
Tvorba zásad pro výsadbu a údržbu uličních stromořadí  
v Praze
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.

Lokace projektu: Celé území hl. m. Prahy

Cílová skupina (uživatelé): 
Správci zeleně - OCP MHMP a městských částí
TSK a. s.
IPR Praha
Správci sítí technické infrastruktury
Odborná veřejnost

Související projekty:
Celoměstská databáze uličních stromořadí

Vazba projektu na strategické dokumenty:
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Manuál veřejných prostranství HMP
Strategický plán HMP

Druh opatření: 
Opatření pro urbanizované území a 
městskou krajinu

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklima- 
tických podmínek v Praze a snižování 
negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova  
na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky 
města prostřednictvím víceúčelové zelené 
infrastruktury
A.2: Brát ohled na adaptaci na klimatic- 
kou změnu v plánování a podkladových 
studiích
A.3: Zakládat a revitalizovat vegetační 
prvky a plochy ve městě
A.4: Zajistit jednotný management péče  
o uliční zeleň a stromořadí

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Specifický cíl F: Zlepšování podmínek  
v oblasti environmentálního vzdělávání,  
podpoření monitoringu a výzkum dopadů
klimatické změny v Praze
F.3: Zajistit efektivní podporu vědy,  
výzkumu, technického vývoje a inovací  
a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
KS - vzdělávací

Jiný přínos: doplnění informací o území

Garant projektu: IPR PRAHA

Řešitel: KZI/SPM

Fáze projektu: zahájení 2020, ukončení 2021

Indikátor projektu: GOV1

Financování projektu: 
Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH
Investiční náklady: 1 200 000 Kč bez DPH
Mzdové náklady: v rámci hlavní činnosti IPR 
Skutečné náklady: 1 200 000 Kč bez DPH

Zdroj financování: MHMP (rozpočtové opatření)

Kontaktní osoba projektu: 
Mgr. Jan Richtr, richtr@pr.praha.eu

Ostatní dotčené strany: 
TSK, a.s. Oddělení péče o zeleň, OCP MHMP, 
SZKT z.s.

Zdroj: Databáze projektů v rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

https://adaptacepraha.cz/databaze-projektu/

