Chuchle  

Popis projektu: Před několika lety vznikla polní cesta PC 18 

směrem do horní části Chuchle. Cesta je 

velmi hojně využívána pěšáky a cyklisty, ale 

během let některé stromy uschly a musí být 

nahrazeny. Jde o celkem 30 stromů. 

Hodnota projektu: 90 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

Zdroj: www.adaptacepraha.cz 
 

 

Odbor ochrany prostředí MHMP 

 

Název projektu:  Národní cena Adapterra Awards 

Popis projektu: Soutěž upozorňuje na úspěšná opatření 

reagujících na důsledky klimatické změny ve 

městě, jako je přehřívání, nedostatek zeleně 

nebo bleskové srážky. Praha má od roku 

2020 v soutěži vlastní kategorii pro opatření 

realizovaná na svém území. Projekty lze 

nominovat ve čtyřech oblastech: volná 

krajina, zastavěná území, pracovní prostředí 

a domov. Inspirativní, již realizovaná opatření 

adaptace na změnu klimatu může do soutěže 

přihlásit jednotlivec, organizace či městská 

část ať už jako vlastník, investor, realizátor, 

nebo projektant.  

Hodnota projektu: / 

Ukončeno: Ukončeno zapojením do projektu v roce 

2020 
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Odbor ochrany prostředí MHMP 

 

Název projektu:  Rozšíření stávajícího biokoridoru podél 

Vinořského potoka, Praha – Kbely, Praha 

– Satalice 

Popis projektu:  Cílem projektu bylo rozšíření stávajícího 

prvku ÚSES - biokoridoru podél Vinořského 

potoka. 

Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OCP MHMP 
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Odbor ochrany prostředí MHMP 

 

Název projektu:  Vnitrobloky II. 

Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvoření Katalogu 

adaptačních opatření na změnu klimatu v hl. 

m. Praze zaměřeného na vnitrobloky, jehož 

součástí bude: architektonická specifika 

vnitrobloků, seznam adaptačních opatření na 

změnu klimatu, typologie vnitrobloků, postup 

projektu obnovy, rešerše zahraničních 

metodik k tématu. Katalog bude doplněn o 

ilustrační fotodokumentaci, ilustracemi a 

grafickým zpracováním dle grafického 

manuálu Strategie adaptace hl. m. Prahy na 

změnu klimatu.  

Hodnota projektu: 500 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zdroj: OCP MHMP 
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Odbor ochrany prostředí MHMP 

 

Název projektu:  Zasakovací mapy hl. m. Prahy 

Popis projektu: V rámci naplňování adaptační strategie hl. 

m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány 

vsakovací mapy většiny území hlavního 

města. Území města bylo kategorizováno z 

hlediska vhodnosti pro vsakování srážek 

na plochy vhodné pro vsakování srážek, 

plochy podmínečně vhodné a nevhodné. Pro 

zhodnocení území byla použita data 

prostorové analýzy, geologického podloží 

(zemin a hornin), úrovně hladiny podzemní 

vody, morfologie terénu, sklonitosti, 

a přítomnosti dalších jevů, jako jsou náspy, 

zářezy, silnice, železnice. Vsakovací mapa 

může sloužit jako podklad při zpracování 

územních plánů; mohou ji využívat 

projektanti a architekti, aby už při zpracování 

studií, územních i stavebních dokumentací 

věděli, zda je možné v řešeném území 

vsakovat dešťové vody, a tomu přizpůsobili 

výstavbu již v projektové fázi. Vsakovací 

mapy území hl. m. Prahy jsou umístěny na 

Atlase životního prostředí hl. m. Prahy. 

Vsakovací mapy umožní zvýšit připravenost 

hl. m. Prahy na zmírnění dopadu změny 

klimatu tím, že budou projekty modrozelené 

infrastruktury navrhovány do míst, které jsou 

vhodné pro infiltraci srážkových vod. Při 

navrhování  

 

 

vsakovacích nebo retenčně-vsakovacích 

nádrží na lesních a zemědělských 

pozemcích tyto mapy poskytnou detailní 

pohled na krajinu. Následně umožní 

optimalizovat umístění těchto vsakovacích 

objektů tak, aby byl efekt pro zadržení vody 

v krajině co nejlepší. Zvýšení kapacity 

vsakování zároveň snižuje povrchový odtok 

a v kombinaci s dalším technickým 

opatřením i riziko bleskových záplav a 

splachování ornice ze zemědělské půdy. 

Dosáhne se tak synergie adaptačního a 

mitigačního opatření.  

Hodnota projektu: 1 500 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://adaptacepraha.cz/vsakovaci-mapy-hl-m-prahy/ 
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Odbor ochrany prostředí MHMP 

 

Název projektu:  Standardizace hospodaření se srážkovou 

vodou na území hl. m. Prahy 

Popis projektu: Projekt je pokračujícím projektem z IP 18-19. 

Cílem projektu je příprava závazného 

standardu pro všechny subjekty, které 

spravují nebo rozhodují o zařízeních 

spojených se srážkovou vodou na území hl. 

m. Prahy (IPR Praha p.o., MHMP OCP, Lesy 

Praha p.o., PVS a.s. a TSK a.s.). Standard 

obsahuje mimo návrhů technických řešení 

pro projektanty i jednotlivé náklady na správu 

a údržbu těchto řešení tak, aby mohly být na 

přírodě blízká řešení alokovány dostatečné 

finanční prostředky a mohl se naplánovat 

postupný přechod stávajících zařízení na 

přírodě blízká. Standardy by se po schválení 

RHMP měly stát také součástí Pražských 

stavebních předpisů. 

Hodnota projektu: 1 979 760 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Zdroj: OCP MHMP 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 

Název projektu:  Studie extrémních posuzovacích  

a zátěžových přívalových srážek s vlivem 

klimatické změny na území hlavního 

města Prahy 

Popis projektu: Předmětem studie je vyhodnocení  

a stanovení souboru n-letých extrémních 

přívalových zatěžovacích srážek pro 

posudkové metody. Součástí studie je 

návrh a vyhodnocení vhodnosti využití 

syntetických srážek zpracovaných pro 

extrémní srážkové události i se stanovením 

vlivu klimatické změny na extremicitu 

srážkových událostí různé doby opakování 

a pro zvolené časové horizonty. Studie 

bude sloužit pro posouzení a vyhodnocení 

funkce odtokových poměrů  

v urbanizovaném povodí HMP pomocí 

matematických simulačních modelů. 

Definuje soubor n-letých extrémních 

zatěžovacích srážek (například s dobou 

opakování 20, 50 a 100 let) s analýzou vlivu 

klimatické změny na extremicitu. 

Hodnota projektu: 1.200.000 Kč Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 
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Správa služeb hlavního města Prahy 

 

Název projektu:  Instalace systému zadržování dešťové 

vody v areálu Správy služeb hl. m. Prahy, 

Praha 8 

Popis projektu: Cílem projektu bylo využití zadržované 

dešťové vody pro zálivku zeleně v areálu 

Správy služeb hl. m. Prahy. Byly instalovány 

nádrže pro záchyt vody z dešťových svodů, 

tato voda je využívána k zálivce zeleně 

v areálu SSHMP Kundratka 19. 

Hodnota projektu: 300 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

Název projektu:  Snížení energetické náročnosti veřejného 

osvětlení 

Popis projektu:  Stávající rozvaděč VO byl doplněn 

zařízením, které reguluje a stabilizuje 

napětí rozvaděče. Ve stanoveném 

provozním režimu umožňuje i snížit 

světelný tok svítidel, čímž i sníží spotřebu 

el. energie VO napájeného z daného 

rozvaděče.  

Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

Výstaviště Praha, a.s. 

 

Název projektu:  Výstavba fitness a workoutového 

sportoviště s polopropustným povrchem 

(štěpka) v areálu Výstaviště Praha,  

Praha 7 

Cílem projektu: Cílem projektu bylo vybudování fitness a 

workout sportoviště o ploše 325 m2. 

Sportoviště je navrženo jako součást celkové 

koncepce sportovně relaxační části areálu. 

Na ploše je propustný povrch (štěpka). 

Hodnota projektu: 1 453 550 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: https://www.vystavistepraha.eu/sport/detail/fitness-a- workout-hriste/ 
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Výstaviště Praha, a.s. 

 

Název projektu:  Výstavba griloviště s polopropustným 

povrchem (žulové kostky) v areálu 

Výstaviště Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování griloviště o 

ploše 82 m2. Griloviště se 4mi elektrickými 

grily je realizováno jako součást celkové 

koncepce sportovně relaxační části areálu. 

Na ploše je polopropustný povrch (žulové 

kostky). 

Hodnota projektu: 727 712 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: https://www.vystavistepraha.eu/areal-vystaviste/griloviste/ 

 

 

Název projektu:  Výstavba nádrží na dešťovou vodu, travní 

koberce a mlatová plocha v okolí 

gastropavilonu v areálu Výstaviště Praha, 

Praha 7 

Popis projektu: Gastropavilon je navržen jako součást 

celkové koncepce sportovně relaxační části 

areálu. V rámci projektu šlo o vybudování 2 

ks nádrží (5 m3) na dešťovou vodu (možnost 

využití na zálivku) a travní koberce. Mlatová 

zpevněná plocha je na ploše 767 m2. 

Hodnota projektu: 1 776 000 bez DPH 

Ukončeno:  Projekt byl ukončen v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Zdroj: Výstaviště Praha a.s. 
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Výstaviště Praha, a.s. 

 

Název projektu:  Založení travnatých ploch v areálu  

   Výstaviště Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu bylo odstranění betonových 

ploch a nahrazení plochou travnatou na ploše 

14 800 m2. 

Hodnota projektu: 5.999.802,-Kč bez DPH 

Ukončeno:  Projekt byl ukončen v roce 2021 

 

 

 

 

Název projektu:  Výsadba 60 ks stromů v areálu Výstaviště 

Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba stromů. 

Hodnota projektu: 432.000,-Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Zdroj: Výstaviště Praha a.s. 
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Výstaviště Praha, a.s. 

 

Název projektu:  Revitalizace leknínového jezírka v Areálu 

Výstaviště Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu byla obnova leknínového o 

ploše 395 m2. Jezírko je součástí celkové 

koncepce sportovně relaxační části areálu. 

Jezírko by mělo poskytnout útočiště pro vodní 

flóru a faunu, vytvořit ochlazení ovzduší v 

blízkém okolí. 

Hodnota projektu: 1 300 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.nase-voda.cz/vystaviste-praha-urychluje-revitalizacni-prace-a-napousti-lekninove-jezirko/ 

 

 

Název projektu:  Realizace zavlažování v Areálu Výstaviště 

Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu byla oprava 2 ks studen pro 

účely zalévání ploch. Vybudování jímky (11,9 

m3) na dešťovou vodu ze zastřešení 

Bouderové stěny - využití na zalévání 

travnatých ploch. Příprava instalace 6 ks 

pítek, 4 ks mlžítek, 1 ks venkovní sprchy. 

Hodnota projektu: 369 715 Kč bez DPH 

Ukončeno: Ukončeno v roce 2021  



  

 

 

Implementační plán 2020-2024 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  Průběžná monitorovací zpráva č. 1 
34 

Výstaviště Praha, a.s. 

 

Název projektu:  Výstavba lanového hřiště  

s polopropustným povrchem (štěpka)  

v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování lanového 

hřiště o ploše 1 145 m2. Hřiště je navrženo 

jako součást celkové koncepce sportovně 

relaxační části areálu. Na ploše je propustný 

povrch (štěpka). 

Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.vystavistepraha.eu/deti/detail/lanove-hriste/ 

 

 

Název projektu:  Výstavba parkurového hřiště  

s polopropustným povrchem (tartan)  

v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování parkurového 

sportoviště o ploše 557 m2. Sportoviště je 

navrženo jako součást celkové koncepce 

sportovně relaxační části areálu. Na ploše je 

polopropustný povrch (TARTAN). 

Hodnota projektu: 5 989 035 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: https://www.vystavistepraha.eu/sport/detail/parkour-hriste/ 
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Výstaviště Praha, a.s. 

 

Název projektu:  Realizace polopropustného povrchu a 

revitalizace areálu Restaurace Pražan v 

areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Popis projektu: Cílem projektu byla náhrada asfaltu za 

polopropustnou žulovou dlažbu před 

Restaurací Pražan na ploše 876 m2 včetně 

celkové revitalizace. 

Hodnota projektu: 537 554 Kč bez DPH 

Ukončeno:  Ukončeno v roce 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.vystavistepraha.eu/rozsahle-investice-vraci-zivot-na-dosud-zanedbane-casti-

vystaviste/zmensene-56/ 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

 

Název projektu:  Analýza využití vody na území hl. m. 

Prahy 

Popis projektu: Cílem analýzy bylo zjistit, jaké druhy vodních 

zdrojů (vodní nádrže, podzemní vody, 

vodoteče, retenční nádrže, kolektory, veřejná 

vodovodní síť apod.) a v jakém poměru jsou 

využívány při péči o vegetační prvky v rámci 

správy, údržby a péče o městskou zeleň a 

pražské komunikace (silnice II. a III. třídy, 

místní a vybrané účelové komunikace). Dále 

bylo třeba zjistit, jestli jsou využívány zdroje 

v souladu s principy a opatřeními 

adaptačních strategií (národní i pražské), 

jestli nejsou nadužívány zdroje pitné vody k 

péči o vegetační prvky a čištění komunikací. 

Součástí analýzy je také nastínění možností 

využití dalších zdrojů doposud nevyužívané 

„odpadní“ vody (průsakové vody do 

kolektorové sítě, metra, zkanalizovaných 

pramenů pod zástavbou apod.) pro zálivku 

vegetačních prvků nebo čištění komunikací. 

Oproti původnímu záměru analýza 

neobsahuje využití vodních zdrojů pro čištění 

komunikací. 

Hodnota projektu: 200.000,- Kč bez DPH 

Ukončeno:  Projekt byl ukončen v  roku 2021 
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Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

 

Název projektu:  Tvorba zásad pro výsadbu a údržbu 

uličních stromořadí v Praze 

Popis projektu: Cílem projektu bylo připravit a projednat 

celoměstské zásady zakládání a péče o 

stromořadí v ulicích Prahy a sjednocení 

postupů jednotlivých správců pečujících o 

stromořadí v Praze. Potřeba Prahy vytvořit 

nové jednotné zásady pro zakládání a péči 

o stromořadí vychází z dlouhodobě 

zhoršujících se podmínek pro stromy, 

dopadů klimatické změny a s tím 

související potřeby nových technologií a 

způsobů péče o stromořadí v ulicích. 

Hodnota projektu: 1.200.000,- Kč bez DPH 

Ukončeno:  Projekt byl ukončen 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Zdroj: IPR Praha 
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7. Nerealizované a nerealizovatelné projekty 

MČ Praha 12 

 

Název projektu: Rekonstrukce objektu MŠ Pastelka,  

Praha 12 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na adaptační opatření na 

změnu klimatu, zahrnuje tak snížení 

energetické náročnosti budovy, nakládání s 

vodou. Za účelem dosažení energetických 

úspor, je nutné provést zateplení obálky 

budovy s výměnou oken a dveří, instalaci 

nuceného větrání s rekuperací, akumulace 

dešťových srážek a využití k závlaze v místě 

v kombinaci s retenční nádrží. 

Hodnota projektu: 20 000 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Dotace neobdržena, zastaven výběr 

realizátora. 

 

Název projektu: Výsadba stromořadí při ul. Vltavanů, 

Praha 12 

Popis projektu: Cílem projektu je výsadba 25 ks jasanu 

ztepilého na pozemcích parc. č. 4109/3, 

4109/2, 4109/1, 4111/2, k. ú. Modřany, ve 

formě stromořadí ul. Vltavanů a cyklostezkou. 

Hodnota projektu: 230 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Nesouhlas vlastníka pozemku (povodí 

Vltavy) 

 

 

 

 

 

MČ Praha 2 

 

Název projektu: Revitalizace ulice Francouzská, Praha 2 

Popis projektu: Jedná se o ozelenění ulice na straně, kde 

nejsou stromy (směr z Prahy 10 na nám. 

Míru před domem č. 1 a domy č. 9 až 13) 

před domy 3 až 7 ozelenění není vhodné z 

důvodu prostoru autobusové zastávky a 

velmi úzkého chodníku, kde proto není 

vhodný zábor plochy. Hustá síť technické 

infrastruktury uložené v chodnících a 

komunikacích neumožňuje vysazení dřevin 

a předurčuje prostor k použití mobilních 

kultivačních zařízení. Možné řešení - 

instalace nízkých vegetačních stěn, 

případně solitérních vertikálních prvků v 

mobilním provedení, které zajistí především 

zvlhčení vzduchu,ozelenění zastávky MHD, 

mobilní kultivační zařízení umožní 

přesunutí vegetačních prvků v případě 

poruchy vedení technické infrastruktury. 

Přítomnost zeleně zlepší obytné hodnoty 

prostředí  

Hodnota projektu: 3 000 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Nebylo realizováno, nepřidělení finančních 

prostředků 
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MČ Praha 2 

 

Název projektu: Realizace zelené stěny Havlíčkovy sady, 

Praha 2 

Popis projektu: Zeď kolem parku Havlíčkovy sady je z 

východní strany často znečištěná graffiti, 

proto je zde návrh na ozelenění. Je zde 

složitá situace z hlediska hustoty 

inženýrských sítí vedených zejména kolem 

ohradní zdi. Celý prostor je vyasfaltován, v 

horní části je zcela vyloučena možnost 

kultivace rostlin v rostlé půdě. Vzhledem k 

situaci mohou být pro ozelenění použity 

pouze popínavé rostliny kultivované v 

mobilních nádobách. Popínavé rostliny 

budou vysazeny do vhodných nádob 

odpovídajícím kulturně historickému 

prostředí Grébovky. 

Hodnota projektu: 5 000 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Nebylo realizováno, nepřidělení finančních 

prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Revitalizace prostoru Sadů Svatopluka 

Čecha – ozelenění výduchu metra,  

Praha 2 

Popis projektu: Cílem projektu je pohledově a kompozičně 

zapojit výduch do prostoru Sadů Svatopluka 

Čecha a zabránit případnému vandalismu 

(sprejerství). V prostoru výduchu a jeho 

blízkém okolí nejsou evidovány žádné 

inženýrské sítě. Umožňuje kultivaci i velkých 

dřevin v rostlé půdě. Je nutno zohlednit při 

ozelenění. Projekt počítá s opravou povrchu 

stěn – odstranění nápisů, na vertikální stěny 

bez otvorů umístit vhodnou zeleň popínavé 

rostliny, nebo vertikální kultivační stěny. Na 

střechu objektu by bylo možné umístit 

kultivační nádoby pro vhodné druhy keřů (po 

stavebně-technickém průzkumu), okolí 

výduchu upravit záhonem s nízkými, 

případně středně vysokými druhy okrasných 

trav z důvodu omezení přístupu k stěnám 

stavby a bránění vandalismu. Doplněním 

okolí okrasnými dřevinami s výše 

nasazenými korunami. Cílem je zapojení 

stavby do prostoru parku a současně zabránit 

vandalismu. Dosadby dřevin zlepší obytné 

hodnoty parku. 

Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Není možné realizovat 
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MČ Praha 2 

 

Název projektu: Výsadba vertikální zeleně  

ZŠ Na Smetance, Praha 2 

Popis projektu: Jedná se o odclonění dvou hřišť zelení od 

frekventované ulice Italské. Hřiště se nachází 

na severozápadní straně Italské ulice. Na 

pozemku se dle technické mapy nenachází 

inženýrské sítě. Pozemek je však vystaven 

nadlimitní hlukové zátěži z dopravy na 

pozemních komunikacích. Hladiny hlukové 

zátěže se v roce 2016 pohybovaly v denní 

době od více než 55 dB do 65 dB, a v roce 

2017, dle Strategické hlukové mapy, od více 

než 60 dB do 70 dB. 

Hodnota projektu: 4 000 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Nebylo realizováno, nepřidělení finančních 

prostředků 

 

 

 

Název projektu: Výsadba zelené stěny ZŠ Botičská,  

Praha 2 

Popis projektu: Jedná se o ozelenění zděné ohradní zdi u 

hřiště naproti škole Botičská. Prostor před MŠ 

a ZŠ Botičská je osazen pouze lavičkami bez 

jakékoliv zeleně. 

Hodnota projektu: 12 500 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: Nebylo realizováno, nepřidělení finančních 

prostředků 

 

MČ Praha 4 

 

Název projektu: Revitalizace parkovacích ploch – 

propustné povrchy, Praha 4 

Popis projektu:  Cílem projektu je výměna nepropustných 

povrchů vybraných parkovacích ploch MČ za 

travní dlaždice pro podporu dotace zásob 

podzemních vod a snížení povrchového 

odtoku. 

Hodnota projektu: 1 000 000 Kč bez DPH 

Důvod nerealizace: V projektu se zatím pro absenci vhodných 

ploch (a související vlastnictví) nepokračuje. 

 

 

 

 

MČ Praha Čakovice 

 

Název projektu: Realizace nového oddechového prostoru 

za Čakovickým  gymnáziem 

Popis projektu: HMP zrekonstruovala prostor nám. 25. 

března na pěší zónu, v těsné blízkosti se 

nachází nevyužitý prostor zahrady za 

gymnáziem. Cílem projektu je vybudování 

nové zelené oázy, která bude zvát k posezení 

a zamyšlení občany i studenty gymnázia. 

Hodnota projektu: / 

Důvod nerealizace: Nebylo realizováno, nepřidělení finančních 

prostředků 
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8. Závěr

Monitorovací zpráva č. 1 byla zpracována na základě aktualizace a vyhodnocení realizace projektů v rámci zásobníku projektů za roky 2020-
2021. Z pohledu zapojení jednotlivých městských částí alespoň jedním projektem považujeme současný stav za velmi úspěšný. Do realizace 
projektů se zapojilo 55 MČ z celkového počtu 57 městkých částí tedy 96 %.  
 
Již realizované projekty jsou zejména v kategorii modré a modrozelené infrastruktury. K zásadnímu přírůstku realizovatelných projektů přispěla  
především výrazná dotační podpora ve výši 170 mil. Kč ze strany HMP.  
 
Za velmi pozitivní považujeme také skutečnost, že nerealizovatelné byly pouze 2 projekty, a to z důvodu problémů s vlastnictvím pozemků.  
 
Nerealizované projekty jsou především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Z tohoto zjištění vyplývá potřeba intenzivního hledání 
nových možností financování v následujících období. Projektový tým proto sleduje možnosti získání dotací a informuje jednotlivé garanty 
projektů či záměrů o možnostech získat spolufinancování ze strany poskytovatelů dotací. 
 
Do Implementačního plánu 2020-2024 se v jeho druhém období zapojily téměř všechny městké části, další organizace s majetkovou účastí 
hl. m. Prahy a příspěvkové organizace. To značí, že díky Starategii hl m. klimatu a jeho IP 20-24 byla zahájena intenzivní snaha o realizaci 
adaptačních opatření na území Prahy, která přinesou zlepšení pobytu obyvatel Prahy v době klimatických změn. 
 
Aktualizovaný zásobník čítá 375 adaptační projektových karet. Aktuální zásobník je publikován na portále www.adaptacepraha.cz, stejně tak 
realizované projekty na území hl. m. Prahy. 
 
 

  

http://www.adaptacepraha.cz/
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9. Zdroje

• https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tisk

ove_zpravy/praha_rozdeli_temer_170_milionu_na_modro.html 

• https://adaptacepraha.cz 

• Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 

• Implementační plán Strategie adaptace hlvního města Prahy na změnu 

klimatu na roky 2020-2024 

• Informace městských částí  

• Informace odborů MHMP 

• Informace organizací s majetkovou účastí hl. m. Prahy 

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_rozdeli_temer_170_milionu_na_modro.html
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