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Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo  
ze dne   

ke schválení Monitorovací zprávy č. 2 Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy 
na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 a Zásobníku projektů pro rok 2023 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  Monitorovací zprávu č. 2 Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. Prahy na 
změnu klimatu na roky 2020 - 2024, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

2.  Zásobník nových projektů Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. Prahy na 
změnu klimatu na rok 2023, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - OCP MHMP 

1.  řídit a koordinovat plnění Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. Prahy 
na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 

Termín: 30.6.2024 

2.  náměstkyni primátora RNDr. Janě Plamínkové 

1.  předložit Radě HMP Monitorovací zprávu č. 3 na základě vyhodnocení 
Zásobníku projektů dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2023 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 
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Na vědomí: odborům MHMP  
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1. Úvod 

Průběžná monitorovací zpráva č. 2 Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 

klimatu na roky 2020 – 2024 (dále jen “Implementační plán”)1  je zaměřena na sledování realizace 

projektů Implementačního plánu pro zajištění informací k řídicím strukturám hlavního města Prahy. 

Současně průběžný monitoring poskytuje vedoucím představitelům hlavního města aktuální informace 

o stavu realizace pro další informování veřejnosti.  

Podkladem pro přípravu monitorovací zprávy č. 2 jsou zejména pravidelné reporty o stavu projektů 

poskytované projektovými manažery či osobami zodpovědnými za řízení projektů.  

Přílohou monitorovací průběžné zprávy č. 2 je nový Zásobník projektů a záměrů, který je na základě 

pravidel Implementačního plánu každoročně aktualizován.  

 

 

Mlhoviště U Vodárny, Praha 2, foto: Stanislav Frank  

 

  

                                                 
1 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. Plné znění Implementačního plánu je k dispozici na 
https://adaptacepraha.cz/  

https://adaptacepraha.cz/
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2. Aktualizace Zásobníku  

Na základě schváleného Implementačního plánu probíhá jednou ročně aktualizace Zásobníku projektů 

a záměrů a jejich vyhodnocení. Průběžný monitoring je zaměřen na sledování realizace projektů 

Implementačního plánu pro zajištění informací k řídicím strukturám Implementačního plánu 

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

Aktualizaci Zásobníku v letošním roce významně ovlivnilo rozdělení více jak 160 milionů korun mezi 65 

adaptačních projektů ve 41 městských částech hl. m. Prahy. 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 do roku 20302. Jedná se o různorodé projekty modrozelené infrastruktury, které 

přispějí k ozelenění prostředí kolem nás, zlepšení stavu veřejných prostranství, nebo pomohou snížit 

dopady tzv. městského tepelného ostrova a sucha. Výčet dotačně podpořených projektů městských částí 

je uveden v závěrečné části tohoto dokumentu. 

V rámci těchto účelových dotací byly podpořeny primárně projekty městských částí s realizací v průběhu 

roku 2022 a díky nimž dojde ke zlepšení v těchto oblastech: 

 projekty s převažující výsadbou stromů nebo keřů, údržba zeleně 

 projekty s převažující stavební částí – revitalizace ploch, obnova cest, mobiliář apod. 

 projekty revitalizace budov – zateplení, výměna oken atd. 

 projekty na zadržování vody 

 pítka, mlžítka, vodní prvky 

 projekty energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů energie  

 ostatní projekty s deklarovaným přínosem klimatickému závazku hl. m. Prahy  

 

Součástí aktualizace Zásobníku jsou dále projekty a záměry, které jsou a budou realizovány odbory 

MHMP a organizacemi s majetkovou účastí hl. m. Prahy. Konkrétní projekty a záměry jsou popsány v jed-

notlivých kapitolách monitorovací zprávy. 

                                                 
2 Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č 27/30 dne 27. 5. 2021. Plné 
znění je k dipozici na https://klima.praha.eu/  

https://klima.praha.eu/
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3. Přehled změn v Zásobníku  

Zásobník 2021 – vyhodnocení projektů  

Z původního celkového počtu 265 projektů bylo 5 projektů zrušeno z důvodu redukce či agregování 

projektů. Z přepočteného původního počtu (260 projektů) aktuálně probíhá 182, realizace byla ukončena 

u 68 projektů. Nerealizovaných projektů je 10. Důvody nerealizace jsou zmíněny v další části dokumentu.  

  

Zásobník 2021 – vyhodnocení záměrů   

Z původního celkového počtu 110 záměrů bylo 15 záměrů zrušeno z důvodu redukce či agregování 

záměrů. Z přepočteného původního počtu 95 záměrů aktuálně zůstává v zásobníku 81 záměrů, realizace 

byla ukončena v případě 6 záměrů a dalších 7 záměrů realizováno nebude. 18 záměrů bylo přesunuto do 

fáze projektu a byla započata jejich realizace. 

 

182

68

10 5

Stav projektů z roku 2021

Celkový počet projektů 265

Probíhající Dokončené Nerealizované Zredukováno (zrušeno)

81

15

6
7

Stav záměrů z roku 2021

Celkový počet záměrů 110

Trvající Zredukováno (zrušeno) Dokončené Nerealizované
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Zásobník 2022 – nově zařazené projekty  

 

Nově bylo do Zásobníku projektů a záměrů přidáno 94 projektů a 34 záměrů.  

Aktuální stav Zásobníku – počty karet 

 

 

182

94

18

Počet projektů 2022

Celkový počet 294

Probíhající projekty 2021 Projekty nově zařazené

Záměry, která se staly projekty

63

34

Počet záměrů 2022

Celkový počet 97

Trvající záměry 2021-2022 Záměry nově zařazené
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Aktuální stav Zásobníku je 294 projektů a 97 záměrů. 

 

K e  d n i  3 1 . 7 . 2 0 2 2  j e  v  Z á s o b n í k u  p r o j e k t ů  a  z á m ě r ů  

c e l k e m  3 9 1  p r o j e k t o v ý c h  k a r e t .  

Počet a poměr karet dle garantů  

Většina projektů a záměrů je v gesci městských částí hl. m. Prahy (285 projektových karet), dalších 92 

projektů a záměrů je v gesci organizací s majetkou účastí hl. m. Prahy, 14 projektových karet patří 

odborům Magistrátu hl. m. Prahy.  

 

294

97

Zásobník 2022 - počty

Projektů Záměrů

285

92

14

Počet a poměr projektových karet dle garantů

Městské části Organizace Odbory MHMP
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Počty projektových karet jednotlivých organizací jsou znázorněny následujícím grafem: 

 

 

Počty projektových karet odborů MHMP jsou znázorněny v následujícím grafu.  
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Financování projektů a záměrů  

 

Celková hodnota ukočených projektů a záměrů činila 434 582 221 Kč.    

 

V aktualizovaném Zásobníku jsou uvedeny projekty a záměry v předpokládané hodnotě 

10 272 461 315 Kč, s tím, že projekty jsou v předpokládané hodnotě 4 459 935 795 Kč a 

záměry v hodnotě 5 812 525 520 Kč. 

 

  

4 459 935 
795

5 812 525 
520

Poměr hodnoty projektů a záměrů 
v aktualizovaném zásobníku

Projekty Záměry
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Zapojené MČ:  

 

 

  

 MČ Praha 1 

 MČ Praha 2 

 MČ Praha 3 

 MČ Praha 4 

 MČ Praha 5 

 MČ Praha 6 

 MČ Praha 7 

 MČ Praha 8 

 MČ Praha 9 

 MČ Praha 10 

 MČ Praha 11 

 MČ Praha 12 

 MČ Praha 13 

 MČ Praha 14 

 MČ Praha 15 

 MČ Praha 16 

 MČ Praha 18 

 MČ Praha 19  

 MČ Praha 20 

 MČ Praha 21 

 MČ Praha 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 Křeslice  

 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 Újezd 

 MČ Praha Velká Chuchle 

 MČ Praha VInoř 

 MČ Praha Zbraslav 

Aktuálně jsou v Zásobníku projektů a záměrů zařazeny projekty a záměry 50 městských částí. 

Nově (2022) byly přidány projekty z městských částí Praha 19, Praha – Dolní Chabry, Praha –

Dubeč, Praha – Královice, Praha – Křeslice a Praha – Šeberov. 

Projekty MČ Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Lochkov a Praha – Řeporyje 

byly podpořeny v rámci financování projektů Mětských částí z prostředků v rámci 

Implementace Klimatického plánu Praha 2030. 



 

Implementační plán Strategie adaptace HMP na změnu klimatu na roky 2020-2024 
Průběžná monitorovací zpráva č. 2 11 

Zapojené akciové společnosti hl. m. Prahy:   

 

 

 

 

 

 

Zapojené příspěvkové organizace hl. m. Prahy:  

 

 

 

 

Zapojené odbory MHMP:  

  
 Odbor bezpečnosti MHMP 

 Odbor ochrany prostředí MHMP 

 Odbor hospodaření s majetkem MHMP 

 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

 Správa služeb hlavního města Prahy 

 Správa pražských hřbitovů - nově 

 Lesy hlavního města Prahy - nově 

 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 Pražská vodohospodářská společnost 

 Technologie hlavního města Prahy 

 Výstaviště Praha 

 Pražské vodovody a kanalizace 

 Kongresové centrum Praha 

 Operátor ICT  

 Technická správa komunikací, a.s. 

 Správa služeb, a.s. 

Nové projekty a záměry do Zásobníku projektů a záměrů přidala i akciová společnost Operátor ICT, 

a.s., TSK, a.s. a příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů, p.o., Lesy hlavního města Prahy 

a Správa služeb, a.s. 
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4. Monitoring výzkumných projektů adaptace na změnu klimatu na území hl. m. Prahy 

Pod záštitou hl. m. Prahy a v návaznosti na problematiku změny klimatu jsou realizovány též výzkumné 

projekty s přímou návazností na Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.  Odbor ochrany 

prostředí tyto projekty mapuje, zejména za účelem sledování možností využití jejich konkrétních výstupů 

a získaných dat.  

Vedení včetně mapování výstupů a přínosů pro HMP, možností 

reálného využití získaných dat, data ukončení projektu, garanta, řešitele a financování projektů je jedním 

z probíhajících projektů Implementačního plánu. 

V této souvislosti dvakrát ročně probíhá setkání garantů projektů za účelem vzájemného informování 

o sledované problematice a sdílení vědeckých metodik, analýz a výstupů. 

 

Přehled výzkumných projektů:   

  

I. 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) 

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

Projekt Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti 

(CzechGlobe, UI AV ČR) 

https://adaptacepraha.cz/prezentace/
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Projekt  XEROS -  Extrémní evropská sucha - Vícemodelová syntéza minulých, současných a budoucích událostí 

(ČZU, UFZ Leipzig) 

II. Probíhající projekty: 

Projekt FOCI  Non-CO2 Forcers and their Climate, Weather, Air Quality and Health Impacts.(MFF UK, HORIZON-

CL5-2021-D1-01-0 Improved understanding of greenhouse gas fluxes and radiative forcers, including carbon 

dioxide removal technologies. (KFA MFF UK Praha a další partneři) 

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

TAČR). 

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 

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

FEL) 

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 Praha a další partneři) 

Projekt Časoprostorový model tepelného komfortu v městském prostředí a jeho aplikace pro udržitelné 

plánování měst, Ústav informatiky AV ČR, aplikační garant OCP MHM 

Projekt TURBAN: Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském pro-

středí,(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) 

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

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, Nadace 

Partnerství a další) 



 

Implementační plán Strategie adaptace HMP na změnu klimatu na roky 2020-2024 
Průběžná monitorovací zpráva č. 2 14 

Projekt SWAMP Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině              (FŽP ČZU, 

DEKONTA) 

Projekt RainPrague: Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – 

RainPRAGUE (VUMOP, FŽP ČZU) 

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

Comfort) 

Projekt Inovativní řešení oběhového hospodářství (Horizon 2020) VŠCHT Praha, ČVUT Praha, PVS a.s., Storm 

Aqua 

 

III. Připravované projekty: 

Projekt I4C IMPETUS4CHANGE - significant scientific advances that will enhance collective ability to act on and 

adapt to nearterm climate change (KFA MFF UK Praha a další partneři) 

 

IV. Projekty se změnou financování: 

Projekt TINY FOREST, LIFE Climate Change and Adaptation Programme, proposal submitted by IVN 

Natureeducatie, Nizozemí, (Vzdělávací centrum TEREZA a další partneři). 
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5. Přehled probíhajících projektů a záměrů   

Níže uvedené projekty (294 projektů), jejichž podrobné projektové karty obsahující popis projektu, 

charakteristiku cílů projektu, lokalitu, popis cílové skupiny, přínosy projektů hodnocené dle metodiky 

ekosystémových služeb, indikátory projektu a další informativní výčet – garanta projektu a odpovědnou osobu, 

kontakty, financování (zdroj a fázi realizace projektu), jsou, zejména s ohledem na množství zveřejněných údajů a 

čtivost dokumentu k dispozici v elektronické verzi na stránkách https://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-

2020-2024/. 

 

Přehled probíhajících projektů – Městské části 

Městská část Praha 2 

 Koncepce využití prostor pod Nuselským mostem 

 Realizace závlahového systému Havlíčkovy sady 

 Rekonstrukce objektu MŠ Šumavská, Praha 2 

 Revitalizace a koncepce výsadby zeleně, ul. Var-

šavská, Praha 2 

 Revitalizace Čelakovského sadů 

 Revitalizace parku Horská, Praha 2 

 Revitalizace parku Karlovské předmostí, Praha 2 

 Revitalizace parku Lumírovy sady, Praha 2 

 Revitalizace parku Riegrovy sady nad ul. Vozová, 

fáze I. 

 Revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily, 

nám. Míru, Praha 2 

 Revitalizace parku Riegrovy sady nad ul. Vozová, 

fáze II. 

 

 

Městská část Praha 3 

 Digitalizace měření spotřeb energií, Praha 3 

 Koncepce zhodnocení lokality Žižkova náměstí - 

horní parter, Praha 3 

 Koncepce zhodnocení parku Židovské pece,    

Praha 3 

 Obnova uličních stromořadí na území MČ 

 Studie výsadby stromořadí v MČ Praha 3 

 Městská zahrada Pod Kapličkou, Praha 3 

 Instalace a provoz komunitních kompostérů 

 Virtuální elektrárna městské části Praha 3 

 

Městská část Praha 4 

 Akumulační nádrže u školských objektů, Praha 4 

 Instalace a připojení závlahových soustav, Praha 4 

https://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-2020-2024/
https://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-2020-2024/
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 Biotop Braník, Praha 4 

 Revitalizace Branického náměstí, Praha 4 

 Revitalizace vnitrobloku Halasova, Praha 4 

 Roztylské náměstí - sever (revitalizace), Praha 4 

 Park Jezerka, Praha 4 

 

 

Městská část Praha 5 

 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo ná-

městí, Praha 5 

 Vybudování parku Na Pláni, Praha 5 

 

 

Městská část Praha 6 

 Dešťový záhon Vokovice, Praha 6 

 Pítka ve veřejném prostoru, Praha 6 

 Podzemní nádrže na dešťovou vodu v parku Krá-

lovka - PD a realizace, Praha 6 

 Revitalizace výsadeb před hotelem Internacional - 

Etapa A, B, D 

 Výsadba zeleně před hotelem Internacional 

 Založení květinového záhonu u gymnázia Parlé-

řova, Praha 6 

 Výsadba balových stromů do ploch zeleně, P 6 

 Revitalizace výsadeb před hotelem Internacional – 

Etapa C 

 

 

Městská část Praha 7 

 Chytré stavby - energeticky šetrná řešení u no-

vostaveb, podpora realizací zelených střech  

 Pítko na Letenském náměstí 

 Realizace adaptačního opatření Chytrá závlaha  

 Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie, Praha 7 

 Vylepšení stanoviště pro stromy v uličním stromo-

řadí v ulici Dukelských hrdinů- PD, Praha 7 

 Park U Vody, Praha 7 

 Rekonstrukce mlatového povrchu v parku Tusa-

rova a sv. Antonína, Praha 7 

 Studie revitalizace vnitrobloků Praha 7 

 Vodní trysky Ortenovo náměstí, Praha 7 

 Výsadba stromů v ulici Milady Horákové - Projek-

tová dokumentace 

 Výsadba stromů ve veřejném prostoru, Praha 7 

 Založení tří záhonů záhonů v ulici Nad Štolou, 

Praha 7, včetně tříleté následné údržby 

 Zřízení 5 rabátek včetně výsadby stromů v ulici 

Schnirchova, Praha 7 

 Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzo-

rový projekt výsadby stromů s použitím prvků 

modrozelené infrastruktury 

 

Městská část Praha 8 

 Adaptace školních budov, Praha 8 

 Koncepce rozvoje území tzv. Libeňských kos - Mas-

ter Plan 

 Realizace adaptačních opatření na základě klima-

tické pocitové mapy, Praha 8 

 Revitalizace lokality Palmovka, Praha 8 

 Revitalizace Rokytky v ř. km 0 - 0,5, Praha 8 -  

 Výsadba dřevin v katastrálním území Libeň, P 8 

 Výsadba, založení květnatých luk 

 Zhotovení svejlů (příkopy zadržující vodu) 

 Promenáda Rokytka, Praha 8 
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Městská část Praha 9 

 Prodloužení parku Přátelství 

 

Městská část Praha 10 

 Koncepce rozvojové péče o mladší výsadby 

stromů 

 Koncepce řešení tepelného ostrova v MČ Praha 10 

- mlhoviště 

 Mlžítka a mlhoviště ve veřejném prostoru 

 Realizace retenčních ploch, Praha 10 

 Revitalizace parku Solidarita, Praha 10 

 Výsadba mobilní zeleně v ulicích MČ Praha 10 

 Výsadba stromů + zasakovací vaky 

 Výsadba stromů za narozené děti, Praha 10 

 Zvýšení retence vody v Malešickém parku 

 Zvýšení retence vody v parku Podléšková 

 

Městská část Praha 11 

 Revitalizace malého sídlištního vnitrobloku 40 - 

Jurkovičova– Jažlovická – Květnového vítězství 

 Revitalizace středně velkého sídlištního vni-

trobloku 09  Chalupkova – Hněvkovského – Květ. 

vítězství 

 

Městská část Praha 12 

 Rekonstrukce objektu MŠ Pastelka, Praha 12 

 Rekonstrukce objektu MŠ Pohádka, Praha 12 

 Rekonstrukce objektu MŠ Srdíčko, Praha 12 

 Revitalizace objektu MŠ Jahůdka, Praha 12 

 Výstavba bytového domu Modřanská, Praha 12 

 Mapa sečí, Praha 12 

 Revitalizace rybníku Točná 

 Výsadba a opatření k zásaku vody u stromů - 

 

Městská část Praha 13 

 Revitalizace tří parčíků v MČ Praha 13 

 Dokončení Dalejského parku Prahy 13 

 Rekonstrukce dětského hřiště U Jezera, P13 

 Revitalizace vnitrobloku Petržílkova x Nušlova 

 

Městská část Praha 14 

 Izolační zeleň Českobrodská – liniový park 

 Izolační zeleň Českobrodská – cyklostezky  

 

Městská část Praha 15 

 Protipovodňové opatření D2 Botič 

 Sad u hřbitova 

 

Městská část Praha 16 

 Revitalizace parku v ul. Věštínská 

 

Městská část Praha 18 

 KORZO LETŇANY II 

 Rekonstrukce chodníků Ostravská, Praha 18 

 

Městská část Praha 19 

 Optimalizace vytápění Lidový dům vč. fotovol-

taické elektrárny 

 Výsadba zeleně, stromů a keřů v nově budovaném 

parku Aerovka 
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Městská část Praha 20 

 Obnova Nolčova parku a parku Chvaly 

 Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní 

vybavení 

 Cyklostezka Ve Žlíbku 

 Severovýchodní pražská cyklomagistrála 

 

Městská část Praha 21 

 Revitalizace mokřadu Dubinská 

 Cyklostezka Ježovická 

 Revitalizace parku Zbyslavská 

 Revitalizace zahrady mateřské školky Rohožník 

 

Městská část Praha 22 

 Revitalizace Cukrovarského parku 

 Revitalizace parku za radnicí 

 Realizace propustných povrchů v ulici Na Blanici - 

chodníky a dešťová zahrada v průlehu 

 

Běchovice 

 První etapa obnovy 5 obecních studní 

 Využití srážkových vod 

 Náměstí Běchovice 

 Zdravotní prořez stromů - sportovní areál 

Richtrova 

 Zeleň (rizikové kácení, prořezy a výsadba) 

 

Březiněves 

 Výsadba stromořadí - polní cesta ke Třeboradicům 

 Výsadba stromořadí - polní cesta ke Zdibům 

 

Čakovice 

 Koncepce výstavby a zeleně Třeboradické korzo, 

Praha - Čakovice 

 Loučka u Svěceného 

 Náves u Miškovické školky 

 Revitalizace předprostoru hřbitovů v Čakovicích 

 Revitalizace Třeboradického potoka, Praha - Čako-

vice 

 Revitalizace zámeckého parku v Praze-Čakovicích 

 Vnitroblok bytových domů 

 Výsadba zeleně MŠ Něvská, Praha - Čakovice 

 Obnova historických cest v krajině 

 Revitalizace prostranství u Husova parku 

 Revitalizace třeboradické návsi 

 

Dolní Chabry 

 2 ks nerezových pítek 

 

Dolní Počernice 

 Doplnění dubového stromořadí 

 Fotovoltaická elektrárna na budově MŠ DUHA o 

výkonu 219,6+ kWp na sedlovou střechu 

 Instalace mlžítek na pozemcích městské části 

 Obnova a údržba alejí a stromořadí v MČ Praha-

Dolní Počernice 

 Obnova funkčnosti studní 

 Obnova historické aleje podél cyklostezky č. 258 

 Pořízení elektromobilu pro potřeby městské části 

 Revitalizace mlýnského náhonu 

 Revitalizace parčíku U váhy, výsadba nových 

stromů a keřů a úprava stávající zeleně 

 Vodní hřiště pro děti 
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 Založení květnaté aleje na parc.č. 1340/26 podél 

Českobrodské ulice 

 

Dubeč 

 Revitalizace centrálního parku v Dubči 

 

Klánovice 

 Zapojení obnovitelných zdrojů FK Klánovice,                

retence vody 

 Obnova vytápění v budově ÚMČ se zapojením ob-

novitelných zdrojů 

 Podpora cyklistické prostupnosti a dopravního 

zklidnění Klánovic 

 Přeložka Šestajovického potoka a otevřená re-

tenční nádrž 

 Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMČ - 

tepelné čerpadlo 

 Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a 

oprava 

 

Koloděje 

 Výsadba aleje včetně následné péče na 3 roky a 

rekonstrukce související pěší stezky 

 Retenční nádrž ul. K Dubči 

 Výsadba nové aleje, dovýsadby stromů v k.ú. Kolo-

děje 

 

 

Kolovraty 

 Cyklotrasa A22 (nově A3) v intravilánu Kolovrat 

 Integrační opatření pro cyklisty v Kolovratech 

 Kompostárna 

 Obnova mlýnského rybníku 

 Retenční nádrž Tehovičky 

 Snížení energetické náročnosti infocentra s kni-

hovnou 

 Snížení energetické náročnosti kulturního domu U 

Boudů 

 Snížení energetické náročnosti DPS I - projekt 

 Úprava ploch podél ulice Mírová v Praze-Kolovra-

tech 

 Zelená střecha na budově úřadu 

 

Královice 

 Rekonstrukce systému vytápění v objektu čp.66, 

Praha Královice 

 

Křeslice 

 Centrální plocha náměstí Křeslice 

 

Kunratice 

 Výsadba nových stromů a provedení zdravotních 

řezů stávajících stromů 

 

Libuš 

 Studie proveditelnosti - zelená střecha 

 Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie 

 Revitalizace prostoru před obecním úřadem                

Libušská 35 

 Revitalizace prostoru před poštou 

 Výsadba 12 nových stromů 

 

Lipence 

 Pořízení zavlažovacích vaků 
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 Vznik miniparčíku před základní školou 

 

Lysolaje 

 Dolina – Město jinak park a okolí MŠ - FV elek-

trárna na střeše budovy komunitního centra 

 Park Dolina 

 FVE MŠ Lysolaje 

 

Nedvězí 

 Fotovoltaická elektrárna na budově úřadu MČ 

 Revitalizace studní 

 Výsadba květnatých luk 

 Rekonstrukce kotelny centrálního vytápění 

 

Petrovice 

 Hospodaření se srážkovými vodami v areálu Jako-

biho 328, Jakobiho 329 a Dopplerova 351 

 

Přední Kopanina 

 Naučná stezka Přední Kopanina 

 

Satalice 

 Realizace studny na pozemku zahrádek 

 Mlatová cesta 

 Založení louky 

 

Slivenec 

 Nové výsadby a dosadby stromů 

 Revitalizace potoka Vrutice 

 Údržba polní cesty V Lipkách, výsadby podél ko-

munikací 

 Výsadby podél komunikací Granátová a Ke Smí-

chovu 

 

Suchdol 

 Aplikace adap. strategie do PD na rek. komunikací 

 Podpora implementace akumulace dešťových vod 

 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava 

Šeberov 

 Alej cyklo Hrnčíře - Kunratice 

 

Štěrboholy 

 Rekonstrukce původních mlatových cest v Parku 

Hrušov I 

Újezd 

 Milíčovské kopce - regenerace zeleně 

 Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích - 45 

kusů listnatých stromů 

 

Velká Chuchle 

 Obnova ovocného sadu 

 Projekt komunitní zahrady 

 

Vinoř 

 Předzámčí Vinořského zámku 

Zbraslav 

 Oáza klidu s ovocnými stromy 

 Obnova lesoparku Belveder 

 Sluneční město - Revitalizace nároží ul. Paškova 

 Adaptační opatření a snížení energetických ztrát 

budovy ÚMČ 



Přehled probíhajících projektů – Organizace hl. m. Prahy

Odbor bezpečnosti MHMP 

Analýza dat z vodočetných stanic a srážkoměrů pro zajištění operativního řízení při povodni 

 

Odbor hospodaření s majetkem MHMP 

Výstavba vertikální zahrady v Kampusu Hybernská, Praha 1 

Hospodaření s dešťovou vodou na Toulcově dvoře 

 

Odbor ochrany prostředí MHMP 

Realizace koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy 

Revitalizace jabloňového sadu Radiovka, Praha - Satalice 

Revitalizace Kunratického potoka v ř. km 0,8-1,6, Praha 4 - Braník 

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka na třech lokalitách 13 - 14 ř. km, Praha - Ruzyně, Praha - Liboc 

Revitalizace soutoku Rokytky, Běchovického a Říčanského potoka, krajinářské úpravy 

Revitalizace Vesteckého potoka v k.ú. Kunratice, Praha - Kunratice 

Výsadba nové plochy zeleně včetně rekultivace zpevněných ploch - Les Na Musile, Praha 11 

Výstavba tůní u Počernického rybníka, Praha - Dolní Počernice 

Výstavba závlahové nádrže v Letenských sadech, Praha 7 

Využití ÚSES jako nástroje adaptačních opatření na změnu klimatu v hlavním městě Praze 

Založení krajinářského parku U Čeňku, Praha 14, Praha - Dolní Počernice 

 

Dopravní podnik hlavního města Prahy 

Systém ozeleňování, následné údržby a financování tramvajových tratí, případně dalších ploch ve vlastnictví DPP 

Využití dešťové vody v areálu Depa a OZM Hostivař 

Využití dešťové vody v areálu Depa Hloubětín 

Využití dešťové vody v areálu Depa Kobylisy 

Využití dešťové vody v areálu depa Strašnice 

Využití dešťové vody v areálu Depa Žižkov 

Využití dešťové vody v areálu Depo Kačerov 

Využití dešťové vody v areálu Garáže Kačerov 
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Využití dešťové vody v areálu Garáže Řepy 

Využití dešťové vody v areálu Garáže Vršovice 

Využití dešťové vody v areálu Garáží Klíčov 

Využití dešťové vody v areálu Ústředních dílen Hostivař 

Využití dešťové vody v areálu Vokovice 

Využití dešťové vody v areálu Vozovna Pankrác 

Využití dešťové vody v areálu Zličín 

Využití dešťové vody v areálu Střešovice 

Využití dešťové vody v areálu Motol 

 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  

Brožura modelového řešení Modrozelené infrastruktury v rámci výsadby stromořadí 

Císařský ostrov - zapojení obyvatel do plánování, vzdělávání a podpora kulturně sociálních aktivit 

Design Manual - katalog prvků 

Holešovický ostrov–Hercovka (zelené propojení) 

Integrace Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) do pražské krajiny 

Koncepce Císařského ostrova - akční plán, Praha 6, Praha 7 

Koncepce Hradební korzo, Praha 1 

Koncepce Kampus Dejvice 

Koncepce rozvoje říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy 

Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) - management území 

Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) - Master Plan 

Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) - revitalizace říční nivy v rámci velkotržnice Lipence 

Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) - rychlé zásahy 

Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) - založení PPS 

Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) - zlepšení průchodnosti krajiny 

Koncepce systému zelené infrastruktury hl. m. Prahy 

Malá říčka - Pecka - Císařský mlýn - Papírny (zelené propojení) 

Mapa adaptačního potenciálu střech v Praze (vegetační, bílé) 

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí 

Monitoring změn vegetace a dalších charakteristik povrchu na základě dat družicového snímkování 

Nábřeží Papírenská (zelené propojení) 
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Nábřeží Stromovka (zelené propojení) 

Obnova údolnice Berounky (úprava projektu) 

Propagace výstupů mezinárodního projektu UNALAB 

Propojení Podbaba - Císařský ostrov - Troja s novou lávkou 

Příměstský park Trojská kotlina (masterplan + plán péče) 

Příměstský park Trojská kotlina (sdílená správa) 

Příprava jednotné databáze stromořadí 

Rekonstrukce lávky v Dolních Černošicích, urbanistická soutěž, Praha - Lipence 

Rekonstrukce lokality Klárov, Praha 1 

Rekultivace krajiny v souvislosti s těžbou štěrkopísku, Lahovice 

Revitalizace Dvořákova Nábřeží Na Františku, Praha 1 

Revitalizace lokality Baba, Praha 6 

Revitalizace Náměstí OSN, Vysočany, Praha 9 

Revitalizace parku Karlovo náměstí, Praha 2 

Revitalizace prostoru Vítězného náměstí, Praha 6 

Revitalizace řeky Divoká Vltava 

Revitalizace trojského nábřeží a protipovodňová ochrana ZOO Praha 

Revitalizace ulic Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště (Letenský kříž), Praha 7 

Revitalizace vnitrobloku Vybíralova, Praha 14 

Rohanský ostrov 

Šárecké údolí – Bosna – Sklenářka – Bohnice (zelené propojení) 

Think tank „Příměstská krajina 21. století“ 

Územní studie Nové Rybáře 

 

Kongresové centrum Praha 

Výstavba objektů Nové výstavní haly Kongresového centra Praha (KCP), Praha 4 

 

Lesy hlavního města Prahy 

Hájovna Běchovice – zázemí pro techniku 

 

Operátor ICT 

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí 
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Pražské vodovody a kanalizace 

Podpora biodiverzity ve vodohospodářských areálech hl. m. Prahy 

 

Pražská vodohospodářská společnost 

Koncept hospodaření s dešťovou vodou - vzorová výstavba prvků HDV na konkrétním území, MHMP, PVS 

Revitalizace prostoru Vodojemu s vodárenskou věží - Hydropolis, Praha 10 

Snížení nátoku srážkových vod na ČOV Kbely, Praha 19 

Správa a provozování oddílné srážkové kanalizace 

Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína, Praha 8 

Výstavba retenční nádrže a oddělovací komory v ulici Mezitraťová, Praha 9 

Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, pilotní projekt 

 

Správa služeb hlavního města Prahy 

Instalace solárních panelů v areálu Správy služeb hl. m. Prahy, Praha 8 

 

Technická správa komunikací, a.s. 

Výběr a testování klimaticky odolných stromů pro ulice Prahy 

 

Technologie hlavního města Prahy 

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - LED svítidla 

Fotovoltaické elektrárny na městských budovách 

Fotovoltaika Sokolovská 

Osazení 13 ks AC dobíjecích stanic na EVR lampy Vinohrady 

Dobíjecí stanice – výstavba nových nabíjecích bodů pro elektromobily 

Výměna svítidel LED s dynamickým řízením 

Vzdálené řízení a dohled jednotlivých svítidel LED 

 

Výstaviště Praha 

Realizace polopropustného povrchu v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

Realizace propustných povrchů areálové sítě včetně veřejného osvětlení v areálu Výstaviště, Praha 7 
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Výstavba bikeparku s polopropustným povrchem (mlat) v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 

 

 

Přehled probíhajících záměrů 

Zařazené záměry jsou součástí úplného znění Zásobníku projektů a záměrů, který je k dispozici na webových 

stránkách http://adaptacepraha.cz.  

 

  

http://adaptacepraha.cz/


 

 

6. Přehled realizovaných projektů  

V průběhu roku 2021/2022 bylo úspěšně ukončeno celkem 68 projektů a 6 záměrů.  

Odbor ochrany prostředí MHMP  

Revitalizace koryta vodního toku Rokytka v Běchovicích 

Revitalizace Rokytky v Běchovicích navazuje na revitalizaci Říčanského potoka pod Lítožnickým rybníkem. Původně 

napřímená Rokytka se opět vrátila do okolních luk jako meandrující potok s tůněmi. Okolní pozemky byly 

pravidelně kosené jako mokřadní vlhké květnaté louky. Součástí projektu byly i výsadby lesních porostů, obnova 

luk a výstavba cestní sítě. V okolí vznikly soustavy drobných vodních ploch. Cílem projektu bylo zadržet vodu v 

krajině, vytvořit ekologicky příznivý stav vodních toků, podpořit biodiverzitu, zvětšit plochy zeleně a zvýšit 

rekreační potenciál městské krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/vodni_toky_vodni_dila_a_vodotece/prazske_potoky/revit_Rokytky_vBechovicich_2021.html  

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/vodni_toky_vodni_dila_a_vodotece/prazske_potoky/revit_Rokytky_vBechovicich_2021.html


 

 

Rozčlenění zemědělské krajiny na území hlavního města Prahy 

V rámci projektu byly stávající velké lány orné půdy rozděleny pomocí nově založených mezí na menší půdní bloky. 

Všechny meze (27 km) byly zatravněné a mají šíři 7 m. Na 12 km zatravněných mezí bylo navíc vysazeno 

stromořadí. Došlo ke snížení půdní eroze, 

k lepšímu (trvalejšímu) zadržení vody v 

krajině, k posílení biodiverzity 

zemědělské krajiny, ke zvýšení 

průchodnosti krajiny. Všechny plánované 

meze byly založeny a všechna plánovaná 

stromořadí byla vysazena. V roce 2022 již 

probíhá řádná údržba.  

 

 
 

Městská část Praha 1 

Výsadba stromů na Jungmannově náměstí  

Cílem akce byla výsadba dvou stromů v samotném centru památkové rezervace UNESCO - na Jungmannově 

náměstí Praha 1. Stromy byly umístěny do velkých květináčů částečně zapuštěných do terénu, přímo dosedajících 

na stropní desku metra. Stromy byly zařazeny do údržby zeleně MČ Praha 1. 

 

 

 

 

 

 

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/zakladani_mezi_a_stromoradi_MHMP2021.html  

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/zakladani_mezi_a_stromoradi_MHMP2021.html


 

 

Městská část Praha 3 

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3  

Cílem projektu bylo vypracování projektové dokumentace na obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad na MČ Praha 3. 

Jedná se o vylepšení funkce daného náměstí, včetně revitalizace parkových ploch. 

 

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/hlavni_mesto_praha_a_praha_3_spolecne.html  

Obnova stromořadí v ulici Za žižkovskou vozovnou, V Zeleni a V Zahrádkách, Praha 3 

Cílem této akce byla obnova stromořadí ve vybraných ulicích do chodníků a zelených pásů v ulici Za žižkovskou 

vozovnou, V Zeleni a V Zahrádkách na Praze 3. 

 

 

 

 

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/hlavni_mesto_praha_a_praha_3_spolecne.html


 

 

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3  

Cílem projektu bylo estetické a funkční zhodnocení parku U Kněžské louky na Praze 3. Jednalo se o výsadbu 

dřevin, založení štěrkových trvalkových záhonů, dešťový záhon a vybudování propustných mlatových povrchů. 

Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart grid ve sportovním areálu Pražačka  

Cílem projektu bylo zajištění inteligentního řízení spotřeby elektrické energie v celém areálu Pražačka, které 

umožňuje maximální možné efektivní využití instalovaných technologií při současné minimalizaci nákladů na 

spotřebovanou energii. Cílem byla vlastní výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických elektráren, 

instalovaných na střechách budov areálu a podpora elektromobility, napájené z obnovitelných zdrojů. 

Výsadba 41 ks vhodných druhů stromů do parku Vrch sv. Kříže, Praha 3  

Cílem této akce bylo vysazení 41 ks vhodných druhů stromů do parku Vrch sv. Kříže na Praze 3. Projekt byl úspěšně 

realizován. 

https://www.praha3.cz/aktualne-z-trojky/zpravy/starosta-prahy-3-otevrel-revitalizovany-park-u-knezske-louky-n1086789.htm#gallery-8  

https://www.praha3.cz/aktualne-z-trojky/zpravy/starosta-prahy-3-otevrel-revitalizovany-park-u-knezske-louky-n1086789.htm#gallery-8


 

 

Městská část Praha 4 

Rekonstrukce fontány na náměstí Generála Kutlvašra  

Důvodem k rekonstrukci fontány na náměstí Generála 

Kutlvašra byly poruchy v nádrži a cirkulaci vody. Tyto 

poruchy vedly k nutnosti uzavřít fontánu. Rekonstrukce 

umožnila obnovení žádaného vodního prvku  

a přispívá ke zlepšení ovzduší v centrální části Nuslí. 

Rekonstrukce byla realizována na jaře 2022. 

 

 

Výsadba biotopu Novodvorská, Praha 4   

Cílem akce byla výsadba biotopu nesekané 

květnaté louky ve středovém pásu ulice 

Novodvorská v MČ Praha 4 pro zvýšení druhové 

biodiverzity a podpory hmyzí populace včetně 

kultivace veřejného prostoru. Realizace byla 

úspěšně dokončena.  

Zdroj: https://www.praha4.cz/Radnice-Prahy-4-
podporila-revitalizaci-zelene-na-Pankracke-plani.html  
 

Městská část Praha 5 

Zateplení pláště Mateřské školy Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 

Cílem projektu byla zejména výměna střešního pláště, zateplení obvodového pláště a instalace fotovoltaických a 

solárních panelů. Zhotovení stavebních prací spočívalo ve snížení energetických ztrát a náročnosti provozu 

mateřské školky Pod Lipkami v MČ Praha 5.  

Zdroj: https://www.prazskekasny.cz/pamatnik-i-ii-a-iii-odboje/  

https://www.praha4.cz/Radnice-Prahy-4-podporila-revitalizaci-zelene-na-Pankracke-plani.html
https://www.praha4.cz/Radnice-Prahy-4-podporila-revitalizaci-zelene-na-Pankracke-plani.html
https://www.prazskekasny.cz/pamatnik-i-ii-a-iii-odboje/


 

 

Městská část Praha 6 

Revitalizace květinových záhonů před ZŠ T. G. Masaryka - Ruzyně  

Cílem projektu byla kompletní revitalizace dvou trvalkových záhonů před základní školou T. G. Masaryka v ulici 

Československého povstání (p. č. 2129/2, k. ú. Ruzyně). Akce byla úspěšně dokončena. 

Studie proveditelnosti - realizace mokřadů na Praze 6  

Cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti mokřadů pro tři lokality - Ladronka, 

park Zavadilova a park Královka v MČ Praha 6. Studie proveditelnosti byla úspěšně 

zpracována. 

Založení kvetoucích komunikačních pásů Evropská  

Cílem projektu byla realizace pásu kvetoucích dřevin v pásu komunikační zeleně podél ulice 

Evropská v úseku od ulice Šolínova po hotel Diplomat o celkové rozloze 256 m2. 

Založení kvetoucích komunikačních pásů Patočkova  

Cílem akce byla realizace pásu kvetoucích dřevin v pásu komunikační zeleně podél ulice Patočkova v úseku před 

poliklinikou k přechodové lávce o celkové rozloze 275 m2. 

Založení trvalkového záhonu - křižovatka Na Petřinách x Na Větrníku  

Cílem projektu bylo založení trvalkového záhonu a výsadba trvalek na p.č. 3477/308, k.ú. Břevnov. Akce byla 

úspěšně ukončena. 

Městská část Praha 7 

Založení dvou záhonů v ulici Bubenská včetně tříleté následné údržby  

Cílem projektu je založení dvou extenzivních smíšených záhonů a celkové výměře 45 m2 v ulici Bubenská v MČ 

Praha 7. Projekt byl úspěšně realizován v roce 2021. 

 



 

 

Městská část Praha 10 

Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10  

V rámci projektu došlo k revitalizaci parkové plochy, která již neplnila svou funkci. Prostor parku byl znehodnocen 

z více hledisek a to nedostatek kvalitních stromů, rozpadající se asfaltové cesty, sešlapání části ploch zeleně. Cílem 

akce byla dosadba nových stromů, výměna nepropustných cest za propustné, revitalizace trávníků, zřízení závlahy. 

Výstupem je zrevitalizovaná plocha, která mimo jiné zajišťuje vyšší přirozený vsak dešťové vody. 

Projekt byl v roce 2021 úspěšně dokončen. Pro omezení odtoku vody z území byly instalovány podzemní vsakovací 

boxy. Také použité materiály cest umožňují větší vsakování vody v místě spadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 12 

Hospodaření s dešťovou vodou MČ P 12  

Cílem projektu bylo zadržení vody v krajině na území MČ Prahy 12. 

Zdroj: https://verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/revitalizace-predprostoru-parku-grebovka  

https://verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/revitalizace-predprostoru-parku-grebovka


 

 

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/evan-tylova-vodu-v-pude-pomuze-zadrzet-obycejny-svej l 

Snížení energetické náročnosti objektu radnice MČ Praha 12 

Cílem projektu byla výroba elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou a využívání elektrické energie z 

obnovitelných zdrojů pro provoz budovy radnice Městské části Prahy 12. Dále dochází k akumulaci dešťových 

srážek a využívání k závlaze v místě v kombinaci s retenční nádrží. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

 

 

 

https://www.adapterraawards.cz/cs/Hlasovani/Aktualni/Nova-radnice-Praha-12, foto: Vojtěch Herout 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/evan-tylova-vodu-v-pude-pomuze-zadrzet-obycejny-svej
https://www.adapterraawards.cz/cs/Hlasovani/Aktualni/Nova-radnice-Praha-12


 

 

Strategie adaptace na změnu klimatu, Praha 12  

Cílem projektu byla tvorba strategického dokumentu Adaptační strategie navazujícího na Strategický plán rozvoje 

MČ Praha 12. Dokument adaptační strategie prohlubuje obecně formulovaný Strategický plán rozvoje a rozvíjí 

oblasti týkající se životního prostředí a modrozelené infrastruktury. Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní 

opatření vedoucí ke snížení dopadů změn klimatu v MČ Praha 12. 

 

 

Tvorba stromořadí na pozemcích parc. č. 343/21, 343/26, 343/14, 803/13 a 303 

Cílem projektu MČ Praha 12 byla výsadba stromořadí na různých pozemcích. Projekt byl úspěšně ukončen. 

Výsadba 80 ks stromů v intravilánu - MČ Praha 12  

Cílem výsadby stromů v intravilánu městské části Praha 12 bylo snížení dopadů klimatické změny, adaptace na 

změnu klimatu a snížení koncentrace CO2. Výsadba proběhla ve vytipovaných lokalitách. Jednalo se zejména o 

odrudy odolné vůči suchu. 

Výsev louky u památného dubu, Točná, Praha 12  

Cílem projektu byla tvorba louky v ochranném pásmu 

památného dubu v lokalitě Točná. Chráněný strom se 

nachází v poli a do nedávné doby byl oboráván, což 

značně poškozovalo jeho kořenový systém. Výsev louky 

nejen zabrání dalšímu poškozování památného dubu, 

ale bude sloužit i jako adaptační opatření na klimatické 

změny ve smyslu protierozních opatření, vsakování 

vody do krajiny, zvýšení kvality půdy a také navýšení 

biodiverzity. Výsadba byla realizována v prosinci 2021.  

 Zdroj:  https://www.praha12.cz/pamatny-dub-na-tocne-bude-mit-spolecnost/d-73658  

https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=88544
https://www.praha12.cz/pamatny-dub-na-tocne-bude-mit-spolecnost/d-73658


 

 

Výsadba stromořadí při ul. Podchýšská, Cholupice, Praha 12  

MČ Praha 12 se dlouhodobě věnuje tématu návratu ovocných stromů do krajiny či tvorbě nových stromořadí a 

remízků v extravilánu obce, a to zejména v oblasti Cholupic a Točné. Důkazem toho může být výsadba dvouřadé 

aleje starých odrůd třešní při ul. K Břečkám, nově vzniklá alej ovocných dřevin od ulice K Dýmači či nově vzniklém 

větrolamu spojující Cholupice s letištěm Točná a v neposlední řadě je to výsadba 23 ks dubů mezi Cholupicemi a 

Točnou. V uvedené oblasti došlo k obnově stromořadí na pozemku 368/11 při ul. Podchýšská v k. ú. Cholupice v 

délce 850 m cca 80 stromů. 

 

 

 

Městská část Praha 14 

Lipová alej v ulici Vidlák  

Řešené území se nachází v Praze 14, v katastrálním území Hostavice, v ulici Vidlák v západní části povodí řeky 

Rokytky. Alej je situována na pozemcích parc. č. 993 a 996, k ú Hostavice.  Lipová alej je po obou stranách lemována 

vegetací (orná půda, trvalý travní porost). Na obnovu historické aleje byl zpracován dendrologický průzkum s 

návrhem celkové regenerace stromořadí. Cílem obnovy bylo také navrhnout nové dřeviny do volných prostorů 

aleje v celé její délce. Alej tvoří 56 ks lip, zachováno zůstalo 43 ks, 13 ks bylo určeno ke kácení a 17 ks bylo navrženo 

k obnově (nové výsadby). Stávající dřeviny byly ošetřeny řezy a to bezpečnostními, stabilizačními (redukční řez) a 

zdravotními. Na svém stanovišti zajišťují formování příznivějšího porostního klimatu (vliv na zmenšení amplitudy 

teplot vzduchu, snižování radiační teploty, zvyšování vlhkosti vzduchu, ovlivňování rychlosti proudění vzduchu), 

https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=86230  

https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=86230


 

 

plní funkci zdravotně – hygienickou (ovlivňování plynného složení atmosféry, snižování prašnosti, hlučnosti, 

uvolňování biologicky aktivních látek), mají vodohospodářskou funkci a ekologickou. 

Rekonstrukce budov Úřadu MČ Praha 14 – Inteligentní budovy, Praha 14  

Cílem projektu byla rekonstrukce dvou budov Úřadu MČ Praha 14, u nichž mělo být dosaženo energetických úspor 

a zřízeno inteligentní řízení budov. Cílem projektu byla rekonstrukce budov a snížení energetické náročnosti. 

Dílčím cílem bylo zkvalitnění pracovního prostředí pro zaměstnance a prostředí pro veřejnost. Výstupem projektu 

je energetická úspora. Realizace byla ukončena v září roku 2021 a nyní běží udržitelnost. 

Městská část Praha 16 

Revitalizace městského pohřebiště – parku Urnový háj, Otínská ulice  

Cílem projektu byla výsadba 10 vzrostlých stromů, další zeleně a realizace mlatových cest a nových 

odpočinkových míst v parku Urnový háj v Otínské ulici v MČ Praha 16. Výsadby byly úspěšně realizovány. 

Výsadby stromů Praha 16 – Radotín  

Cílem výsadby stromů v MČ Praha 16 byl vznik 4 zcela nových stromořadí. Celkově bylo rozmístěno 70 vzrostlých 

stromů (obvod kmene min 20 cm). 

Městská část Praha 18 

Nové výsadby dřevin – část 1 a část 2 

V roce 2021 byly úspěšně dokončeny obě části plánovaných výsadeb v MČ Praha 18. 

Část 1:  Výsadba nových stromů v počtu 44 ks.  

Část 2: Výsadba nových stromů v počtu 45 ks.  

Během roku 2021 byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel výsadby, s nímž byla uzavřena SoD zahrnující 

i následnou péči po dobu tří let se zárukou na vysazené dřeviny po dobu následné péče.  

 

 



 

 

Městská část Praha 21 

Revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník  

Cílem projektu byla revitalizace území na okraji 

sídliště Rohožník, které je velmi zarostlé stromy a 

keři. Do budoucna bude tvořit clonu od obchvatu 

I/12. Revitalizací získají občané další místo na 

procházky. Došlo k odklizení skládky, odstranění 

napadených, nemocných a neperspektivních dřevin, 

ošetření kvalitních perspektivních dřevin a výsadbě 

nových původních druhů, zejména moruší, třešní a 

jedlých kaštanů. V rámci obnovení staré cesty došlo k 

proklestění v šířce 2 metry v místě cesty. 

Revitalizace Ježkova parku  

Ježkův park byl založen v roce 1960 a nachází se zde vzácné dřeviny. Parčík se nachází ve staré zástavbě Újezda 

nad Lesy poblíž sídliště Rohožník. V parčíku byla prováděna pouze běžná údržba, jako je sekání trávy. V rámci 

projektu došlo k dendrologickému průzkumu, určily se dřeviny, které je třeba odstranit, ošetřit a případně dosadit. 

Součástí projektu byla i oprava mostů a přidání mlatových cest.   

Revitalizace zeleně v areálu základní školy - II. Etapa  

V roce 2021 došlo k realizaci 2. etapy revitalizace zeleně v areálu základní školy. Důvodem bylo odclonění areálu 

ZŠ včetně atletického oválu a ochlazení prostoru. Areál slouží nejen dětem, ale i veřejnosti, která využívá přilehlá 

sportoviště. 

Vodní prvky pro hřiště  

Cílem projektu bylo umístění prvků na veřejně přístupná hřiště v MČ Praha 12, která byla doplněna o pítka a 

mlžítka pro osvěžení nejen dětí, ale i sportovců a turistů. 

 

https://krajinaprozivot.webnode.cz/revitalizace/  

https://krajinaprozivot.webnode.cz/revitalizace/


 

 

Městská část Praha – Běchovice   

Dosadby živých plotů v ulici Českobrodská  

Živé ploty podél ulice Českobrodská slouží jako důležitá bariéra se schopností snižovat imisní zátěž z dopravy. 

V rámci projektu došlo ke kompletní a místy jen k částečné revitalizaci. A to v kultivarech, které snesou zasolení 

a zároveň budou rychle rostoucí. Projekt byl úspěšně ukončen. 

Instalace FVE na radnici MČ  

Cílem projektu bylo pro městskou část zpracovat dokumentaci pro realizaci fotovoltaické elektrárny o celkovém 

instalovaném výkonu 9,35kWp (21 panelů). Součástí navrženého systému je bateriový set o kapacitě 16,56k Wh. 

Revitalizace původní Klánovické aleje  

Městská část se rozhodla v rámci participace s občany k obnově původní klánovické aleje - tedy stromořadí podél 

původní cesty do Klánovic.  Šlo o výsadbu cca 150 kusů líp (velikost 10 - 12 cm) včetně zpřístupnění a opravy 

původní klánovické cesty propojující Běchovice a Klánovice.  Klánovická alej se tak stala významnou komunikací v 

rámci podpory bezmotorové dopravy. 

Městská část Praha – Březiněves 

Centrum sociálních služeb - akumulační a retenční nádrže  

V rámci projektu proběhlo 10 geotermálních vrtů 170 m hlubokých, rekonstrukce a zateplení budov a retenční 

nádrže na dešťové vody. Rekonstrukce budovy je navržena s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu v budoucím 

provozu centra použitím tepelných čerpadel země-voda pro topení a chlazení objektu spolu s řízením přívodu 

vzduchu s rekuperací.  Projekt řeší snížení energetické náročnosti provozu objektu na minimum a tím snížení 

ekologické zátěže včetně produkce emisí, které přispívají k dlouhodobé změně klimatu. První etapa rekonstrukce 

se týkala budovy A, která počítala s přestavbou objektu a přístavbou ordinací pro lékaře. Zadáním investora byla 

rekonstrukce objektu, která obyvatelům městské části maximálně zpříjemní návštěvu lékaře a současně bude mít 

objekt minimální provozní náklady.  

 



 

 

Městská část Praha – Čakovice  

Pásy zeleně podél cyklostezek  

Cílem úspěšně ukončeného projektu v MČ Praha Čakovice bylo oddělit zemědělsky obdělávané pozemky od 

cyklostezek pásy vhodného lučního porostu. Pásy podporují místní biodiverzitu. 

Revitalizace zahrady bytového domu Schoellerova, Praha - Čakovice  

Díky dotacím došlo k přestavbě bytového domu v Schoellerově ulici v Třeboradicích, vznikl tak prostor, který je 

využíván i pro místní veřejnou knihovnu. Dále došlo k revitalizaci zahrady, která by měla fungovat jako 

odpočinkový prostor pro občany a obyvatele bytového domu. Revitalizací tohoto prostoru vznikla další oddechová 

zóna pro obyvatele a návštěvníky městské části Praha Čakovice. 

Revitalizace zeleně, Třeboradický hřbitov, Praha - Čakovice  

V rámci projektu došlo k dendrologickému průzkumu následným dendrologickým ořezům a k nové výsadbě. 

Projekt byl v roce 2021 úspěšně ukončen. 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace zeleného parčíku u staré hasičské zbrojnice v Miškovicích  

V rámci revitalizace zeleného parčíku u staré hasičské zbrojnice, který se nalézá v samém historickém centru obce 

Miškovice, došlo ke kompletní rekonstrukci a vzniku nové oddechové zóny pro obyvatele a návštěvníky městské 

části Praha – Čakovice. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

Zdroj: https://ctvrtak.cz/cakovice/okoli-treboradickeho-hrbitova-by-melo-prokouknout/  

https://ctvrtak.cz/cakovice/okoli-treboradickeho-hrbitova-by-melo-prokouknout/


 

 

Kontejnerová stání pro tříděný odpad  

Vzhledem ke zvyšujícímu se trendu k třídění odpadu bylo třeba vybudovat nová kontejnerová stání na sídlišti 

Čakovického parku. Dále došlo k úpravě stávajících kontejnerových stání z důvodu jejich zvětšení s možností 

rozšíření sortimentu tříděného odpadu. 

Pivoňkoviště u Husova parku  

V blízkosti nově zrevitalizovaného Husova parku, který se nalézá v centru Čakovic, vznikl další reprezentativní 

prostor - kulturně-odpočinkové místo. Podél nové sítě mlatových cest byly vysázeny záhony dřevitých pivoněk 

(cca 60 druhů), podsazené trvalkovým podrostem. Přilehlé zdi byly osázeny popínavými růžemi a celý koncept 

doplní dosadbou stromů. V centru byla umístěna Lavička Václava Havla a celý prostor byl doplněn stálou venkovní 

galerií.  

 

Zdroj: https://www.chytrazena.cz/fotoalbum/nejnovejsi-fotografie/praha-9--34738/cakovice-prostor-s-pivonkovistem-1395757.html  

 

Městská část Praha – Dolní Počernice 

Dendrologický průzkum zámeckého parku v Dolních Počernicích  

Městská část Praha Dolní Počernice měla k dispozici dendrologický průzkum zámeckého parku z roku 2002. Tento 

materiál byl zastaralý a nebylo jej již možné použít v současné době pro zodpovědnou údržbu stromů, jejichž stav 

se bohužel zhoršuje. Cílem akce bylo zachránit tuto kulturní a přírodní památku.  

Výsadba stromořadí při ulici Národních hrdinů  

https://www.chytrazena.cz/fotoalbum/nejnovejsi-fotografie/praha-9--34738/cakovice-prostor-s-pivonkovistem-1395757.html


 

 

V rámci projektu došlo k výsadbě stromořadí ve velmi frekventované lokalitě mezi ul. Národních hrdinů 

a Vilémovská v MČ Praha – Dolní Počernice. Záměr na výsadbu stromořadí v uvedené lokalitě byl motivován velmi 

hustým automobilovým provozem na ulici Národních hrdinů v MČ Praha – Dolní Počernice. Přilehlé rodinné domy 

v ulici Vilémovská trpěly negativními účinky tohoto provozu. Výsadba byla navržena ve volné linii podél chodníku, 

který je v tomto místě situován. Pro výsadbu stromů byl v této linii dostatečný prostor. 

 

Zdroj: https://praha-dolnipocernice.cz/vysadba-zelene#&gid=2&pid=1  

Výsadba stromořadí v Dercsényiho ulici v Praze – Dolních Počernicích  

Projekt byl motivován ideálními podmínkami pro výsadbu stromořadí v širokém zatravněném pásu bez 

inženýrských sítí se vstupem z ulice Národních hrdinů v MČ Praha – Dolní Počernice do ulice Dercsényiho. Místem  

realizace  projektu  byla  část  pozemku  parc. č. 1438/106  v k.ú. Dolní Počernice,  který  tvoří  komunikaci 

Dercsényiho, přilehlý zelený pás a chodník. 

Výsadba stromořadí v ulici Vilémovská - Praha Dolní Počernice  

Akce byla motivována novými obyvateli ulice Vilémovská, se kterými městská část uspořádala "kulatý stůl", jehož 

výsledkem byla potřeba nových výsadeb v této ulici pro zpříjemnění života zdejších obyvatel, kteří jsou dotčeni 

provozem na frekventované ulici Národních hrdinů. O nové stromořadí bude následně pečovat MČ Praha – Dolní  

Počernice spolu s obyvateli ulice Vilémovská. 

 

 

 

https://praha-dolnipocernice.cz/vysadba-zelene#&gid=2&pid=1


 

 

Městská část Praha – Klánovice 

Revitalizace třešňového stromořadí ulice V Pátém  

V rámci projektu došlo k arboristickému ošetření stávajících 140 ks dřevin z důvodu prodloužení jejich životnosti  

a bezpečnosti a zároveň došlo k nové výsadbě 30 ks dřevin – třešní. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

 

Městská část Praha – Koloděje 

Realizace rekonstrukce historické mlatové pěší stezky  

Cílem projektu byla rekonstrukce historické pěší stezky "Na Skalkách", která byla téměř neprůchozí. Projekt 

významným způsobem přispěl k pěšímu propojení směrem na MČ Praha - Újezd nad Lesy a Sibřinu, a zároveň 

došlo k napojení na již existující pěší vazbu uvedených dvou katastrů. Propojení slouží taktéž pro cyklisty všech 

věkových kategorií. Současně díky výsadbě nové aleje došlo ke zlepšení odtokových a vsakovacích poměrů a 

zadržení vody v krajině v této lokalitě, která byla tvořena z velké části polem. Zároveň došlo k omezení půdní 

eroze, rozdělení půdních bloků na menší celky, které jsou v krajině přirozenější, a napomáhají k navyšování 

biodiverzity v krajině. Vysazené stromořadí slouží živočichům jako biokoridor. MČ bude mít stezku ve správě 

včetně nového stromořadí a údržbu zajistí v rámci svého rozpočtu. 

Městská část Praha – Kolovraty  

Revitalizace parku v Lipanech – sadové úpravy včetně mlatových cest a mobiliáře 

V rámci projektu došlo k revitalizaci parku v Lipanech v MČ Praha Kolovraty. Byly úspěšně provedeny sadové 

https://www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/klanovicky-zpravodaj-
1/clanky-ze-zpravodaje/2022/leden-a-unor/obnovena-alej-v-patem-

791cs.html  

https://www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/klanovicky-zpravodaj-1/clanky-ze-zpravodaje/2022/leden-a-unor/obnovena-alej-v-patem-791cs.html
https://www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/klanovicky-zpravodaj-1/clanky-ze-zpravodaje/2022/leden-a-unor/obnovena-alej-v-patem-791cs.html
https://www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/klanovicky-zpravodaj-1/clanky-ze-zpravodaje/2022/leden-a-unor/obnovena-alej-v-patem-791cs.html


 

 

úpravy včetně mlatových cest a mobiliáře. Projekt byl v roce 2021 ukončen. 

Sadové úpravy na Kolovratském hřbitově  

V roce 2004 přestala stačit kapacita starého hřbitova, proto byl 

částečně rozšířen a kolem dalších pozemků byla vybudována zeď 

a připraven projekt na rozšíření. Bohužel převod pozemků trval 

13 let. Od září 2019 má MČ Kolovraty pozemky, ale bylo potřeba 

vybudovat na hřbitově cesty, kolumbárium, rozptylovou loučku, 

inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina), atd. Rozšíření 

hřbitova bylo nutností, jelikož na starém již nebyla volná místa. 

V květnu 2021 byla zkolaudována I. etapa a všechny poskytnuté 

dotace jsou vyčerpány. Nyní je potřeba provést sadové úpravy, 

dle projektové dokumentace, které jsou naceněny v hodnotě 1 200 tis. Kč. Aktuálně běží projekt následné péče. 

Městská část Praha – Libuš 

Revitalizace biokoridoru – udržovací péče  

Projekt měl za cíl zajistit perspektivní 

vývoj revitalizovaného biokoridoru, 

jenž potřeboval odborný zásah 

v podobě likvidace neofytů a podpory 

růstu původních druhů, dále provedení 

výchovných řezů stromů a založení 

bylinotravinného  porostu, který by 

z těchto segmentů vytvořil fungující 

celek.   

 

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/558197/biokoridor-v-libusi-se-bude-revitalizovat-zacne-se-kacenim-
havarijnich-topolu.html  

 

 

Zdroj: http://atelierprojektor.cz/rozsireni-hrbitova/  

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/558197/biokoridor-v-libusi-se-bude-revitalizovat-zacne-se-kacenim-havarijnich-topolu.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/558197/biokoridor-v-libusi-se-bude-revitalizovat-zacne-se-kacenim-havarijnich-topolu.html
http://atelierprojektor.cz/rozsireni-hrbitova/


 

 

Úprava zelených pásů  

Důvodem akce byla potřebnost vzhledem k zajištění perspektivního vývoje mladých výsadeb keřů a omezení 

konkurence v podobě přítomného travnatého porostu prorůstající novou výsadbou. Cílovou skupinou obyvatel je 

vícegenerační skupina obyvatel přilehlých rodinných domů. Projekt byl úspěšně ukončen. 

Výsadba stromořadí  

Výsadba stromořadí měla za cíl nahradit původní druhově nevyhovující výsadbu, jež byla pokácena. Byla vysázena  

v reprezentativní části vstupu do mateřské školky, proto bylo nutné zajištění velmi kvalitní výsadby a péče 

v nejbližších letech pro zajištění dobrého vývoje stromů. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mladší generace - 

především rodin s dětmi, ale svým působením a umístěním v blízkosti pochozí ulice bude výsadba působit i na 

ostatní věkové skupiny. Výsadba byla úspěšně realizována. 

Zpracování projektové dokumentace Revitalizace rybníku Obecňák  

V rámci projektu došlo ke zpracování kvalitní projektové dokumentace revitalizace rybníku a jeho okolí, jenž 

napomůže vytvoření funkčního a přívětivého veřejného prostoru v centru obce. Následná realizace projektu bude 

cílit na všechny skupiny obyvatel s cílem propojit jejich vzájemné setkávání a vytvořit tak přívětivou atmosféru pro 

jednotlivé společenské činnosti. 

Městská část Praha – Lipence 

Výsadba 20 ks stromů 

V rámci projektu došlo na území MČ Praha Lipence k výsadbě 20 kusů stromů. Výsadba byla realizována na podzim 

roku 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

Městská část Praha – Lysolaje 

Revitalizace Denkrovy pískovny  

Cílem projektu bylo vytvořit plnohodnotný krajinný prostor v nově revitalizované pískovně, kde vznikl rekreačně 

sportovní areál. Proběhly zde sadové úpravy a zeleň vnesla do prostoru vítanou celoroční proměnlivost a zvýšenou 

ekologickou kvalitu celého veřejného prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace Obecního dvora (vč. FVE)  

Cílem projektu bylo vytvořit důstojné zázemí pro pracovníky údržby MČ s odpovídajícím zázemím hygienickým a 

relevantním technickým vybavením (garáže, dílny). Součástí objektu je sociální byt. Zásadním momentem řešení 

byla vzorová aplikace koncepce zásobování elektrickou energií a důsledné rozlišení částí budovy na vytápěné, 

temperované a nevytápěné podle účelu využití konkrétního prostoru a myšlenky správného hospodaření 

s dešťovými vodami (zelená střecha). Nová budova významně napomohla k vytvoření plnohodnotného veřejného  

prostoru  a  má  významné  mikroklimatické,  hygienické  ekologické, sociální i estetické funkce. Realizace projektu 

byla kompletně dokončena v roce 2021. 

 

Městská část Praha – Nebušice 

Obnova zeleně - dovysazení stromů do Fit-parku  

V roce 2017 vybudovala MČ Praha nebušice v okrajové části Nebušic Fit-park (parc. č. 1007/2, k.ú. Nebušice). 

https://www.vecerni-praha.cz/na-miste-byvale-denkrovy-piskovny-v-lysolajich-vznikl-z-neudrzovane-plochy-prostor-pro-volny-cas-a-sport/  

https://www.vecerni-praha.cz/na-miste-byvale-denkrovy-piskovny-v-lysolajich-vznikl-z-neudrzovane-plochy-prostor-pro-volny-cas-a-sport/


 

 

V rámci projektu v roce 2021 doplnili výsadbu o několik vzrostlých stromů jako javor babyka, bříza bělokorá a keřů 

dřín obecný. 

Park před ZŠ Nebušice  

Park před ZŠ Nebušice byl v původním stavu od výstavby budovy školy v roce 1958. Nový přístup k parkovým 

úpravám reaguje na dominantnost vstupního tympanonu základní školy a prostor mezi školou a Nebušickou ulicí. 

V řešení bylo snahou prostor komunikačně a pohledově otevřít a propojit. Zároveň navázat na již zrealizovanou 

komunikační síť, vyřešit svahy u Nebušické ulice a u školy. Dalším cílem bylo doplnit strukturu stromové zeleně. 

Park bude sloužit široké veřejnosti.   

Revitalizace a výsadba zeleně okolo pietního místa – pomník Padlým v Nebušicích  

V letech 2019 a 2020 MČ Praha Nebušice zrestaurovala sochu na náměstí Padlých v Nebušicích – Loučení vojína s 

rodinou a zrekonstruovali okolí sochy (nová dlažba). V roce 2021 úspěšně revitalizovali zeleň vč. výsadby nových 

trvalek. 

Výsadba ovocných stromů podél cyklostezky – Den stromů  

V rámci projektu došlo k výsadbě aleje cca 45 ovocných stromů podél části cyklostezky Nebušice – Juliána parc č 

1265, kú Nebušice. Cyklostezka byla osazena po levé straně při výjezdu z Nebušic. Na podzim roku 2021 MČ Praha 

Nebušice realizovala výsadbu pravé strany spolu s občany Nebušic. Touto akcí se chtěli připojit k celosvětovému 

svátku „Den stromů“. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpravodaj MČ Praha Nebušice – září 2021 



 

 

Výsadba zeleně v ul. U Pohádky  

V rámci projektu došlo k rekonstrukci ulice U Pohádky, včetně výsadby zeleně. Provozní výdaje spojené s 

údržbou zeleně jsou hrazeny z rozpočtu MČ. Projekt byl realizován na podzim roku 2021. 

Zdroj: Zpravodaj MČ Praha Nebušice – září 2021 

 

Městská část Praha – Nedvězí 

Revitalizace studní  

V březnu 2021 proběhl průzkum 11 studní ve správě MČ Praha Nedvězí. Byly vytipovány 4 studny  

k osazení ručními pumpami (u 2 z nich se jednalo o výměnu) s předpokladem využití obyvateli Nedvězí i turisty.  3  

studny  slouží  k  čerpání  vody  na  zalévání  městské  zeleně,  ostatní  studny slouží místním podnikatelům 

v zemědělství. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

 

 

 

 



 

 

Městská část Praha – Satalice 

Výsadba aleje Satalice – Kbely   

V rámci projektu došlo k vybudování aleje podél pěší a cyklostezky propojující Satalice a Kbely v návaznosti na 

komunikaci K Lindě a bývalou propojovací komunikaci, s propojením na připravovanou cyklostezku Kbely-Vinoř. 

Alej je součástí zemědělsky obdělávaného pozemku, kde umožňuje pohyb obyvatel mezi městskými částmi mimo 

dopravní tepny, usnadňuje zvířatům pohyb v intenzivně obdělávané krajině a poskytuje domov pro drobné 

živočichy.  V místě výsadby aleje je biopás osazený trávou.  Stromy jsou vysazeny do předem připravených jamek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha – Slivenec  

Dokončení obnovy polní cesty mezi Slivencem a Malou Chuchlí  

V rámci projektu došlo k obnově polní cesty mezi Slivencem a Malou Chuchlí, včetně výsadby alejí podél. O cestu 

a stromy se stará MČ Praha Slivenec. Projekt byl úspěšně realizován. 

Výsadba lesíku K Cikánce, Praha - Slivenec  

Cílem projektu byla výsadba lesíku K Cikánce v MČ Praha Slivenec a vznik přístupové cesty k němu. Oprava polní 

cesty byla dokončena na jaře v roce 2021, výsadba lesíku byla dokončena na podzim roku 2021. 



 

 

Výsadba stromů na polní cestě, Praha - Slivenec  

Cílem projektu bylo vybudování polní cesty v lokalitě na Přídole (v rámci Adaptace na změnu klimatu – rozčlenění 

příliš velkých lánů) a výsadba 45 stromů. Oprava polní cesty byla úspěšně dokončena na jaře v roce 2021, výsadba 

41 stromů a 226 kusů keřů byla realizována na jaře v roce 2021. 

Výstavba polní cesty Granátová - Velká Chuchle, Praha - Slivenec  

V rámci projektu došlo k výsadbě polní cesty Granátová – Velká Chuchle. Šlo o propojení Slivence a Chuchle ve 

východní části, od konce ulice Granátová podél objektu bývalé solničky na východ do Chuchelského háje. Projekt 

byl úspěšně ukončen. 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha – Újezd  

Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích  

Cílem městské části Praha Újezd bylo vysadit listnaté stromy na pozemcích parc.č. 265/146 (Milíčovské kopce), 

parc.č. 622 (hráz Návesního rybníku) a parc.č. 214/178, 265/397 a 626/18 v k. ú. Újezd u Průhonic. Jedná se 

o veřejná prostranství hojně navštěvovaná obyvateli městské části. Všechny uvedené pozemky jsou svěřeny 

do správy městské části Praha-Újezd. Na výše uvedených pozemcích se dle přiložených situací vysadilo celkem 40 

ks stromů (obvod kmínku 16/18 cm) a 20 bm keřů.  Výsadba byla realizována v době vegetačního klidu a ukončena 

v prosinci roku 2021. 

https://www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/vystavba-a-investice/vystavba-2020/ 



 

 

PVS, a.s. 

Studie proveditelnosti retenční nádrže na Václavském náměstí, Praha 1  

Byla ukončena studie proveditelnosti retenční nádrže pro zpomalení odtoku pomocí jednoho sdruženého 

retenčního a akumulačního objektu k zajištění hospodaření s dešťovou vodou (HDV) na Václavském náměstí Praha 

1. Retenční nádrž zachytí odpadní vody z jednotné kanalizace a zmírní přetěžování stávající stokové sítě v ulici 

Vodičkova (zatopení divadla ABC) a ve spodní části Václavského náměstí. Akumulační nádrž na dešťové vody z 

nově vybudované dešťové kanalizace v horní části Václavského náměstí bude akumulovat dešťové vody z náměstí 

a přilehlých střech, které bude možné využít pro zálivku navržené zeleně. Cílem je snížení přetížení stokové sítě v 

dolní polovině Václavského náměstí, zachycení srážkových vod z horní poloviny náměstí a jejich využití pro zálivku 

zeleně. 

 

Pražské služby, a.s. 

Zelená střecha - extenzivní střešní zahrada na objektu Pražských služeb, a.s. 

Společnost Pražské služby nechala na střeše své hlavní administrativní budovy zhotovit zelenou střechu. Ta má 

rozlohu 450 m2 a naplňuje hned několik ekologických funkcí, které jsou v souladu se strategií adaptace hlavního 

města Prahy na změnu klimatu. Projekt slouží zejména ke zlepší udržení vlhkosti v prostředí. Vegetace zpomaluje 

odpar dešťové vody a odizoluje poslední patro stavby zejména v letních měsících. Původní střecha byla opatřena 

střešní fólií a byla přístupná pouze za účelem běžné údržby. V rámci realizace projektu došlo k úpravám umožňující 

růst vegetace, navezení a rozprostření substrátů. Odborná firma vytvořila terénní modelace v podobě kopečků a 

vysadila suchomilné rostliny. V koordinaci s rozložením vegetačních souvrství proběhla také instalace mobiliáře a 

dalších prvků. 

 

Zdroj: PSAS 



 

 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

Fotogrammetrické vyhodnocení lokalizace vzrostlé vegetace a zatravněných povrchů 

Účelem projektu bylo zajištění chybějícího datového vstupu pro provádění environmentálních analýz a projektů 

ve vztahu k vegetaci na území hl. m. Prahy. Cílem projektu je pořízení datové sady lokalizace a základních volume-

trických ukazatelů vzrostlé vegetace a o plochách travních porostů pokrývající spojitě celé území Prahy. Na základě 

dat leteckého snímkování (trueortofoto a digitální model povrchu) provést přibližnou (nejlépe dosažitelnou) iden-

tifikaci stromů a zjištění jejich umístění a údajů o výšce a půdorysné ploše koruny a dále plošné vymezení travních 

porostů. Výstupem projektu jsou datové sady geografických dat. Datové sady obsahují solitérní vegetaci, stromo-

řadí a stromy v souvislých porostech a dále plochy travních porostů.  

 

Mapa vymezení klimaticky zranitelných oblastí na území hl. m. Prahy 

Předmětem projektu je vytvoření mapy zranitelných území z hlediska klimatických extrémů - vln horka. Metodika 

zahrnuje dílčí indexy expozice, citlivost vůči dopadům změny klimatu a adaptační kapacitu. Dílčím cílem bylo zpra-

cování metodiky  pro  opakované  vyhodnocení.  Výstupem  projektu  je  mapa  zranitelných  oblastí  v  rozli-

šení  ZSJ  a  dále  v podrobném rozlišení grid 100x100m.  

 

Mikroklimatické modelování lokality Bubny - Zátory, Praha 7 

Cílem projektu bylo mikroklimatické modelování navrhovaného území v oblasti územní studie Praha Bubny - Zá-

tory s cílem najít optimální řešení zástavby a rozmístění modrozelené infrastruktury pro zlepšení tepelného kom-

fortu na veřejných prostranstvích, zlepšení energetické bilance budov a snížení vlivu zástavby na tepelný ostrov 

města. Výsledkemje návrh na optimalizaci a doporučení řešení zástavby a řešení modrozelené infrastruktury pro 

zlepšení tepelného komfortu na veřejných prostranstvích, zlepšení energetické bilance budov a snížení vlivu zá-

stavby na tepelný ostrov města.  

 
  



 

 

7. Seznam nerealizovaných projektů a záměrů 

Celkem 7 záměrů a 10 projektů bylo ze Zásobníku vyřazeno a nebude realizováno. Seznam těchto projektů a 

záměrů je uveden níže. 

 

O d b o r  h o s p o d a ř e n í  s  m a j e t k e m  M H M P   

o Modrozelená infrastruktura - retence a využití srážkové vody 

o Obnovitelné zdroje energie na panelových domech  

o Realizace souboru adaptačních opatření Kampus Hybernská, Praha 1  

o Studie proveditelnosti pro zelenou infrastrukturu v hl. m. Praze  

 

O d b o r  b e z p e č n o s t i  M H M P  

o Analýza změny klimatu, jejího trendu a vlivu změny povodňových hrozeb na protipovodňovou ochranu hl. 

m. Prahy 

 

I n s t i t u t  p l á n o v á n í  a  r o z v o j e  

o Generel a koncepce pražské zemědělské půdy a jiných produkčních ploch a prvků 

o Manuál šetrné správy parků 

 

M Č  P r a h a  2  

o Realizace zelené stěny Havlíčkovy sady, Praha 2 

o Revitalizace ulice Francouzská, Praha 2 

o Výsadba vertikální zeleně ZŠ Na Smetance, Praha 2 

o Výsadba zelené stěny ZŠ Botičská, Praha 2 

 



 

 

M Č  P r a h a  6  

o Založení trvalkového záhonu Na Pískách  

 

M Č  P r a h a  2 0  

o Revitalizace ulice Jeřická 

 

M Č  P r a h a  L i b u š  

o Dosadba cibulovin do trvalkových záhonů  

 

M Č  P r a h a  Č a k o v i c e  

o Čistou stopou - půjčovna školních kol a koloběžek 

o Realizace nového oddechového prostoru za Čakovickým gymnáziem 

 

  



 

 

8. Závěr 

Monitorovací zpráva č. 2 Implementačního plánu byla zpracována na základě aktualizace a vyhodnocení 

realizace projektů v rámci Zásobníku projektů za období 2021 – 2022. Do realizace projektů se zapojilo 

50 městských částí, 9 akciových společností, 4 příspěvkové organizace a 3 odbory MHMP. 

Za rok 2021 bylo úspěšně zrealizováno 68 projektů a 6 záměrů. Dokončené projekty jsou zejména  

v kategorii modré a modrozelené infrastruktury. Nově bylo zařazeno 94 projektů a 34 záměrů. K tomuto 

přispěla především výrazná dotační podpora ze strany HMP (65 adaptačních projektů pražských 

městských částí) v letech 2021 i 2022.  

Nerealizovaných projektů a záměrů je 17. Překážkou realizace většiny z nich jsou potíže spojené 

s financováním; z toho vyplývá potřeba dalšího intenzivního hledání nových možností financování 

projektů v následujícím období. Projektový tým proto sleduje dotační možnosti a informuje jednotlivé 

garanty projektů či záměrů o možnostech spolufinancování ze strany poskytovatelů dotací na úrovni 

evropských, národních I lokalně nastavených programových výzev. 

Aktualizovaný Zásobník čítá ke dni 31.7.2022  (294 projektů a 97 záměrů) 

v celkové hodnotě 10 272 461 315 Kč. Aktuální Zásobník – Databáze (realizovaných, probíhajících i 

připravovaných projektů a záměrů) je publikován na https://adaptacepraha.cz/.  

  

https://adaptacepraha.cz/


 

 

9. Zdroje 

o Usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/33 ze dne 26.5.2022 

o https://adaptacepraha.cz      

o Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

o Implementační plán Strategie adaptace HMP na změnu klimatu na roky 2020-2024  

o Informace od garantů projektů jednotlivých městských částí  

o Informace od garantů projektů jednotlivých odborů MHMP  

o Informace od garantů projektů organizací s majetkovou účastí hl. m. Prahy  

o Monitorovací zpráva č. 1. Implementačního plánu z roku 2021 

  

ohttp://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=129167226234229190180167244234229190177167241234229190178167238234229190178&id=641408
https://adaptacepraha.cz/


 

 

Seznam dotačně podpořených projektů Městských částí hl. m. Prahy 

Praha 3 Městská zahrada Pod Kapličkou - PD 

Praha 4 Revitalizace Branického náměstí  

Praha 5 Vybudování parku Na Pláni 

Praha 6 Revitalizace výsadeb před hotelem Internacional 

Praha 6 Podzemní nádrže na dešťovou vodu, park Královka 

Praha 6 Dešťový záhon Vokovice 

Praha 6 Výsadby stromů 

Praha 7 Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie - realizace 

Praha 7 Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt  

Praha 7 Park U Vody - revitalizace parku 

Praha 8 Promenáda Rokytka 

Praha 9 Prodloužení parku Přátelství 

Praha 10 Zvýšení retence vody v Malešickém parku 

Praha 10 Zvýšení retence vody v parku Podléšková 

Praha 11 Revitalizace velkého sídlištního vnitrobloku 01 -  Matúškova - Schulhoffova - Brechtova  

Praha 12 Revitalizace rybníku Točná - zadržování vody v krajině 

Praha 12 Výsadba a opatření k zásaku vody i stromů - zadržení vody v půdě, zlepšení mikroklimatu 

Praha 12 Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 

Praha 13 Rekonstrukce dětského hřiště u jezera 

Praha 14 Izolační zeleň Českobrodská 

Praha 15 Sad u hřbitova 

Praha 16 Revitalizace parku v ul. Věštínská 



 

 

Praha 18 Rekonstrukce chodníků v ulici Ostravská 

Praha 19 Optimalizace vytápění Lidový dům vč. fotovoltaické elektrárny 

Praha 19 Výsadba zeleně, stromů a keřů, v nově budovaném parku Aerovka 

Praha 20 Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení 

Praha 20 Obnova Nolčova parku a parku Chvaly 

Praha 21 Úprava elektroinstalace ÚMČ pro udržitelnou mobilitu a energetiku 

Praha 22 Realizace propustných povrchů v ulici Na Blanici - chodníky a dešťová zahrada v průlehu 

Běchovice Náměstí Běchovice 

Březiněves Výsadba stromořadí - polní cesta ke Zdibům 

Březiněves Výsadba stromořadí - polní cesta k Třeboradicům 

Čakovice Revitalizace prostranství u Husova parku 

Čakovice Revitalizace třeboradické návsi 

Čakovice Obnova historických cest v krajině 

Dolní Chabry 2 ks nerezových pítek 

Dolní Počernice Doplnění dubového stromořadí 

Dubeč Revitalizace centrálního parku v Dubči 

Klánovice Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a oprava 

Klánovice Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMČ - tepelné čerpadlo 

Koloděje Výsadba nové aleje, dovýsadby stromů v k.ú. Koloděje 

Kolovraty Úprava ploch zeleně podél ulice Mírová v Praze - Kolovratech 

Královice Rekonstrukce systému vytapění v objektu čp. 66 

Křeslice Centrální plocha náměstí Křeslice 

Kunratice Výsadba a údržba stromů MČ Kunratice 

Libuš Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie 



 

 

Libuš Revitalizace prostoru před poštou 

Libuš Revitalizace prostoru před obecním úřadem Libušská 35 

Libuš Výsadba 12 nových stromů 

Lipence Pořízení zavlažovacích vaků 

Lysolaje Obnova obecního dvora 

Lysolaje Park Dolina 

Lysolaje FVE MŠ Lysolaje 

Nedvězí Revitalizace studní 

Nedvězí Fotovoltaická elektrárna na budově úřadu MČ 

Nedvězí Rekonstrukce kotelny v nebytovém objektu 

Satalice Založení louky 

Satalice Mlatová cesta 

Slivenec Údržba polní cesty V Lipkách 

Slivenec Výsadby podél komunikací Granátová a Ke Smíchovu 

Šeberov Alej cyklo Hrnčíře - Kunratice 

Štěrboholy Park Hrušov II 

Újezd Výsadba 45 ks listnatých stromů 

Zbraslav Adaptační opatření a snížení energetických ztrát budovy ÚMČ 

Zbraslav Výměna svítidel ZŠ Vl. Vančury 
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IMPLEMENTAČNÍ PLÁN 2020-2024 

STRATEGIE ADAPTACE HLAVNÍHO MĚSTA  

PRAHY NA ZMĚNU KLIMATU 

 

Zásobník  

- nově přidané projekty a záměry 

Příloha k průběžné monitorovací zprávě č. 2 

 

 

 

Pro objednatele: MHMP, OCP  

Zprávu zpracoval: INCONEX, a.s.  

Datum: září 2022 
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Zásobník projektů a záměrů je přílohou k průběžné monitorovací zprávě č. 2 

Implementačního plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 

2020-2024. Zásobník byl aktualizován ke dni 31. 7 .2022 a momentálně obsahuje 391 

projektových karet. Součástí tohoto dokumentu je pouze 94 nově přidaných projektů 

a 34 nově přidaných záměrů. Seznam všech projektů je k dispozici na webových stránkách 

https://adaptacepraha.cz/. 

 

Projektové karty jsou řazeny postupně do následujících kategorií:  

Projekty 

Záměry  

 

Každá projektová karta je přehledně rozdělena do několika oddílů:  

Základní charakteristika (název a popis projektu, lokace, cílová skupina, 

související projekty, vazba na strategické dokumenty)  

Specifikace (znak adaptačního opatření, druh opatření, specifický cíl, přínos 

adaptace, jiný přínos)  

Realizační tým (garant projektu, řešitel) 

Harmonogram (předpoklad realizace, zahájení, ukončení, vyhodnocení projektu) 

Indikátory 

Financování (předpokládná hodnota, investiční náklady, provozní náklady, mzdové 

náklady, zdroj financování) 

Řízení rizik (název a popis rizika, opatření pro eliminaci, pravděpodobnost výskytu, 

dopad rizika na projekt) 

Doplňující informace (kontaktní osoba, dotčené strany)   

https://adaptacepraha.cz/
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3 

OBSAH 
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MČ PRAHA BŘEZINĚVES ............................................................................................................ 68 

VÝSADBA STROMOŘADÍ - POLNÍ CESTA KE TŘEBIRADICŮM .......................................................................................................... 68 
VÝSADBA STROMOŘADÍ - POLNÍ CESTA KE ZDIBŮM ..................................................................................................................... 70 

MČ PRAHA ČAKOVICE ................................................................................................................ 72 

OBNOVA HISTORICKÝCH CEST V KRAJINĚ .................................................................................................................................. 72 
REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ U HUSOVA PARKU ....................................................................................................................... 74 
REVITALIZACE TŘEBORADICKÉ NÁVSI ........................................................................................................................................ 76 

MČ PRAHA DOLNÍ CHABRY ........................................................................................................ 78 

2 KS NEREZOVÝCH PÍTEK ........................................................................................................................................................ 78 

MČ PRAHA DOLNÍ POČERNICE .................................................................................................. 80 

DOPLNE ̌NÍ DUBOVÉHO STROMOR ̌ADÍ ......................................................................................................................................... 80 
FOTOVALTAICKÁ ELKTRÁRNA NA BUDOVĚ MŠ DUHA O VÝKONU 219,6+ KWP NA SEDLOVOU STŘECHU .......................................... 82 
INSTALACE MLŽÍTEK NA POZEMCÍCH MĚSTSKÉ ČÁSTI .................................................................................................................. 84 
OBNOVA A ÚDRŽBA ALEJÍ A STROMOŘADÍ V MČ PRAHA-DOLNÍ POČOERNICE ................................................................................ 86 
OBNOVA FUNKČNOSTI STUDNÍ ................................................................................................................................................. 88 
OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY Č. 258........................................................................................................... 90 
POŘÍZENÍ ELEKKTROMOBILU PRO POTŘEBY MĚSTSKÉ ČÁSTI ........................................................................................................ 92 
REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU ........................................................................................................................................ 94 
REVITALIZACE PARČÍKU U VÁHY, VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ A KEŘŮ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ .................................................. 96 
VODNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI.......................................................................................................................................................... 98 
ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ ALEJE NA PAR.Č. 1340/26 PODÉL ČESKOBRODSKÉ ULICE .......................................................................... 100 

MČ PRAHA DUBEČ .................................................................................................................... 102 

REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO PARKU V DUBČI .......................................................................................................................... 102 

MČ PRAHA KLÁNOVICE ............................................................................................................ 104 
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MČ Praha 3 

 

 PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Městská zahrada Pod Kapličkou 

Popis projektu 
V rámci projektu bude propojeno stávající dětské hřiště s plochou veřejné zeleně a následně bude vybudována 
městská zahrada s vyvýšenými záhony, kompostovacím zařízením a vybudování zázemí komunitní zahrady. Akce 
zahrnuje  zpracování projektové dokumentace ve všech stupních. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 3, lokalita Pod Kapličkou 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Veřejnost 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu   Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Řešitel   MČ Praha 3 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. 

Předpoklad realizace 2022-2023 

Zahájení realizace 2021 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

20 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

Kontaktní osoba 
projektu 

Ing. Vendula Kellerová 

kellerova.vendula@praha3.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 17.6.2022 

Jméno: Ing. Vendula Kellerová 
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MČ Praha 4 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Biotop Braník 

Popis projektu 
Investiční akce spočívá ve vybudování umělého biotopu (vodního prvku) s přirozenými společenstvy mokřadních rostlin 
a na ně vázaných živočichů v nivě Kunratického potoka v Braníku. S ohledem na měnící se klima a nucenou adaptaci 
rostlinných a živočišných společenstev bude umělý biotop sloužit jako refugium pro tyto na čistou vodu vázané 
organismy a zároveň synergicky naváže na plánovanou revitalizace koryta a části nivy Kunratického potoka v dolním 
Braníku (investiční akce MHMP). V neposlední řadě biotop  vizuálně i pocitově pozitivně ovlivní nejbližší okolí s možností 
odpočinutí a oddechu občanů na jeho březích při procházce místním parkem Za mlýnem (řádově desítky občanů denně). 
Biotop bude doplněn edukačním panelem pojednávajícím o adaptačních opatření v městské krajině s odkazem na 
klimatický závazek Prahy. Provozní výdaje na správu vodního prvku a úklid okolí budou hrazeny z běžných výdajů v 
rámci příslušné kapitoly rozpočtu MČ Praha 4 (náklady do 10 tis. Kč měsíčně). Vodní prvek bude mít ve správě příslušný 
správce oblasti MČ Prahy 4 pro oblast Braníka. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Braník Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ praha 4 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

 

Fáze projektu 
Stav ke dni 16.6.2022: realizace biotopu Braník je v investičním rozpočtu MČ na rok 2022, výstavba se předpokládá letos 

architektonická studie (11/2021), projektová dokumentace (02/2022) 

připomínkové řízení dotčených orgánů (02-03/2022), zahájeno stavební řízení (04/2022) 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace červenec 2022 

Ukončení realizace září 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

7 500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 
radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace Branického náměstí 

Popis projektu 
Prostředky budou investovány do částí revitalizace Branického náměstí, které přímo souvisejí a adaptací na změnu 
klimatu ve městech a mitigací jejích důsledků, tedy  výsadby dřevin, keřových skupin, travních porostů a nového 
vodního prvku s recirkulací vody pro zpříjemnění pobytu obyvatel (dětí) přilehlé blokové zástavby náměstí. Spolu 
s revitalizací stávajícího živičného povrchu náměstí a jeho proměnou v mlatové a dlážděné povrchy dojde k 
optimalizaci teplotních a vlhkostních poměrů náměstí. Nový mobiliář a úpravy v zeleni přispějí k estetice prostoru 
a jeho celkové přehlednosti a tím i bezpečnosti. Náklady na choda správu vodního prvku a úklid náměstí budou 
hrazeny z provozního rozpočtu MČ Praha 4. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Branické náměstí Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Branického náměstí a přilehlého okolí 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci 

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Kvalita vody 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

 

 

Jiný přínos 

Optimalizace teplotních a vlhkostních poměrů náměstí 

Přehlednost území 

Bezpečnost území 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ praha 4 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

 

Fáze projektu 
Stav ke dni 16.6.2022: projekt probíhá, revitalizace Branického náměstí je v investičním rozpočtu MČ na rok 2022, v 
dubnu 2022 bylo zahájeno stavební řízení, výstavba se předpokládá letos 
architektonická studie (20/2021) 
připomínkové řízení dotčených orgánů (02-03/2022), zahájeno stavební řízení (04/2022) 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace červenec 2022 

Ukončení realizace září 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 
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Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

10 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 
radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace vnitrobloku Halasova 

Popis projektu 
Jedná se o revitalizaci vnitrobloku v ulici Halasova v Praze na Pankráci.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Ulice Hlasova, Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ praha 4 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

 

Fáze projektu Stav ke dni 16.6.2022: letos bude zpracována projektová dokumentace, výstavba v závislosti na dotaci v letech 2023 a 
2024 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

/ 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu 

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 
radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Roztylské náměstí - sever (revitalizace) 

Popis projektu 
Cílem projektu je revitalizace Roztylského náměstí v Praze. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Roztylské náměstí,  Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ praha 4 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

 

Fáze projektu      Stav ke dni 16.6.2022: příprava projektu 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

/ 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 
radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval: Ing. Tereza Zubrová 

Dne: 16.6.2022 
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MČ Praha 5 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu     Vybudování parku Na Pláni 

Popis projektu 
Vybudování městského parku zahrnující obnovu a doplnění stávající zeleně, cestní sítě, hospodaření s dešťovou 
vodou (akumulační nádrže, rozvody a využití na zálivku), vytvoření kvalitního rekreačního prostředí. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 5, park Na Pláni, pozemky parc. č. 1591, 1592/1, 4911/2 v k. ú. Smíchov (729051) 

Cílová skupina 

(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita vody 
Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 5 

Řešitel Bc. Milan Vondráček, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu 
Stav ke dni 20.6.2022: Probíhá projektová příprava a inženýrská činnost (pozn.: termín dokončení předpokládáme 

v 09/2022). 

Předpoklad realizace 2022 - 2023 

Zahájení realizace IV. čtvrtletí 2022 - I. čtvrtletí 2023 

Ukončení realizace 12/2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD15, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

10 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 
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Zdroj financování Dotace MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu milan.vondracek@praha5.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.6.2022 

Jméno: 
Milan Vondráček 

MČ P 5 
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MČ Praha 6 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba balových stromů do ploch zeleně 

Popis projektu 
Cílem projektu je výsadba většího množství stromů do ploch zeleně, která by měla mít za úkol snížení teplot v letních 
měsících na neosázených a nezastíněných plochách, zastínění, zvýšení vlhkosti a snížení prašnosti.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

 MČ Praha 6  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

 Obyvatelé Prahy  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

 Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Jiný přínos Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

Snížení prašnosti 

Zvýšení vlhkosti 

Zastínění 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu    MČ Praha 6  

Řešitel    / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 20.6.2022: projekt je v přípravě 

Předpoklad realizace dle finančních prostředků 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

600.000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022. 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Mgr. Markéta Sagačová 

MČ Praha 6 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 15.6.2022 

Jméno: Mgr. Markéta Sagačová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace výsadeb před hotelem Internacional - Etapa C, D 

Popis projektu Kompletní revitalizace zbývajícího prostoru bývalé tramvajové smyčky u hotelu Internacionál - výsadba záhonů dřevin, 
trvalek a stromů (p.č.4175/1, k.ú Dejvice, p.č. 2082/5, k.ú.Bubeneč, p.č. 2082/6, k.ú. Bubeneč). 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 6 

p.č.4175/1, k.ú Dejvice, p.č. 2082/5, k.ú.Bubeneč, p.č. 2082/6, k.ú. Bubeneč 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty / 

Vazba projektu na 

strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Jiný přínos Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 6  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 20.6.2022: projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1 700 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022. 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Mgr. Markéta Sagačová 

MČ Praha 6 
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Ostatní dotčené 
strany 

/ 

 

Vypracoval:  

Dne: 16.6.2022 

Jméno: Mgr. Markéta Sagačová 
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MČ Praha 7 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Nová výsadba stromů - Ortenovo náměstí - Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků modrozelené 
infrastruktury 

Popis projektu 
Počítá se s nově vysazenými stromy – 6 ks na Ortenově náměstí s použitím principů modrozelené infrastruktury včetně 
pěstebních opatření u stávajících stromů. Tato výsadba bude sloužit k demonstraci příznivého vlivu použití prvků 
modrozelené infrastruktury na růst stromů u nových výsadeb a  příznivého vlivu pěstebních opatření u stávajících 
stromů.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 7 Ortenovo náměstí (U Pergamenky) č.parc. 2290/2, kat. území Holešovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané Prahy 7, návštěvníci Prahy 7, zájemci o nové technologie 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022  

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou 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 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 7 

Řešitel MČ Praha 7 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 28.6.2022: aktuálně pořizování PD. 

Předpoklad realizace vlastní realizace 2023 

Zahájení realizace jaro 2023 

Ukončení realizace podzim 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1500000 Kč z toho 430000 PD 

Investiční + běžné 
náklady  

1000000 Kč inv 500000 běžné 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

  /     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Hana Horská 

Ostatní dotčené strany Hl. m. Praha, TSK hl.m. Prahy 

 

Vypracoval: Ing. Hana Horská 

Dne: 15. 06. 2022 

Jméno: Ing. Hana Horská 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie 

Popis projektu 
Nefunkční vnitroblok původně s dětským hřištěm - bude provedena jeho obnova, dojde k přetrasování zahradních 
cest, instalaci sloupů veřejného osvětlení, zřízení koutku k posezení a malého dětského koutku s klouzačkou. Budou 
vysazeny nové stromy a keře spolu s květinami. Dále dojde k opravě pěší komunikace podél vnitrobloku. Vnější vliv: 
nedostatek zhotovitelských kapacit na trhu. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

 MČ P7, č. parc. 633/1, kat území Holešovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 7  

Související projekty / 

Vazba projektu na 

strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, 

vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou 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 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita vody 
Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 7 

Řešitel MČ Praha 7 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 28.6.2022: zpracování před vyhlášením zakázky. 

Předpoklad realizace 2022 - 2023 

Zahájení realizace podzim 2022 

Ukončení realizace podzim 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

14 000 000,- Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 2022., MCP7 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika Opatření pro 
eliminaci rizik 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Dopad rizika na projekt 

 nedostatek 
zhotovitelských kapacit 

na trhu. 

o VZ nebude ze 
strany možných 

dodavatelů zájem 

informování co 
největšího počtu 

zájemců 

50% Nerealizace projektu; zdržení zahájení  
termínu realizace projekt; prodražení 

zakázky z důvodu inflace 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

Kontaktní osoba 
projektu 

Ing. Hana Horská 

220 144 151 

MČ Praha 7 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 17.6.2022 

Jméno: Ing. Hana Horská, 220 144 151 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Vylepšení stanoviště pro stromy v uličním stromořadí v ulici Dukelských hrdinů- PD 

Popis projektu 
V návaznosti na výstupy z „Koncepce péče, obnovy a rozvoje stromořadí v ulicích Prahy 7“ bylo prozatím vybráno 
stromořadí v ul. Dukelských hrdinů, které neplní požadované funkce, zejména ekosystémové služby regulačního 
charakteru, které mají rozhodující vliv na adaptaci města z hlediska změny klimatu. Pro toto stromořadí bude nutné 
zajistit podmínky stávajícím stromům vhodným pěstebním opatřením: 

1.Zlepšit dostupnost vody pro dřeviny 

2.Zvětšit prokořenitelný prostor dřevin 

V této fázi dojde k zhotovení projektové dokumentace.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 7, ul. Dukelských hrdinů, č.parc.2243 a 2188, kat. území Holešovice  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 7, návštěvníci 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou 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 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

Zlepšení dostupnosti vody pro dřeviny 

Zvětšení prokořenitelného prostoru pro dřeviny 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 7 

Řešitel MČ Praha 7 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 28.6:2022: příprava VZ pro výběr zhotovitele projektu 

Předpoklad realizace 2022 - 2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 odevzdání PD, samotná realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, GOV10, AD14 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 800 000,- Kč za PD 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování MČ,(žádost o dotaci HMP) 

ŘÍZENÍ RIZIK 
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

Nedostatek dodavatelů 
 
 
 
 

Záporná závazná 
stanoviska 

O zakázku nebude 
projeven zájem ze 
strany případných 

dodavatelů 
 

 
Nesouhlasy 

některých DOSS z 
důvodu v Praze 

neznámých 
technologií 

Dostatečná informace 
o vypsání VZ 

 
 

 
Přesvědčování o 

prospěšnosti 
navržených opatření 

 

70% 
 
 

 
 
 

50% 

Nedojde k realizaci, popřípadě ke zpoždění 
dokončení 

 PD  
 

 
 

Projekt nebude moci být realizován 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Hana Horská 

Ostatní dotčené strany TSK hl. m. Prahy,a.s. 

 

Vypracoval:  

Dne: 28.6.2022 

Jméno: Ing. Hana Horská 

MČ Praha 7 
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MČ Praha 8 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Promenáda Rokytka 

 

Popis projektu 

Řešené území podél toku Rokytkyje intenzivně každodenně využívané veřejné prostranství s převahou zeleně; 
důležitá páteřní linie systému zelené infrastruktury Prahy regionálního až nadregionální významu. Cílem projektu je 
návrat břehového života, který v minulosti vymizel v důsledku regulace toku, a obnova původních ekosystémů. 
Předmětem dotace bude pořízení projektové a stavební dokumentace 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 

situační nákres) 

Rokytka, Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci daného území 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních tolů a ploch 
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita vody 
Eroze půdy 
Regulace mikroklimatu 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 
Návrat břehového života 
Obnova původních ekosystémů 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 3 

Řešitel MČ Praha 3 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 22.6.2022: probíhá pořízení projektové a stavební dokumentace 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10, AD14 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

5 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu MHMP rok 2022 
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ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu ludmila.kolouchova@praha8.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 22.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha 10 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zvýšení retence vody v Malešickém parku 

Popis projektu 
Z dotace bude hrazena realizace úprav na zpomalení odtoku a zvýšení retence vody. 

Malešický park je nejvýznaměší parková plocha na Praze 10. Park se ale nachází na poměrně velkém svahu. V 
případě přívalových srážek dochází k rychlému odtoku vody. Opakovaně již došlo k zaplavení sklepů domů pod 
parkem. Z toto důvodu je navrhována relizace opatření, které zpomalí odtok vody a zároveň zajistí její postupný zásak 
přímo v ploše parku. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Malešický park Praha 10 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci daného území 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitosí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 10 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Červen 2022 

Ukončení realizace Prosinec 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD7, AD9, AD10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

900 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu jiri.prochazka@praha10.cz 

martin.bahensky@praha10.cz 

Lucie.Simonova@praha10.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zvýšení retence vody v parku Podléšková 

Popis projektu 
Z dotace bude hrazeno odstranění zpevněných ploch a relizace nových ploch zeleně.  

Park Heroldovy sady je centrální pakovou plochou Vršovic. Vegetační část je převážně tvořena trávníky a stromy. Pro 
zvýšení biodiverzity je navrhována realizace květinového záhonu, který záveň tuto plochu esteticky pozvedne. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Park Heroldovy sady 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci daného území 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

 B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

 B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

 B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitosí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 10 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt probíhá. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Červen 2022 

Ukončení realizace Prosinec 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD7, AD9, AD10, AD1, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 
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ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu jiri.prochazka@praha10.cz 

martin.bahensky@praha10.cz 

Lucie.Simonova@praha10.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.7.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha 12 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Mapa sečí - zlepšení mikroklimatu a zadržení vody v půdě 

Popis projektu 
Mapa sečí má sloužit jako podkladový materiál pro údržbu stávajících travních ploch MČ Praha 12. Jejím základem 
je analýza stávajícího stavu travních porostů, návrhy optimalizace kondice a údržby trávníků a návrhy opatření k 
jejich zakládání a revitalizaci. Na území MČ Praha 12 je v některých lokalitách prováděna mozaiková seč, která je z 
koordinačního, organizačního i finančního hlediska výrazně náročnější než seč jednotná, a proto jsou kvalitní 
podkladové materiály nezbytné. Praxí i výzkumy je již doloženo, že mozaiková a luční seč je jedním z důležitých a 
funkčních opatření proti dopadům klimatické změny, a to zejména v oblasti zadržování vody v půdě a zlepšení 
mikroklimatu v dané oblasti. Na této problematice městská část dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem 
rostlinné výroby a ČZU. Mapa sečí a přidružené analytické a návrhové materiály mají pro městskou část velký 
praktický význam a využití a zároveň jsou podkladem k realizaci opatření pro zadržení vody v půdě, ochraně proti 
suchu a zlepšení mikroklimatu s plošným dopadem na všechny obyvatele městské části. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 12, Praha 12 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé městské části 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

Podklad k realizaci opatření pro zadržení vody v půdě, ochraně proti suchu a zlepšení mikroklimatu s plošným 
dopadem na všechny obyvatele městské části 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha 12, Praha 12 

Řešitel Výzkumný ústav rostlinné výroby, ČZU 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravné fázi. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV1 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
1 000 000 Kč 
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Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu místostarostaka MČ Praha 12 - Ing. Eva Tylová (tel.: 244 028 228, e-mail: tylova.eva@praha12.cz) 

Ostatní dotčené strany  

 

Vypracoval:  

Dne: 30.03.2022 

Jméno: Ing. Karin Tvrdá 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace rybníku Točná - zadržování vody v krajině 

Popis projektu 
Cílem rekonstrukce a revitalizace je obnova environmentálních funkcí vodní plochy. V současné době je rybník ve 
značné míře nejen zanesen sedimentem, ale dochází i k jeho prosaku. Momentálně probíhají kroky ke zhodnocení 
možnosti návratu sedimentu na ZPF, v rámci legislativy a bezpečného nakládání a ochrany ŽP, a geodetické zaměření 
vodní plochy. V následném postupu je nutné zhodnotit stav rybníku, resp. lokalizovat jeho úniky a rekognoskovat jeho 
celkovou kondici tak, aby byla rekonstrukce a revitalizace co nejúčinnější. Na projektu spolupracuje městská část s 
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a s Českou zemědělskou univerzitou a spadá do sféry opatření 
zahrnutých do Adaptační strategie městské části Praha 12, konkrétně se jedná, kromě ovlivnění mikroklimatu a 
zadržení vody v krajině, také o podporu biodiverzity a rekreační funkce v oblasti Točné. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 12, Praha 12 Točná, https://mapy.cz/s/mukocazabe 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé lokality Točná 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetucká hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha 12, Praha 12 

Řešitel Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, ČZU 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt v přípravě, shromažďovány podklady, vytvořeny studie. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

    1 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

    1 000 000 Kč 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

https://mapy.cz/s/mukocazabe
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu místostarostaka MČ Praha 12 - Ing. Eva Tylová (tel.: 244 028 228, e-mail: tylova.eva@praha12.cz) 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.03.2022 

Jméno: Ing. Karin Tvrdá 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba a opatření k zásaku vody u stromů - zadržení vody v půdě, zlepšení mikroklimatu 

Popis projektu 
Cílem výsadby stromů ve vytipovaných lokalitách městské části Praha 12 je snížení dopadů klimatické změny, 
adaptace na změnu klimatu a snížení koncentrace CO2. Vysazovány jsou ideálně druhy odolné suchu, které 
vyžadují menší následnou péči v podobě zálivky. Zlepšení podmínek pro prosperitu výsadby zajišťuje právě 
realizace opatření k lepšímu zásaku dešťových srážek, tj. např. tvorba závlahových mís, mulčování apod. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 12, Praha 12 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé MČ Praha 12 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Adaptační strategie hl. m. Prahy, Adaptační strategie MČ  Praha 12 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetucká hodnota 

Jiný přínos Snížení dopadů klimatické změny 

Adaptace na změnu klimatu 

Snížení koncentrace CO2 

Lepší zásak dešťových srážek 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha 12, Praha 12 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravné fázi. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, GOV10 
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FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

1 000 000 Kč 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu místostarostaka MČ Praha 12 - Ing. Eva Tylová (tel.: 244 028 228, e-mail: tylova.eva@praha12.cz) 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.03.2022 

Jméno: Ing. Karin Tvrdá 
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MČ Praha 13 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Dokončení Dalejského parku Prahy 13 

Popis projektu 
Dalejský park představuje významný prvek městské veřejné zeleně v MČ Praha 13. Spolu s dalšími parky (Centrální 
park, Panská zahrada, Údolí Motolského potoka, zeleň vnitrobloků aj.) tvoří základní kostru veřejné zeleně v naší 
městské části. Park byl budován od roku 2019 na ploše bývalé skládky hlušiny zbylé po stavbě sídliště a stal se 
základní rekreační plochou pro obyvatele bytových celků Velká Ohrada, Rotavská a Dalejské výhledy. V roce 2019 
byla vytvořena jeho základní kostra (plochy trávníků, keřové patro, stromy, záhony trvalek), dále byla založena cestní 
síť, osazen mobiliář a pítko. Součástí realizace byl i vodní prvek – umělý potok, který se v letních měsících stal 
vyhledávaným zdrojem ochlazení a her nejmenších dětí. V roce 2022 na podzim budou pokračovat výsadby stromů 
a keřů v rámci projektu HMP adaptace na změnu klimatu.  
V poslední etapě je třeba dokončit vybavenost parku osazením herního a sportovního náčiní. V parku je od roku 2019 
inlajnová dráha a běžecká dráha (běh nebo rychlá chůze) o délce okruhu 500m. Ty bychom rádi doplnili moderními 
fitness prvky umožňujícími  cviky s vlastní váhou. Tento styl cvičení na čerstvém vzduchu je pro lidské tělo 
nejpřirozenější, protože nevytváří nepřirozený nápor na klouby a svaly, jak tomu je u silového cvičení s činkami. Je 
navržena sestava pro dospělé i děti, kteří si chtějí dynamicky zacvičit. Cvičební prvky jsou umístěny do méně 
frekventované části parku pro větší soukromí při cvičení. Sportovci se nebudou střetávat s maminkami s dětmi, které 
pobývají většinou u „potoka“ v severní části parku. Venkovní posilovnu s běžeckou dráhou bude možné využít při 
hodinách TV pro blízké základní školy a pro  menší sportovní akce ve skupinkách. Tento typ venkovní posilovny je 
sportovci z MČ Praha 13 velmi žádaný.  
Dalším záměrem je pro maminky a nejmenší děti vybudovat dětské hřiště s multifunkčními herními prvky, které 
umožní nácvik jemné motoriky pro nejmenší obyvatele nedaleko od umělého potoka.  
Po dokončení výstavby se tento park zařadí mezi nejmodernější typ evropských parků s nabídkou odpočinku pod 
korunami stromů, sportovního vyžití a společných her na čerstvém vzduchu. 
Realizace neovlivní retenci, sportovní a herní náčiní bude osazeno do voděprosputných ploch. 
Realizace bude doplněna výsadbami dřevin. 

Realizace tohoto parku má pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí obyvatel a zároveň eliminuje negativní dopad 
klimatické změny ve městě. 
Realizaci je možné rozdělit na 2 etapy. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

 
Park se nachází v zástavbě bytových domů při ulici Karla Kryla, Praha 13, na ploše 2,7 ha, je veřejně přístupný bez 
omezení a velmi vyhledávaný. Je ve správě odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13. 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy a jejich hosté 

Související projekty Navazuje na etapy vybudování Dalejského parku o roku 2019 a doplnění výsadeb stromů a keřů v roce 2022 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu, strategický plán MČ Praha 13 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
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Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku  

Kvalita ovzduší  

Regulace mimkroklimatu 

Zvýšení retenční funkce ve městě  

Regulace nemocí  

Rekreační funkce  

Estetická funkce 

Jiný přínos Sportovní a herní funkce 

Prostor pro hnízdění ptactva a úkryty pro další živočichy 

Výrazné zvýšení kvality bydlení 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 13, odbor životního prostředí 

Řešitel vybraní zkušení pracovníci OŽP P13  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 22.6.2022: projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 - 2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

14 000 000  

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování dotace HMP + rozpočet MČ Praha 13 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 

Nedodání stavebního a 
rostlinného materiálu, 

neúměrné navýšení cen 

nedodání stavebního 
a rostlinného 

materiálu, neúměrné 
navýšení cen 

v posledních letech 

spolupráce 
s osvědčenými 

dodavateli  

v roce 2022 vysoká, 
ale díky zkušenostem 

a kontaktům 
realizačního týmu je 

eliminována 

zúžení či neproveditelnost projektu 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Jana Gilíková, vedoucí OŽP, ÚMČ Praha 13, tel. 235 011 471, gilikovaj@praha13.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16. 5. 2022 

Jméno: Ing. Dana Céová, OŽP, ÚMČ Praha 13, tel.: 235 011 474, ceovad@praha13.cz 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce dětského hřiště U Jezera, P13 

Popis projektu 

Na hřiště pro nejmenší děti budou umístěny herní prvky - hrádek se skluzavkou, 2 houpačky, pískoviště, herní 
dopravní prostředky – vlak a auto. Odstranění zbytečných zpevněných ploch - nepropustný asfalt a beton, kterým je 
hřiště pokryto bude nahrazen vodě propustným kačírkem. Doplněn bude nový mobiliář. V těsné blízkosti hřiště bude 
vysazeno 7 vzrostlých stromů javorů a bude založen pás nižších keřů tavolníků místo nepropustné dlažby. Výsledkem 
bude nové hřiště, které s minimem zpevněných ploch a výsadbou dřevin bude mít pozitivní dopad na kvalitu životního 
prostředí obyvatel a zároveň eliminuje negativní dopad klimatické změny ve městě.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Řešené území představuje opotřebované dětské hřiště s množstvím zpevněných ploch, které se nachází v jižní části 
vnitrobloku při ul.  U Jezera, Praha 13 na pozemku p. č. 2131/95 v k. ú. Stodůlky ve vlastnictví HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 a je ve správě zelně odboru životního prostředí, ÚMČ 
Praha 13 

 

Cílová skupina 

(uživatelé) 
obyvatelé Prahy 

Související projekty revitalizace zastaralých hřišť a souvisejících ploch veřejné zeleně ve správě odboru životního prostředí P13 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu, strategický plán MČ Praha 13 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

Redukce odtoku 
Kvalita vody 
Redukce hluku  
Kvalita ovzduší  
Regulace mimkroklimatu 
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  

Estetická funkce 

Jiný přínos 

Zvýšení retenční funkce ve městě  
Sportovní a herní funkce 
Prostor pro hnízdění ptactva a úkryty pro další živočichy 

Výrazné zvýšení kvality bydlení 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 13, odbor životního prostředí 
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Řešitel vybraní zkušení pracovníci OŽP P13  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 22.6.2022: projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

5 000 000 Kč (Obdrželi jsme dotaci ve výši 6 000 000 Kč, která obsahuje s cenu včetně DPH) 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
Nedodání stavebního a 
rostlinného materiálu, 

neúměrné navýšení cen 

nedodání stavebního 
a rostlinného 

materiálu, neúměrné 
navýšení cen 

v posledním roce 

spolupráce 
s osvědčenými 

dodavateli  

v roce 2022 vysoká, 
ale díky zkušenostem 

a kontaktům 
realizačního týmu je 

eliminována 

zúžení či neproveditelnost projektu 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Jana Gilíková, vedoucí OŽP, ÚMČ Praha 13, tel. 235 011 471, gilikovaj@praha13.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16. 5. 2022 

Jméno: Ing. Dana Céová, OŽP, ÚMČ Praha 13, tel.: 235 011 474, ceovad@praha13.cz 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace vnitrobloku Petržílkova x Nušlova, Praha 13 

Popis projektu 
Předmětem projektu je obnova sídelního celku veřejné zeleně, rozšíření zelených ploch ve vnitrobloku sídliště z 90. 
let jako adaptační opatření na současné klimatické změny.  

Ve vnitrobloku je velké množství betonových a asfaltových nepropustných ploch. Dětská hřiště a sportoviště 
neodpovídají dnešním potřebám, mobiliář, sportovní a herní prvky jsou zastaralé. Je třeba přeložit některé cesty tak, 
aby vyhovovaly provozu ve vnitrobloku. Zpevněné plochy jsou poškozené a některé výsadby také potřebují obnovit.  
V současnosti jsou ve vnitrobloku 4 sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, 1 dětské hřiště, odpočinková zóna a pěší 
zóna. Zeleň ve vnitrobloku je řešena dle původního projektu Ing. Iva Obesteina. Revitalizace vychází z této koncepce. 
Snaha je zachovat stávající funkční celky zeleně, ale zmodernizovat je a zvýšit parkové a odpočinkové plochy na úkor 
betonových monolitů a asfaltových ploch. Dvě asfaltová sportovní hřiště budou zrušena a nahrazena nezpevněnou 
plochou s vysokou retencí. Zbylé dvě budou opatřena propustným pryžovým povrchem a novým sportovním náčiním. 
Dětské hřiště bude rozšířeno o okolní plochy zeleně, o nové herní prvky, odpočinková zóna v blízkosti školy bude 
uzavřena z důvodu bezpečnosti a pořádku, také bude doplněna o nový mobiliář. V centrální části s alejí jírovců 
vzniknou nové parkové plochy určené ke krátkodobé rekreaci obyvatel. Na pěší zóně budou vybourány betonové 
monolity. Bude zde vysazeno nové stromořadí s podsadbou květin trvalek a na obou koncích pěší zóny budou 
vysazeny další vzrostlé stromy - platany. Pěší zóna bude opatřena novou dlažbou a moderním mobiliářem. 

Díky realizaci tohoto projektu dojde nejen k obnově vybavenosti vnitrobloku, ale také k výraznému snížení rozlohy 
zpevněných ploch, k novým výsadbám dřevin a květin, k lepšímu uspořádání cest. Realizace bude mít pozitivní dopad 
na kvalitu životního prostředí obyvatel a zároveň eliminuje negativní dopad klimatické změny ve městě. 

Realizace lze rozdělit na etapy. 

Občané dlouhodobě projevují velký zájem o revitalizaci svými dopisy i na veřejném projednání. Žádosti o dotace na 
realizaci podáváme již od roku 2014.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Vnitroblok při ul. Petržílkova a Nušlova, Praha 13, Nové Butovice, Plochy jsou ve správě odboru životního prostředí, 
tudíž komplexní péče o vnitroblokouvou zeleň je hrazena z rozpočtu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13. 
 
Dotčené parcely a majetkoprávní vztahy: 
Zájmové území se nachází na pozemcích, v k.ú. Stodůlky, p.č. 2780/85, 2750/104, 2750/110, 2750/112, 2750/113, 
2750/114, 2750/115, 2750/116, 2750/117, 2750/118, 2750/119, 2750/120, 2750/121, 2750/124, 2750/125, 
2750/126, 2750/127, 2750/134, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha. Svěřená 
správa nemovitosti ve vlastnictví obce spadá 

na Městskou část Praha 13, Slunečné náměstí 2580/13, 158 00 Praha – Stodůlky 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

obyvatelé města a jejich hosté 

Související projekty Revitalizace sídlištních vnitrobloků v MČ Praha 13 probíhající od roku 2008, projekt bezprostředně navazuje na 
obnovu prostranství před ZŠ Mezi Školami, Nové Butovice Praha 13 – realizace r. 2022 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

 
Strategie adaptace HMP na změnu klimatu, strategický plán MČ Praha 13 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 
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A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 
Kvalita vody 
Redukce hluku  
Kvalita ovzduší  
Regulace mimkroklimatu 
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  

Estetická funkce 

Jiný přínos Zvýšení retenční funkce ve městě  
Sportovní a herní funkce 
Prostor pro hnízdění ptactva a úkryty pro další živočichy 
Výrazné zvýšení kvality bydlení 
Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 13, odbor životního prostředí 

Řešitel zkušení pracovníci odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 22.6.2022: projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 - 2024 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

27 000 000 Kč  

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování dotace HMP + vlastní zdroje MČ Praha 13 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad rizika na projekt 

 
Nedodání stavebního a 
rostlinného materiálu, 

neúměrné navýšení cen 

nedodání stavebního 
a rostlinného 

materiálu, neúměrné 
navýšení cen 

v posledních letech 

spolupráce 
s osvědčenými 

dodavateli  

v roce 2022 vysoká, 
ale díky zkušenostem 

a kontaktům 
realizačního týmu je 

eliminována 

zúžení či neproveditelnost projektu 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Jana Gilíková, vedoucí OŽP, ÚMČ Praha 13, tel. 235 011 471, gilikovaj@praha13.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16. 5. 2022 

Jméno: Ing. Dana Céová, OŽP, ÚMČ Praha 13, tel.: 235 011 474, ceovad@praha13.cz 
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48 

MČ Praha 14 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu  Izolační zeleň Českobordská 

Popis projektu 
 

Cílem projektu je realizace - stavební práce, TDI, BOZP, dozor a další související náklady. Součástí projektu je 
vybudování cyklostezek, úprava zeleně, vybudování vsaků a retencí dešťových vod. 

 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Českobordská, Praha 14 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření    Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Kvalita vody 

Redukce povodňového rizika 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ozelenění prostředí 

Ochlazení prostředí 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 14 

Řešitel MČ Praha 14 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: duben 2022 zahájení VZ. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace červen 2022 

Ukončení realizace prosinec 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

14 900 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Z rozpočtu MHMP 2022 přiděleno 2 000 000 Kč 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Petr Brych 

Petr.Brych@praha14.cz 

MČ Praha 14 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Petr Brych 

Petr.Brych@praha14.cz 

MČ Praha 14 

 
 

mailto:Petr.Brych@praha14.cz
mailto:Petr.Brych@praha14.cz
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MČ Praha 15 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Sad u hřbitova 

Popis projektu 
Cílem projektu je výsadba ovocného sadu a keřů ve dvou etapách (nezbytná koordinace výsadby s připravenou 
dostavbou hostivařského hřbitova) + mlatová stezka v okolí hostivařského hřbitova. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 15 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 15 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 17.6.2022: V přípravě PD pro realizaci stavby 

Předpoklad realizace / 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1,AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

4.000.000 Kč, přidělená výše dotace 2.450.000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 
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/ 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 22.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha 16 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace parku v ul. Věštínská 

Popis projektu 
Revitalizace stávajícího parku, kde budou vybudovány objekty pro hospodaření s dešťovými vodami, mlatové cesty, 
bude provedena výsadba stromů, úprava travnatých ploch a květinových záhonů. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 16 (Radotín) 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu   

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích  
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

 B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

 B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 
Redukce hluku  
Kvalita ovzduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Opylení  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce 
Estetická funkce  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 16 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu V přípravě 

Předpoklad realizace Druhá polovina roku 2022 

Zahájení realizace 09/2022 

Ukončení realizace 10/2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

5.000.000 Kč 
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Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Pavel Švitorka, 234 128 280, 724 186 592, pavel.svitorka@praha16.eu 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 15.6.2022 

Jméno: Zuzana Lacinová 
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MČ Praha 18 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu  KORZO LETŇANY II 

Popis projektu 
Cílem projektu je zhotovení nového chodníku u stávající společné stezky pro chodce a cyklisty a zároveň prodloužení 
této stezky v Letňanech v úseku od ulice Beranových přes ulici Kramolínská a dále jihovýchodním směrem, kde naváže 
na stávající stezku lesoparku Letňany. Nový povrch chodníků bude z vodopropustné vsakovací dlažby s trativody.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 18 (Letňany)  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty   /  
Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 18  
Řešitel /  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 20.6.2022: probíhá výběrové řízení, dokončené hodnocení nabídek, před schválením RMČ o výběru 
zhotovitele 

Předpoklad realizace Podzim 2022  
Zahájení realizace 2022  
Ukončení realizace 2022  
Vyhodnocení projektu 2022  

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

 9.982. 072  Kč  
Investiční + běžné 

náklady  
/  

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2021  
ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika  
Opatření pro 

eliminaci rizik  
Pravděpodobnost 

výskytu  Dopad rizika na projekt  
/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Pavel Fialka, pavel.fialka@letnany.cz 
Ostatní dotčené strany /  
 

Vypracoval:  
Dne: 16.6.2022  
Jméno: Marek Havel  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce chodníků Ostravská, Praha 18 

Popis projektu 
Rekonstrukce chodníků v areálu sídliště Letňany, konkrétně východní strana ulice Ostravská a její zálivy k bytovým 
domům. Nový povrch chodníků bude z vodopropustné vsakovací dlažby s trativody. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 18 (Letňany)  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty   /  
Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 18  
Řešitel /  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 17.6.2022: ukončené výběrové řízení, těsně před podpisem SoD s vybraným zhotovitelem  
Předpoklad realizace Podzim 2022  
Zahájení realizace 2022  
Ukončení realizace 2022  
Vyhodnocení projektu 2022  

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

6.485.200  Kč  
Investiční + běžné 
náklady  

/  

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022  
ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika  
Opatření pro 

eliminaci rizik  
Pravděpodobnost 

výskytu  Dopad rizika na projekt  
 

/     
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Pavel Fialka, pavel.fialka@letnany.cz 
Ostatní dotčené strany /  
 

Vypracoval:  
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Dne: 16.6.2022  
Jméno: Marek Havel  
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MČ Praha 19 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Optimalizace vytápění Lidový dům vč. fotovoltaické elektrárny 

Popis projektu 
Cílem projektu je úprava rozvodů vytápění Lidového domu, vč. instalace fotovoltaické elektrárny. Nátěr a oprava 
fasády. Optimalizace energetické náročnosti budovy a tepelného komfortu v budově. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Lidový dům Praha 19 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMp na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Jiný přínos Optimalizace energetické náročnosti budovy 

Tepelný komfort v budově 
Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úspora energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 19 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt probíá 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

4 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu pavel.zdarsky@kbely.mepnet.cz 

blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.7.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba zeleně, stromů a keřů, v nově budovaném parku Aerovka 

Popis projektu 
Cílem projektu je vytvoření nové zelené plochy pro aktivní odpočinek všech obyvatel. Cílem opatření je snižování 
negativních vlivů extrémních teplot, vln veder, dlouhodobého sucha a efektu městského tepelného ostrova na 
obyvatele. Následná údržba v dikci městské části. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Park Aerovka Praha 19 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci území 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Redukce CO2 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 19 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

2 500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

Kontaktní osoba 
projektu 

pavel.zdarsky@kbely.mepnet.cz 

blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.7.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha 20 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení 

Popis projektu 
Cílem projektu je nákup drtiče/mísiče pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu na komunitní kompostárně v 
Horních Počernicích. V této kompostárně probíhá zpracování odpadu od občanů Hlavního města Prahy z místního 
sběrného dvora. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Komunitní kompostárna Horní Počernice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 
A.5.: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptační opatření 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 
Regulace mimkroklimatu 
Produkce biomasy 
Produkce dřeva 
Produkce plodin 

Jiný přínos Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 20 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravné fázi. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD8 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

3 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu jitka_stranakova@pocernice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha 22  

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Realizace propustných povrchů v ulici Na Blanici - chodníky a dešťová zahrada v průlehu 

Popis projektu 
Cílem projektu je oprava chodníku a navazujícího příkopu, do kterého jsou svedeny okapy z přilehlých nemovitostí, 
přímo vybízí k realizaci dešťové zahrady. Vyspádovaný příkop charakteru dešťové zahrady bude přepadem zaústěn 
do vpustí dešťové kanalizace. 

Záměr zpracovává lokalitu, která nutně potřebuje rekonstrukci z estetického i funkčního hlediska. Zároveň je 
důležitým přínosem pro nakládání se srážkovými vodami přímo v místě spadu a má v lokálním měřítku inspirační a 
edukativní přesah. Provoz a údržba bude zajištěna městskou částí. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Ulice Na Blanici Praha 22 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 22 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je ve fázi realizace. 

Předpoklad realizace 2022-2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace Prosinec 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 400 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Kučerová Jana, Ing. 

vedoucí odboru 

Telefon: 271 071 870  

E-mail: jana.kucerova@praha22.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Běchovice 

 
 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Náměstí Běchovice 

Popis projektu 
Stavba Náměstí Běchovice preferuje zejména pěší dopravu a vytváří podmínky pro výbornou prostupnost území. 
V místech křížení pěších tras s vozovkami jsou navrženy různé formy zklidnění dopravy (zpomalovací zvýšené 
prahy či kompletně vybavený přechod pro chodce). Stavba Náměstí Běchovice zásadním způsobem rozvíjí veřejné 
prostranství městské části Praha – Běchovice – jedná se o budoucí hlavní veřejné prostranství městské části. 

1.        Odtěžení skládky nevyhovující zeminy (zejména rybniční bahno, beton a navážka charakteru komunální 
skládky) a nahrazení vhodnou zeminou.  

2.        Instalace zařízení pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou, zadržování dešťové vody, zasakování, 
využívání pro zalévání  

3.        Realizace částečně propustného zpevněného povrchu náměstí (dlažba) z důvodu snížení povrchového 
odtoku vody, zvýšení vsakování a tak zvýšení zásob podzemní vody v lokalitě.   

4.        Vytváření nových vegetačních prvků ve veřejném prostoru - Výsadby nových stromů, keřů, trvalek a trávníků   

5.        Realizace nového vodního prvku – fontány pro usnadnění pobytu v době vln horka, nového mlžítka pro 
usnadnění pobytu v době vln horka a nového pítka pro usnadnění pobytu v době vln horka     

6.        Šetrné veřejné osvětlení s cílem minimalizace světleného smogu a s možností regulace za účelem snížení 
nároků na elektrickou energii. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Náměstí Běchovice, Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci náměstí v Bechovicích 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

regulace odtoku 

redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Šetrné veřejné osvětlení 

Minimalizace smogu 

Snížení nároků na elektrickou energii 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Běchovice 
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Řešitel MČ Praha Běchovice 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 22.6.2022: projekt probíhá, vydané stavební povolení, příprava VZ 

Předpoklad realizace 2022-2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

35 100 000 Kč bez DPH 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Ing. Jan Šimůnek  
+ 420 281 028 616  
+420 603 247 831 jan.simunek@praha-bechovice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 22.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Březiněves 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba stromořadí - polní cesta ke Třebiradicům 

Popis projektu 
Cílem projektu je obnovení původního rázu krajiny. Alej bude součástí příspěvku k plnění klimatického plánu, 
snižování emisí, zadržování vody v krajině, hnízdění ptactva. Alej bude sloužit i jako naučná stezka. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Březiněves, Třeboradice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty /  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

Plnění klimatického plánu 

Snižování emisí 

Zadržování vody v krajině 

Hnízdění ptactva 

Naučná stezka 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Březiněves 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: projekt je připraven k realizaci. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Září 2022 

Ukončení realizace Listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

6 500 000 Kč, přidělena dotace 2 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 
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ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu jiri.haramul@brezineves.cz 

lenka.ludvikova@brezineves.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba stromořadí - polní cesta ke Zdibům 

Popis projektu 
Cílem projektu je obnovení původního rázu krajiny. Alej bude součástí příspěvku k plnění klimatického plánu, 
snižování emisí, zadržování vody v krajině, hnízdění ptactva. Alej bude sloužit i jako naučná stezka. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Březiněves, Zdiby 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty /  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

Plnění klimatického plánu 

Snižování emisí 

Zadržování vody v krajině 

Hnízdění ptactva 

Naučná stezka 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Březiněves 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: projekt probíhá. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Zárí 2022 

Ukončení realizace Listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

3 000 000 Kč, přidědlena dotace 1 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu jiri.haramul@brezineves.cz 

lenka.ludvikova@brezineves.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Čakovice 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Obnova historických cest v krajině 

Popis projektu 
Cílem projektu je realizace cesty V Počátkách a podél Mírovického/Třeboradického potoka a vytvoření přírodních 
odpočinkových zón. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Čakovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty /  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Přírodní odpočinkové zóny 
Tvroba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Čakovice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 1.7.2022: projekt je v přípravě, obdržena dotaca 5 000 000 Kč 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10, AD1, AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

5 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotaxce MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu cerna@cakovice.cz 

dlouha@cakovice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace prostranství u Husova parku 

Popis projektu 
Nyní pouze zatravněná plocha bude obohacena květinovými záhony a výsadbou ovocných stromů a posezením. 
Studie zohledňuje koncepci blízkého zrevitalizovaného Husova parku a pivoňkoviště. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Husův park, MČ Praha Čakovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty /  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Čakovice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 1.7.2022: zpracovaná studie, projekt připraven k realizaci, obdržena dotace 300 tis.  

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace Podzim 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

300 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Kontaktní osoba 
projektu cerna@cakovice.cz 

dlouha@cakovice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace třeboradické návsi 

Popis projektu 
Cíle projektu je citlivá revitalizace okolí třeboradické vodní nádrže, která mimo jiné počítá  s novou výsadbou 
vhodných dřevin, s výsadbou květinových záhonů a vhodných vodomilných rostlin. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Třeboradická vodní nádrž, MČ Praha Čakovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty /  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Čakovice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 1.7.2022: podepsána SoD na realizaci 1. etapy 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 550 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu cerna@cakovice.cz 

dlouha@cakovice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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78 

MČ Praha Dolní Chabry 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu 2 ks nerezových pítek 

Popis projektu 
Cílem projektu je zkvalitnění veřejného prostoru prostředí. Půjde o realizaci 1 pítka v areálu třešňového sadu, 1 pítko 
u sportovního hřiště. Provoz bude hrazen z prostředků MČ. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Dolní Chabry 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Široké spektrum návštěvníků, obyvatel MČ. 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Kvalita ovzduší 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

Zkvalitnění prostoru 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Dolní Chabry 

Řešitel MČ Praha Dolní Chabry 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: projekt probíhá, je dokončen projekt, řízení s PVK, povolovací řízení 

Předpoklad realizace 2021-2022 

Zahájení realizace únor 2021 

Ukončení realizace listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

480 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotační podpora z rozpočtu MHMP  rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany PVK, a.s. 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Dolní Počernice 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Doplnění dubového stromořadí 

Popis projektu 
Cílem projektu je výsadba 10 kusů dubů letních. Výsadby jsou situovány v přírodní lokalitě nivy Rokytky a vhodně 
doplní již realizovanou výsadbu 25 ks dubů letních. Novými výasdbami se zvýší atraktivita území, kterým vede pěší a 
cyklistická stezka, která je každodenně využívaná obyvateli Dolních Počernic a Prahy 14, ale I jinými návštěvníky 
hlavního města Prahy. Pro vlastní výsadbu budou použity stromy o průměru kmínku 12-14 cm ve sponu cca 8 m. cena 
za výsadbu jednoho stromu je 7 000 Kč. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Pozemek par.č. 1354/1, MČ Praha Dolní Počernice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy  

Zejména obyvatelé Dolních Počernic a Prahy 14 

Související projekty /  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

Atraktivita území 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Dolní Počernice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Vypracován situační plánek výsadeb, projekt je před realizací. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Říjen 2022 

Ukončení realizace Listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

70 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu richter@dpocernice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Fotovaltaická elktrárna na budově MŠ DUHA o výkonu 219,6+ kWp na sedlovou střechu  

Popis projektu 
Vzhledem k rostoucím cenám elektricé energie se hledají nové zdroje energie. Cílem projektu je realizace 
fotovoltaické elektrárny na budovu MŠ DUHA o výkonu 219,6+ kWp na sedlovou střechu. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Budova MŠ par.č. 756/1 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Úspora energií na vytápění a chlazení 
Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počenice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 200 000,- Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace MHP  

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počernice 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  
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Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Instalace mlžítek na pozemcích městské části  

Popis projektu 
Cílem projektu je instalace mlžítek na pozemcích MČ Praha Dolní Počernice. Při vysokých teplotách vzduchu budou 
mlžítka přispívat k osvěžení, zvlhčení a ochlazení okolního prostředí.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Parc.č. 1570/1, par.č 386, parč.756/1 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimati 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy: 
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Rekreační funkce 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 

 

Jiný přínos 

Osvěžení 
Zvlhčení 
Ochlazení okolního prostředí 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počernice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

200 000,- ,Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počernice 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Obnova a údržba alejí a stromořadí v MČ Praha-Dolní Počoernice  

Popis projektu 
V rámci projektu bude obnovena výsadba i stromů a zeleně v městské části Dolní Počernice Praha.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

k.ú. Dolní Počernice  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané hlavního města Prahy  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  

Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počernice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10/ 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

400 000,-Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richtr, starosta MČ  Praha-Dolní Počoernice  

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Obnova funkčnosti studní  

Popis projektu 
Vzhledem ke změnám klimatických podmínek, je nutno hledat další zdroje vody. Jedním ze způsobu je I obnova 
studní na pozemcích městské části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace zhl.m. Prahy na změnu klimatu. 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Rekreační funkce 
Kvalita vody 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 

Jiný přínos Zdroj vody 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Dolní Počernice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě. 
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Předpoklad realizace 2020-2024 

Zahájení realizace 2020 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

400 000,- Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing, Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Obnova historické aleje podél cyklostezky č. 258 

Popis projektu 
V rámci projektu bude obnovena výsadba cca 50ti stromů směrem k Xaverovskému háji.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Par.č.1603/1, Městská část Praha-Dolní Počernice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci hlavního města Prahy  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  

Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

Atraktivita území 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počernice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500 000,-Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richtr, starosta MČ  Praha-Dolní Počoernice  

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Pořízení elekktromobilu pro potřeby městské části  

Popis projektu 
Cílem projektu je pořízení elektromobilu pro potřeby městské části. Automobil bude sloužit na kratší trasy v rámci 
městské části. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha-Dolní Počernice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci dané MČ 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Kvalita ovzduší 

Redukce CO2 

Regulace nemocí 

Jiný přínos Úspora energií 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počernice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

700 000,- Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace z HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počernice  

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  
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Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace mlýnského náhonu 

Popis projektu 
Cílem projektu je vyčištění a obnova náhovu v zámeckém parku od mlýna k ústí do Rokytky. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Zámecký park Dolní Počernice, par.č. 1629 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občanéa návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptce hl.m. Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace otoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 
Estetická hodnota 

Jiný přínos / 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Dolní Počernice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projek je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2022-2024 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

200 000,- Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počernice  



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace parčíku U váhy, výsadba nových stromů a keřů a úprava stávající zeleně 

Popis projektu 
Parčík bude sloužit k odpočinku, relaxaci a oddychu občanů městské části a osttních návštěvníků  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Par.č. 942/1 o výměře 2588 m2  a parc.č. 943 o výměře 564 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci hlavního městaPrahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  

Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

Atraktivita území 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počernice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500 000,- Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počoernice 

Ostatní dotčené strany  

 

Vypracoval:  

Dne: 26.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Vodní hřiště pro děti  

Popis projektu 
Cílem projektu je založení vodního hřiště pro děti s využitím stávající studny. Zařízení bude sloužit k odpočinku, 
relaxaci a osvěžení obyvatel městské části a příchozích návštěvníků městké části   

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Par.č. 620/1, MČ Praha-Dolní Počernice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimati 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny 
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota  
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 

Jiný přínos Osvěžení 
Zvlhčení 
Ochlazení okolního prostředí 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 
Odpočinek a relaxace 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Dolní Počernice  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je před realizací 

Předpoklad realizace 2022-2024 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

300 000,- Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP 
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ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richter 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 26.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 

 
 

  



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Založení květnaté aleje na par.č. 1340/26 podél Českobrodské ulice 

Popis projektu 
Založení květnaté aleje slouží nejenom k estetickému vjemu při vjezdu do městské části, ale pomůže při údržbě 
zeleně v městské části. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Par. č. 1340/26, Městská část Praha-Dolní Počernice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Tvorba biotopu  

Atraktivita území 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha-Dolní Počoernice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravě 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

300 000,- Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zbyněk Richtr, starosta MČ Praha-Dolní Počernice 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 26.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Dubeč 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace centrálního parku v Dubči 

Popis projektu 
Revitalizace centrálního parku v Dubči navazuje na celkovou koncepci správy zeleně v městské části, zahrnující 
obnovu veřejných ploch včetně výsadby nových dřevin, obnovu historických cest včetně údržby a nové výsadby 
zeleně. Hlavním účelem projektu je postupné naplňování environmentálních požadavků v oblasti změny veřejného 
prostoru s ohledem na změny klimatických podmínek. 

Plánované výdaje - dendrologický průzkum dřevin, projekt revitalizace, zdravotní řezy a  odstranění přestárlých 
poškozených dřevin, rozšíření zeleně výsadbou listnatých stromů, keřů a dalších rostlin, výměna mobiliáře, úprava 
cest na vodopropustné, revitalizace travních porostů. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Centrální park Dubeč Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci parku 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Kvalita vody  

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Dubeč 

Řešitel MČ Praha Dubeč 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: dendrologický průzkum dřevin, projekt revitalizace, aktuálně příprava dokumentace pro 

zadání VZ 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace březen 2022 

Ukončení realizace říjen 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

2 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu MHMP rok 2022 - přiděleno 1 000 000 Kč 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu  

Ostatní dotčené strany  

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Klánovice 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMČ - tepelné čerpadlo 

Popis projektu 
V rámci akce dojde k výměně zastaralého plynového kotle za tepelné čerpadlo voda-vzduch v budově Úřadu 
městské části. Součástí bude projektová dokumentace, změny v otopném systému vyvolané tímto zásahem, další 
zapojení obnovitelných zdrojů energie, zařízení a opatření, jejichž výsledkem budou provozní úspory a menší 
uhlíková stopa.   

 

V historické budově ÚMČ na adrese U Besedy 300/8 je nyní velmi starý plynový kotel. Emisně nesplňuje žádné 
platné normy, je provozně nespolehlivý a energeticky neúsporný. Jsme připraveni jej nahradit tepelným čerpadlem 
voda-vzduch a provést změny v otopné soustavě a elektroinstalaci, aby bylo využití tohoto zdroje co nejefektivnější. 
Součástí bude projektová dokumentace, další zapojení obnovitelných zdrojů energie, zařízení a opatření, jejichž 
výsledkem budou provozní úspory a menší uhlíková stopa. Věříme, že úřad by měl jít příkladem v odpovědném 
přístupu k vytápění budov. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Historická budova ÚMČ na adrese U Besedy 300/8 Praha Klánovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Provozní úspory 

Menší uhlíková stopa 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úspora energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Klánovice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu V červnu 2022 byla dokončena dokumentace. Projekt je nyní v realizaci. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Červenec 2022 

Ukončení realizace Září 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 400 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Zdroj financování Dotace MHMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 
Kontaktní osoba 
projektu 

jandova@praha-klanovice.cz 

vilgus@praha-klanovice.cz 

tajemnik@praha-klanovice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 26.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 

 
 

  



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a oprava 

Popis projektu 
Na pozemcích ve správě MČ se nachází celkem 11 studen. Cílem projektu je získat zdroje užitkové vody pro zálivku 
stromů, úklid komunikací a jako zdroj pro hasiče. Smyslem akce je vytvoření studie všech aspektů využitelnosti studen 
a následné provedení jejich stavebně technické opravy včetně vybavení potřebnými technologiemi. 

 

Na pozemcích ve správě MČ se nachází celkem 11 studen. Po výstavbě vodovodu před několika desítkami let většina 
z nich přestala být využívaná, byly prakticky zapomenuty a tomu odpovídá jejich stavebně technický stav. Aktuálně 
už jednu “nalezenou” studnu rekonstruujeme pro účely FK Klánovice. S ohledem na probíhající klimatickou změnu 
bychom rádi získali zdroje užitkové vody pro zálivku stromů, úklid komunikací, jako zdroj pro hasiče v případě 
problémů s veřejným vodovodem. Zadáme studii všech aspektů využitelnosti studen (včetně právních = nové povolení 
a zavedení do majetku v nové podobě) a následně provést jejich stavebně technickou opravu včetně vybavení 
potřebnými technologiemi. Záložní zdroje vody ve správě MČ mohou mít vzhledem k parnému počasí bez srážek v 
období léta strategický význam. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Klánovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci a obyvatelé MČ Praha Klánovice 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

S 
 
pecifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Rekreační funkce 
Kvalita vody 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 

Jiný přínos Zdroje užitkové vody pro zálivku stromů, úklid komunikací 

Zdroj pro hasiče 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Klánovice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt je v přípravné fázi. 

Předpoklad realizace 2022-2023 

Zahájení realizace Květen 2022 

Ukončení realizace Květen 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

2 480 000 Kč, přidělena dotace 1 500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování  

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu jandova@praha-klanovice.cz 

vilgus@praha-klanovice.cz 

tajemnik@praha-klanovice.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 26.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Koloděje 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Retenční nádrž ul. K Dubči 

Popis projektu 
K realizaci je připravena výstavba retenční nádrže dešťové vody v ul. K Dubči včetně zaústění do Rokytky.  

Na přípravě celého projektu se podílely také Lesy Prahy a OCP hl. m. Prahy. Retenční nádrž bude sloužit jako 
rezervoár pro zachycenou dešťovou vodu z ul. K Dubči ve svažitém směru od Dubče s následným regulovaným 
odtokem do Rokytky. Bude se jednat o výrazný stabilizační krajinotvorný prvek s významnou funkcí zadržování vody 
v krajině. Zároveň bude nádrž sloužit jako biotop pro rostliny a zvěř. Realizací retenční nádrže dojde k výrazné 
lokální změně a zlepšení odtokových poměrů dešťové vody v zastavěné části v Kolodějích. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Ulice K Dubči, Dubeč Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci území 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 
rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Rezervoár pro zachycenou dešťovou vodu 
Výrazný stabilizační krajinotvorný prvek 
Lokální změna 
Zlepšení odtokových poměrů 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Dubeč 

Řešitel MČ Praha Dubeč 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: DPS, vydáno pravomocné stavební povolení, připraveno k realizaci 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace květen 2022 

Ukončení realizace listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

2 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování ? 
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ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba nové aleje, dovýsadby stromů v k.ú. Koloděje 

Popis projektu 
K realizaci je připravena výsadba nové aleje v části úseku Kvasinská - Ježovická, dovýsadba stromů podél cyklostezky 
Na Prostřední cestě, dovýsadba stromů v parku Skála, revitalizace historického sadu u Rokytky a zdravotně-technické 
prořezy v k.ú. Koloděje.   

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Praha Koloděje - úsek Kvasinská - Ježovická 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci oblasti 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Koloděje 

Řešitel MČ Praha Koloděje 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: připraveno k realizaci 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace květen 2022 

Ukončení realizace listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

3 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Z rozpočtu MHMP rok 2022 přiděleno 2 000 000 Kč 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Kolovraty 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Cyklotrasa A22 (nově A3) v intravilánu Kolovrat 

Popis projektu 
Propojení současné cyklostezky Do Prahy na Kole s cyklostezkou v katastru Uhříněvsi. Páteřní cyklotrasa povede 
přes intravilán Kolovrat a tím dojde k propojení obou současných cyklostezek. Hlavní páteřní trasa povede kolem 
potoka Říčanka, K Haltýři, Do Hlinek, U Jezu, V Louce, U Vodice.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty 

Cílová skupina 

(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Generel komunikací 
Koncepce cyklistické a pěší dopravy 
Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Atraktivita území 

Propojení cyklostezek 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně čekání na pravomocné stavební povolení. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

30 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zuzana Jeřábková 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Integrační opatření pro cyklisty v Kolovratech 

Popis projektu 
Integrační opatření pro cyklisty v Kolovratech, Lipanech v návaznosti na sousední MČ. Jedná se o dopravní značení 
vodorovné i svislé, cykloobousměrky. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Praha-Kolovraty, Nedvězí, Královice, Benice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Koncepce pěší a cyklistické dopravy v Kolovratech 

Generel komunikací 

Klimatický plán MHMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ  

 

Specifický cíl Specifický cíl E: Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility 

E.2.: Podpořit veřejnou hromadnou dopravu, kolejovou dopravu, elektromobilitu ve veřejné i individuální dopravě, pěší 
a cyklisty 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Vzdělávací 

Jiný přínos Přehlednost značení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty a TSK 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně žádost o Stanovení místní úpravy provozu 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotační titul HMP, realizace TSK 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Zuzana Jeřábková 
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zuzana.jerabkova@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Kompostárna 

Popis projektu 
Cílem projektu je realizace kompostárny. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Kolovraty 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 
horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 
A.5.: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptační opatření 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Produkce plodin 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně se řeší zadání studie na realizaci. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu POP4, MIT17 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Není prozatím stanoveno 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Miroslav Marinčič 

miroslav.marincic@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 



 

 

Implementační plán 2020-2024  

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu    Zásobník projektů a záměrů 
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Vypracoval: Zuzana Jeřábková 

Dne: 20.06.2022 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Obnova mlýnského rybníku 

Popis projektu 
Obnova historicky funkčního rybníku, obnovení místního mikroklimatu a zadržování vody, obnova vlhkých 
kolovratských luk.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán MHMP 

Generel zeleně MČ 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních tolů a ploch 

B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Kvalita vozduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Jiný přínos Obnova místního mikroklimatu a zadržování vody 

Obnova luk 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně studie proveditelnosti 

Předpoklad realizace PD 2023 

Zahájení realizace 2024 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 
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Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Zuzana Jeřábková 

zuzana.jerabkova@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Retenční nádrž Tehovičky 

Popis projektu 
Cílem projektu je sběr vody ze střechy budovy MČ, která bude využívána k následnému zalévání zeleně v katastru 
Kolovrat a Lipan. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Kolovraty  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Kolovrat a Lipan 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Generel zeleně MČ 
Klimatický plán HMP 
Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Opatření pro adaptaci budov  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
 
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter 
zástavby 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 

Jiný přínos Úspora vody 
Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně probíhá příprava projektu pro DSP, srpen 2022 podání žádosti o finanční prostředky SFŽP. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování MČ Praha Kolovraty, SFŽP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Iva Herčíková, iva.hercikova@kolovraty.cz 



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti infocentra s knihovnou 

Popis projektu 
Infocentrum s knihovnou je starší budova. Projekt řeší snížení energetické náročnosti včetně přípravy retenční 
nádrže a fotovoltaiky. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty, Mírová 20/54 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter 
zástavby 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně příprava dokumentace pro podání SP. 

Předpoklad realizace  2022 

Zahájení realizace 2021 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15, GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Miroslav Marinčič 
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miroslav.marincic@kolovraty.cz +420 605 551 059 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti kulturního domu U Boudů 

Popis projektu 
Cílem projektu je rekonstrukce stávající budovy tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti budovy. 

Lokace projektu (rozsah 
m2, mapa, situační 
nákres) 

MČ Praha-Kolovraty, Mírová 21/66 

Cílová skupina (uživatelé) 
Obyvatelé a návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter 
zástavby 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně probíhá výběr zhotovitele na realizaci. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15, GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná hodnota 
projektu (bez DPH): 

19 000 000 kč 

Investiční + běžné náklady  / 

Zdroj financování 10 mil z OPPR 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba projektu 
Antonín Klecanda, antonin.klecanda@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 
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Vypracoval: Zuzana Jeřábková 

Dne: 20.06.2022 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti DPS I - projekt 

Popis projektu 
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Domu s pečovatelskou službou I. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Paha-Kolovraty, Pod Zastávkou 1 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvnci a obyvatelé Prahy 

Související projekty Snížení energetické náročnosti DPS I - realizace 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 
Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně dokončování projektové dokumentace. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Miroslav Marinčič 

miroslav.marinčič@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 
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Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Úprava ploch podél ulice Mírová v Praze-Kolovratech 

Popis projektu 
Cílem projektu je projektová dokumentace a realizace řešící úpravu výsadbových pásů a dalších ploch zeleně 
přiléhajících k ulici Mírová, osazení části ploch vhodnými rostlinami, dosadba stromů, zlepšení půdních poměrů pro 
lepší zadržování vody, případné vsakovací průlehy nebo drobné terénní úpravy zlepšující zachytávání vody v půdě 
a snížení množství vody odtékající do dešťové kanalizace, zlepšení klimatu uvnitř zastavěné oblasti, estetické 
zhodnocení ploch, zajištění povýsadbové péče po dobu 3 let. 

 

Mírová ulice je hlavní komunikační osou městské části. Dlouhodobým záměrem je zatraktivnění výsadbových pásů 
a dalších ploch zeleně přiléhajících k hlavní ulici a zároveň zajištění jejich funkčnosti a udržitelnosti. Z těchto důvodu 
MČ nechala zpracovat projekt, který navrhuje dosadby zeleně a úpravy zlepšující zasakování dešťové vody a její 
zadržení v půdě a tím zlepšení klimatických poměrů v zastavěné oblasti. Tento cíl vychází z dlouhodobé potřeby, je 
zapracován v generelu zeleně a plánu MČ na plnění klimatických závazků. Žádost o dotaci zahrnuje i prostředky na 
zajíštění povýsadbové péče. Po zajištění povýsadbové péče přejdou plochy do údržby MČ. Cílová skupina jsou 
všichni obyvatelé městské části včetně návštěvníků jen procházejících nebo projíždějících.   

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty, ulice Mírová 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Generel zeleně 
Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  
Tvorba biotopu  
Atraktivita území 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Proběhlo představení projektu MČ a následně občanům. Do 30.06.lze podávat připomínky. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Září 2022 

Ukončení realizace Prosinec 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD3, GOV10 
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FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 800 000 Kč, obdržena dotace 1 800 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Iva Herčíková 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zelená střecha na budově úřadu 

Popis projektu 
Cílem projektu je realizace vegetační střechy na budově úřadu MČ Prahy Kolovraty. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty, úřad MČ 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Estetická hodnota 

Kvalita ovzduší 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně získání stavebního povolení 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Miroslav Marinčič 

miroslav.marinčič@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 
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Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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MČ Praha Královice 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce systému vytápění v objektu čp.66, Praha Královice 

Popis projektu 
Z dotace bude hrazena celková rekonstrukce topného systému v objektu, instalace tepelného čerpadla, úprava 
technické místnosti kotelny a úprava rozvodů topení pro připojení všech prostor objektu. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Budova čp. 66, ulice K Nedvězí, Praha 10 Královice, rekonstrukce se dotkne celé plochy objektu cca 840m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Úřad MČ Královice, Mateřská školka, ZUŠ. Městská Policie 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický závazek s důrazem na snížení energetické náročnosti, zmenšení ekologické stopy 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

Přínos adaptace 

(ekosystémová služba) 
/ 

Jiný přínos Úspora energií na vytápění a chlazení 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Ing. Josef Pluhař 

Řešitel Ing. Jiří Rathouský 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: projekt hotov, běží řízení o povolení stavby 

Předpoklad realizace 2.polovina 2022 

Zahájení realizace 10/ 2022 

Ukončení realizace 12/2022 

Vyhodnocení projektu 06/ 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

5 000 000,- Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

5 000 000,- Kč 

Zdroj financování Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

Nedostatek finančních  
prostředků 

zatím je schválena 
dotace jen ve výši 2 

500 000 Kč 

  Nemožnost celé realizace 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Jiří Rathouský, e-mail: jirath@seznam.cz, mobil 603800740 

mailto:jirath@seznam.cz
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval: Ing. Jiří Rathouský 

Dne: 6.6. 2022 

Jméno: Jiří Rathouský 
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MČ Praha Křeslice 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Centrální plocha náměstí Křeslice 

Popis projektu 
Cílem projektu je odstranění panelů na cestě a vytvoření nové stezky pro pěší a cyklisty z mlatového povrchu. Jedná 
se o jednu z etap projektu, který má řešit dnes prázdné místo určené jako centrální náměstí či plocha MČ Křeslice. 
Projekt je více etapový dle možností postupného financování. V této jedné etapě je zahrnuta terénní úprava povrchu 
náměstí a to včetně potřebných rozvodů sítí, vody atd. Náměstí by mělo mít plochu cca 3 tis. m2 a jedná se v 
současné době o zpracovanou studii, ve které je osazení novými stromy a keři , vybudování altánu, míst k posezení 
(mobiliář venkovní), kašny (či fontánky), pítka, ale především úprava ploch včetně odvodu dešťových vod, přípojek 
elektro, vody a kanalizace. Další etapy musí být postupně finacovány z jiných prostředků, ale jako zahrnutí do 
podmínek zásobníku "zlepšení klimatu" je tato část projektu vyhovující. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Náměstí Křeslice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci náměstí v Křeslicích 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Křeslice 

Řešitel MČ Praha Křeslice 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: projekt je v přípravě, jedná se o nový projekt MČ.  

Předpoklad realizace 2022-2024 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1 500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 

 
 

  



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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MČ Praha Libuš 

 

 PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Realizace revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie 

Popis projektu 
Z dotace bude hrazena realizace revitalizace parku - odstranění neperspektivních dřevin, ošetření dřevin 
perspektivní (zdravotní řezy), odtěžení a likvidace dřevní hmoty, odstranění skládek a stavebních zbytků, 
zprůchodnění cest, likvidace invazivních druhů, založení keřových výsadeb. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

park U zahrádkářské kolonie,1057/4, 885/3,888/3 v k.ú. Libuš 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     MČ Praha Libuš 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: bude realizováno 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500 000 Kč  

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad rizika na projekt 

 
/ 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba projektu Bc. Petr Borský  
Odbor životního prostředí a dopravy vedoucí odboru  
telefon: 244 021 425 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 13.6.2022 

Jméno: Bc. Petr Borský  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace prostoru před obecním úřadem Libušská 35 

Popis projektu 
Revitalizace prostoru před obecním úřadem bude hrazena projektová dokumentace úpravy výsadeb, zahrnující 
osazovací plán, dle něhož bude revitalizace realizována. Dále bude z dotace hrazena úprava stávající výsadby 
(odstranění, podpoření),výsadba nové zeleně - cibulovin,trvalek, travin, keřů. Bude připravena a odplevelena plocha 
pro novou výsadbu, nevyhovující dřeviny budou odstraněny, výsadba bude zamulčovaný a následně 2-3 x ročně 
ošetřována - ošetření bude zahrnovat odplevelení, doplnění mulče, odstranění odkvetlých částí. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

úřad MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     MČ Praha Libuš 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: bude realizováno 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

70 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování MČ Praha-Libuš, dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Bc. Petr Borský  
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Odbor životního prostředí a dopravy vedoucí odboru  
telefon: 244 021 425 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 13.6.2022 

Jméno: Bc. Petr Borský  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace prostoru před poštou 

Popis projektu 
Revitalizace prostoru před poštou bude zahrnovat dodláždění prostoru u  zvoničky, přemístění poštovní schránky, 
výmalbu přilehlých zdí, vytvoření šlapákové cesty, umístění lavičky, úpravu okapového zakončení, proběhne kompletní 
rekonstrukce stávající výsadby - odstranění původních jalovců a výsadba nové zeleně (trvalky, cibuloviny, keře), z 
revitalizace bude financován i návrh studie revitalizace prostoru s konkrétními prvky. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

prostor před poštou Libušská 1 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     MČ Praha Libuš 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: bude realizováno 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

70 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování MČ Praha-Libuš, dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Bc. Petr Borský  
Odbor životního prostředí a dopravy vedoucí odboru  
telefon: 244 021 425 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 13.6.2022 

Jméno: Bc. Petr Borský  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba 12 nových stromů 

Popis projektu 
Z dotace bude hrazena výsadba 12-ti stromů - výpěstky rostlin, výkopové práce, ošetření stromu (výchovný řez), 
vytvoření závlahové mísy a její zamulčování, nátěr kmene, zálivka (pořízení vaku),hnojivo.Stromy budou ukotveny 
ke čtyřem kůlům. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Celá MČ 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     MČ Praha Libuš 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: bude realizováno 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

30 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
 

Zdroj financování MČ Praha-Libuš, dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Bc. Petr Borský  
Odbor životního prostředí a dopravy vedoucí odboru  
telefon: 244 021 425 
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 13.6.2022 

Jméno: Bc. Petr Borský  
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MČ Praha Lysolaje 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu FVE MŠ Lysolaje 

Popis projektu 
Jedná se o zřízení fotovoltaické elektrárny na budově nově vznikající mateřské školy. Elektrárna by měla výkon 9,9 
kWp a akumulační systém elektřiny ušetří každý rok přibližně 9216,9 kg emisí CO2. Cílem je snížit energetickou 
závislosti na dodavateli elektřiny a podpořit klimatický závazek hl. m. Prahy. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MŠ Praha Lysolaje 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

 

Jiný přínos 

Úspora energií na vytápění a chlazení 

Úspora emisí CO2 

Snížení energetické závislosti na dodavateli 

Podpoření klimatického závazku 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Lysolaje 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Je dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele. Aktuálně probíhá adminisrtativní příprava. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

900 000 Kč, přidělena dotace 900 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP, rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu tomas.mokrejs@praha-lysolaje.cz 
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 26.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Nedvězí 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Fotovoltaická elektrárna na budově úřadu MČ 

 

Popis projektu 

Instalace hybridní fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,6 kWp - mikrozdroje s možností přebytků na plochou střechu 
budovy úřadu MČ. 

Střecha budovy úřadu MČ je celoplošně vystavena slunečnímu záření, lokalita je vhodná pro umístění FVE.  

Roční úspora emisí CO2 vypočtena dle vyhlášky č. 425/2004 Sb. by činila 22 tun. 

Ukládání energie do baterií, případné přebytky elektrické energie budou prodávány do distribuční sítě. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Únorová 15/3, Praha 10 - Nedvězí u Říčan 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

/ 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  
Úspora energií na vytápění/chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Nedvězí  

Řešitel MČ Praha Nedvězí  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: projekt probíhá, odborné konzultace, indikativní nabídky ke zpracování projektové 
dokumentace. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace červen 2022 

Ukončení realizace prosinec 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1.200.000,- Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022 + MČ 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu  starosta/tka MČ 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace studní 

Popis projektu 
Cílem projektu je odborné vyvložkování a vyčištění 3 veřejně přístupných studní s užitkovou vodou, zabezpečení 
novými betonovými deskami, osazení 1 studny ruční pumpou. 

V březnu 2021 proběhl průzkum 11 studní ve správě MČ, všechny jsou na veřejně přístupných místech a vzhledem 
k vysoké hladině spodní vody jsou všechny funkční, díky dotaci v rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 
klimatu 2021 jsme 9 studní již revitalizovali. 

Přestože byl předem zpracován průzkum renomovanou společností Profivoda s.r.o., v průběhu samotných prací se 
ukázalo, že 3 studny jsou v mnohem horším stavu, než se původně předpokládalo, a to z důvodu zcela 
zkorodovaných kovových skruží. Vícepráce na těchto 3 studnách jsou kvůli nutnosti vyvložkování betonovými 
skružemi naceněny na 155 tis. Kč. 

1/3 dokončených studní je osazeno ručními pumpami a tyto jsou velmi kladně přijaty obyvateli i turisty. Voda na 
zalévání stromů na obecních pozemcích je také čerpána z revitalizovaných studní. 

Poslední 3 studny jsou u turistické trasy a opět počítáme s umístěním ruční pumpy a čerpáním vody pro údržbu 
zeleně. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Nedvězí Praha 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty /  
Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu   
Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 

horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy  

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha 
na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti  
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami  
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu  

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Tvorba biotopu  
REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Nedvězí  
Řešitel MČ Praha Nedvězí  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: projekt probíhá, zpracovaný pasport a analýza odbornou společností Profivoda, cenová 
nabídka březen 2021. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace leden 2022 

Ukončení realizace duben 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

155 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 
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Zdroj financování  

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba květnatých luk 

Popis projektu 
Výsadba květnatých luk na pozemcích ve správě MČ o celkové výměře 3500 m2. 

Projekt přispívá ke zlepšení biodiverzity v Praze - Nedvězí. Výsadba květnatých luk podpoří zadržování vody v 
krajině a zachování nezbytné rozmanitosti hmyzu a ptactva. Jedná se pozemky podél obnovených polních cest a v 
obnoveném ovocném sadu - tyto projekty byly realizovány v roce 2020-21 i díky podpoře v rámci Klimatického 
závazku. Výsadba květnatých luk nebyla výslovně uvedena v seznamu plánovaných projektů, ale jedná se o 
nedílnou součást naší snahy o návrat polních cest do krajiny. 

Lokality výsadby budou doplněny informačními tabulemi a budou tak sloužit i jako vzdělávací prvek. 

Sekání a údržbu luk zajistí zaměstnanci MČ. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Nedvězí Praha, výměra 3500 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření  Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita vody 
Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Estetická hodnota 
Rekreační funkce 

Jiný přínos Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Nedvězí 

Řešitel MČ Praha Nedvězí 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: plán výsadby, indikativní nabídky 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace září 2022 

Ukončení realizace listopad 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

290 000 Kč 
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151 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Satalice 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Mlatová cesta 

Popis projektu 
Cílem projektu je vytvoření stěrkodrťového podloží, zhutnění, vytvoření mlatové vrstvy, zaválcování, stabilizace zeminy 
hydraulickým pojivem, odvoz a likvidace odtěženého materiálu, úprava okolního terénu. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Délka 250 m, v šířce 3,5 m 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy, slouží k procházkám, volnočasovému využití. Je součástí poznávací  stezky a přírodní památky 
Satalická obora 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 

Jiný přínos / 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Satalice 

Řešitel      Leona Táborská 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 15.6.2022: projekt probíhá. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Duben 2022 

Ukončení realizace Září 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

360 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Leona Táborská 

Ostatní dotčené strany / 
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Dne: 14.6.2022 

Jméno: Leona Táborská 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Založení louky 

Popis projektu 
Cílem projektu je revitalizace stávajícího porostu, odstranění plevele, hrubá a jemná modelace terénu, vysetí a 
zapravení lučního semena, válcování terénu, potažení vrchní vrstvou substrátu, aplikace startovacího hnojiva. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

1.650 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Drobní živočichové, zachování biodiverzity 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační hodnota 
Estetická funkce 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Satalice 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 15.6.2022: projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace Duben 2022 

Ukončení realizace Říjen  2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

240 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace MHMP rok 2022 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Milada Voborská 

Ostatní dotčené strany / 
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Vypracoval:  

Dne: 14.6.2022 

Jméno: Leona Táborská 
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MČ Praha Slivenec 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Údržba polní cesty V Lipkách, výsadby podél komunikací 

Popis projektu 
Cílem projektu je údržba polní cesty V Lipkách v délce cca 400 metrů, výsadby podél komunikace, obnova povrchu. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Ulice Ke Smíchovu a Granátová 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Kvalita vody 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Zlepšení zadržování prachu, hluku a větru 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Slivenec 

Řešitel MČ Praha Slivenec 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: odevzdaná projektová dokumentace, projekt probíhá. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1 900 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 
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Zdroj financování Přiděleno 1 300 000 Kč z rozpočtu MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadby podél komunikací Granátová a Ke Smíchovu 

Popis projektu 
Bude provedena podsadba nově vzniklého stromořadí.Podsadbu budou tvořit nízké keře, traviny, půdopokryvné růže, 
kdy všechny rostliny nebudou přesahovat výšku 50 cm.   

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

ulice Granátová  a ulice Ke Smíchovu, MČ Praha Slivenec 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

     Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Slivenec 

Řešitel MČ Praha Slivenec 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: probíhá, 1.etapa proběhla, další etapa bude vysazena na podzim 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace jaro 2022 

Ukončení realizace podzim 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

/ 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování MČ Praha Slivenec 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Šeberov 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Alej cyklo Hrnčíře - Kunratice 

Popis projektu 
Cílem projektu je výsadba aleje listnatých stormů podél cyklostezky, navazující na výsadbu aleje vévody z Edinburgu 
obce Vestec, ve spolupráci s MČ Praha Kunratice. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Šeberov 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci, obyvatelé 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Rekreační funkce 
Estetická hodnota 
Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Šeberov 

Řešitel MČ Praha Šeberov 

MČ Praha Kunratice 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 1.7.2022: projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

 

Zdroj financování Přiděleno z rozpočtu MHMP 1 000 000 Kč 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu info@seberov.cz 

venturova@seberov.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 1.7.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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 MČ Praha Újezd 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích - 45 kusů listnatých stromů 

Popis projektu 
Městská část plánuje výsadbu listnatých stromů na pozemku parc.č. 265/2 v k.ú. Újezd u Průhonic – Milíčovské kopce. 
Jedná se o veřejné prostranství hojně navštěvované obyvateli naší městské části a z okolí. Pozemek je v majetku 
hlavního města Prahy. Na výše uvedeném pozemku bude vysázeno 45 kusů listnatých stromů (obvod kmínku cca 
16/18). Výsadba bude realizována v rozmezí 11/2022 – 12/2022. Náklady: 45 kusů listnatých stromů, včetně 
výsadby,ukotvení a roční péče jsou 540.000 Kč. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Újezd 

Situace s vyznačením plánované výsadby 45 ks listnatých stromů 

 
 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Újezd 

Řešitel MČ Praha-Újezd 

 

HARMONOGRAM 

 

Fáze projektu 

 

Stav ke dni 16.6.2022: V přípravě 

 

Předpoklad realizace 

 

2022 

 

Zahájení realizace 

 

2022 

 

Ukončení realizace 

 

12/2022 
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Vyhodnocení projektu 

 

2022 

 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

540 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

 

Zdroj financování 

 

Dotace z rozpočtu HMP, rok 2022 

 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Pavla Pitrmanová, tel: +420 272 690 692, e-mail: pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 16. 6. 2022 

Jméno: 
Pavla Pitrmanová 
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MČ Praha Zbraslav 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Adaptační opatření a snížení energetických ztrát budovy ÚMČ 

Popis projektu 
Cílem projektu je zateplení budovy, výměna otvorů, svítidel za LED, kotle a otopného systému a realizace vegetační 
střechy.  

Jedná se o snížení energetických ztrát, které zahrnuje koncepční a prostorové řešení budovy s důrazem na 
optimalizaci chodu úřadu, jeho digitalizace a bezbariérovosti, vč zateplení a a výměny otvorů a vybudování vegetační 
střechy a výměna zářivkových svítidel za účinější typu LED. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Úřad ÚMČ Zbraslav 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 

 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Kvalita vody 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Snížení energetických ztrát 

Optimalizace chodu úřadu 

Digitalizace 

Bezbariérovost 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úspora energií na vytápění/chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Zbraslav 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně koncepce úpravy vnitřní dispozice objektu. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 
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INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, AD1, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

8 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu martina.holotinova@mc-zbraslav.cz 

zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz 

radek.rejna@mc-zbraslav.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.7.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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Odbor hospodaření s majetkem MHMP 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Hospodaření s dešťovou vodou na Toulcově dvoře 

Popis projektu 
Cílem je zadržet dešťovou vodu, tu následně ji využít k zálivce a pro splachování v západním křídle Toulcova 
Dvora. Dalším záměrem a opatřením je zajistit  vsakování dešťových vod z některých zpevněných ploch pomocí 
bioswale.. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 (možné předložit projektový záměr a dokumentaci). 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Nájemce prostor – Toulcův dvůr, z.s. 

Související projekty Projekty z let 2001 – 2020 na nakládání s dešťovými vodami (vybudování cisteren na 50.000 litrů vody a svedení 
okapů z cca ½ střech do těchto nádrží, svody dešťových vod do mokřadu pod Toulcovým dvorem, vybudování 
dešťového jezírka aj.) 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2030 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 

Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu HOM MHMP 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav projektu ke dni 23.6.2022: projekt je v přípravě. 

Předpoklad realizace 2023 - 2025 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2025 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

/ 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování HOM MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Nájemce – Toulcův dvůr, z.s. – statutární orgán – ing. Lenka Skoupá (739655490) 

Ostatní dotčené strany projektant - andrle architekti  s.r.o 

 

Vypracoval:  

Dne: 22.6.2022 

Jméno: Ing. Lenka Skoupá 
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Dopravní podnik hlavního města Prahy 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Využití dešťové vody v areálu Střešovice 

 
Popis projektu 

Cílem záměru je zamezit odtoku dešťové vody do kanalizace a její následné využití v areálu vozovny Střešovice 

A) využití dešťové vody pro technické účely, tj. pro mytí vozidel, provoz vozovny atd. 

B) zavlažování zeleně v areálu. 

Tímto projektem bude dosaženo využití dešťové vody a současně uspořeny náklady DPP. 

Lokace projektu (rozsah 
m2, mapa, situační 
nákres) 

Praha 6 – Střešovice 

Plocha střech 11380 m2 

Ostatní zpevněné plochy 6 920 m2 

 
Cílová skupina 
(uživatelé) Dopravní podnik hlavního města Prahy 

Související projekty Plán investic DPP (opravy střechy haly depa) 

Vazba projektu na 
strategické dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak 
adaptačníh
o opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních 
teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a 
dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

 
Přínos 
adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

RS - regulace odtoku 

RS - regulace mikroklimatu 

RS - redukce povodňového 
rizika RS - kvalita vody 

 
Jiný přínos 

Zvlhčování vzduchu v letních 
měsících Finanční úspora 
Využití srážkových vod v místě spadu 

Hydrologická rovnováha 

Odpovědnost vůči ŽP 

Zlepšování environmentální odpovědnosti 
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Snížení uhlíkové stopy 
Snížení energetické náročnosti 

Snižování negativních vlivů extrémních teplot, tepelné ostrovy 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Dopravní podnik hlavního města Prahy 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu 
Stav ke dni 30.5.2022 –  zpracována analýza využití srážkových vod, probíhá zpracování investičních záměrů areálů 

Předpoklad realizace 
2022-2027 

Zahájení realizace 
2025 

Ukončení realizace 
2027 

Vyhodnocení projektu 
2027 - 2029 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota 
projektu (bez 
DPH): 

500 000 Kč záchytné nádrže 

6 600 000 Kč zelené střechy 

500 000 Kč ostatní dílčí opatření 

Investiční + 
běžné náklady 

na základě provedené studie 

Zdroj financování 
Dotační prostředky, investiční prostředky 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či 
jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika Opatření pro 
eliminaci rizik 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Dopad rizika na projekt 

Nepřidělení finančních zdrojů 
chybějící zdroj 

financování 

dotační politika hl.m. 
Prahy 

90 100 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní 
osoba projektu útvar 900500 

Ostatní dotčené strany 
200 400, 200 100 

 

Vypracoval: 
DP a.s. útvar 200100 

Dne: 
30.5.2022 

Jméno: 
Kapek Pavel 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Využití dešťové vody v areálu Motol 

 
Popis projektu 

Cílem záměru je zamezit odtoku dešťové vody do kanalizace a její následné využití v areálu Moto 

A) využití dešťové vody pro technické účely, tj. pro mytí vozidel, provoz vozovny atd. 

B) zavlažování zeleně v areálu. 

Tímto projektem bude dosaženo využití dešťové vody a současně uspořeny náklady DPP. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Praha 5 , Plzeňská 

Plocha střech 15 060 m2 

Ostatní zpevněné plochy 12 800 m2 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Projekt bude užíván Dopravním podnikem hlavního města Prahy 

Související projekty      / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 

SPECIFIKACE 

Znak 
adaptačního opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, 
vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

 
Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

RS - regulace odtoku 

RS - regulace mikroklimatu 

RS - redukce povodňového rizika  

RS - kvalita vody 

 
Jiný přínos 

Finanční úspora 
Využití srážkových vod v místě spadu 
Hydrologická rovnováha 

Odpovědnost vůči ŽP 

Zlepšování environmentální odpovědnosti 

Snížení uhlíkové stopy 

Snížení energetické náročnosti 

Snižování negativních vlivů extrémních teplot, tepelné ostrovy 
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REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Dopravní podnik hlavního města Prahy 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.5.2022 –  zpracována analýza využití srážkových vod, probíhá zpracování investičních záměrů areálů 

Předpoklad realizace 2022-2027 

Zahájení realizace 2025 

Ukončení realizace 2027 

Vyhodnocení projektu 2027 - 2029 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota 
projektu (bez 
DPH): 

600 000 Kč záchytné nádrže 

7 260 000 Kč zelená střecha AB 

1 500 000 Kč ostatní dílčí opatření 

Investiční + běžné 
náklady  

na základě investičních záměrů 

Zdroj financování Dotační prostředky, investiční prostředky  

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného 
charakteru 

Název rizika  

Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Dopad rizika na projekt 

Nepřidělení 
finančních zdrojů 

chybějící zdroj 
financování 

dotační politika 
hl.m. Prahy 

90 100 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

útvar 900500 

Ostatní dotčené 
strany 

200 400, 200 100 

 

Vypracoval: DP a.s. útvar 200100 

Dne: 30.5.2022 

Jméno: Kapek Pavel 
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Lesy hlavního města Prahy 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Hájovna Běchovice – zázemí pro techniku 

Popis projektu 
Součástí výstavby bude extenzivní zelené střecha o velikosti 397 m2. Likvidace dešťových vod bude řešena pomocí 
retenční nádrže, z které bude přepad do vsaku. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Českobrodská 211, 190 11 Praha - Běchovice 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

 

Lesy hl. m. Prahy – středisko Lesy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 

Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  
Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a 
dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
 
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita vody 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu LHMP 

Řešitel Dosud nevysoutěžen 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 20.6.2022: projekt pro provedení stavby. 

Předpoklad realizace 2/2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

25 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
 

Zdroj financování MHMP/LHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

   /     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Bc. Urbanec 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval: Bc. Urbanec 

Dne: 3.6.2022 

Jméno: Bc. Urbanec 
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Operátor ICT 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí 

Popis projektu 
Účelem projektu je zajistit datovou bázi pro návrh, validaci a kalibraci opatření pro zmírnění dopadů extrémních 
projevů 

klimatu (zejména vln horka a sucha) v urbanizovaném prostředí. Cílem projektu je vytvoření sítě on-line senzorů 
pro 

měření veličin teploty a vlhkosti vzduchu a půdy, proudění vzduchu, sluneční radiace a dalších parametrů vnějšícho 

prostředí v referenčních bodech. Dílčím cílem projektu je vytvoření metodiky pro instalaci a provoz referenčních 
měřících stanic a vytvoření datového rozhraní pro ukládání a zpřístupnění údajů prostřednictvím Datové platformy 
OICT. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Území hl. m. Prahy. 

Lokality vybrané pro pilotní fázi projektu jsou znázorněny v mapovém podkladu níže. 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Odborníci v tématech strategické a územního plánování, správa parků a veřejné zeleně, politická reprezentace, 
široká 

veřejnost 

Související projekty Datová platforma, Modelování mikroklimatu, otevřená data 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, 
vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 

A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území 

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

Regulace mikroklimatu 

Kvalita ovzduší 

Jiný přínos Doplnění datové platformy 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu IPR Praha – Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D. 

Řešitel OICT – Ing. Kristýna Navrátilová 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Projekt probíhá 

Předpoklad realizace Květen 2022 
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Zahájení realizace Červenec 2022 

Ukončení realizace Prosinec 2023 

Vyhodnocení projektu Únor 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV1 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

2 608 397 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

Běžné náklady: 2 608 397 Kč 

Zdroj financování Rozpočet MHMP na základě příkazní smlouvy mezi OICT a MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

Funkčnost senzorů Senzory nebudou 
během pilotní fáze 
projektu fungovat. 

Důsledná technická 
specifikace; průzkum 
trhu; SLA zajišťující 

správnou kvalitu 
služeb a servis. 

10 značný 

Vandalismus Vandalismus na 
pořízených 

senzorech, jejich 
odcizení. 

Volba provedení 
odolného vůči 

vandalismu. Vybavení 
měřicích stanic GPS 

senzorem a 
otřesovým čidlem. 

20 malý 

Problematické měření a 
kalibrace 

Nevhodně zvolené 
technologie/metody 
měření povedou k 

získání dat 
vypovídající hodnoty. 

Kvalitní průzkum a 
důsledný výběr 
technologií na 

základě příkladů 
dobré praxe a 

konzultací s externími 
odborníky. Optimální 
podmínky a způsoby 

umístění senzorů 
konzultovat také s 

dodavateli 
technologií. 

5 značný 

Zpoždění procesů vlivem 
mimořádných situací 

Vznik zpoždění 
oproti harmonogramu 

projektu. Např. 
pandemická situace, 
válečný konflikt atp. 

Včasná a průběžná 
komunikace 
s osobami 

zapojenými do 
přípravy a realizace 
projektu. Sledování 

aktuální situace u nás 
i ve světě. 

20 malý 

Negativní PR 
Negativní odezva na 

projekt v médiích. 

Proaktivní 
komunikace s médii, 

rychlá reakce na 
případné dotazy 

novinářů či veřejnosti. 

5 malý 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Kristýna Navrátilová, OICT, navratilova.kristyna@operatorict.cz 

Ostatní dotčené strany MHMP, OPC; Dodavatel bude vysoutěžen 

 

Vypracoval: OICT 

Dne: 31.05.2022 

Jméno: Ing. Kristýna Navrátilová 

 
 

  

mailto:navratilova.kristyna@operatorict.cz


 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Pražská vodohospodářská společnost 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, pilotní projekt 

 

Popis projektu 

V rámci pilotního projektu  je realizováno zařízení na úpravu bioplynu z čistírenských kalů získaných na Nové vodní 
lince a Stávající vodní  lince a zpracovávaných na Kalovém hospodářství ÚČOV  anaerobní stabilizací s produkcí 
bioplynu. Upravováno bude cca 2 mil. Nm3 bioplynu za rok, přičemž výsledný produkt – biometan – v množství cca 
1,3 mil. m3 za rok bude vtlačován prostřednictvím těžebního plynovodu do středotlaké plynovodní sítě v Papírenské 
ulic. To umožní stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP poháněných tímto palivem, 
především pak u Pražských vodovodů na kanalizací a.s., na zhruba 12 ti výdejních místech připojených na území 
HMP na středotlakou plynovodní síť. Záměr je součástí celkové přestavby a modernizace ÚČOV na Císařském 
ostrově. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

 
ÚČOV na Císařském ostrov 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

/ 

Související projekty Celková přestavba a modernizace ÚČOV 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 

horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Produkce biomasy 

Jiný přínos Stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu PVS a.s. 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: V realizaci 

Předpoklad realizace 2022 - 2024 

Zahájení realizace      2022 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV16, MIT3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

66 365 600 Kč 

Investiční + běžné 
náklady 

 

Zdroj financování Rozpočet HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Jiří Rosický 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval: PVS a.s. 

Dne: 24.05.2022 

Jméno: Jiří Štrupl 
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Technologie hlavního města Prahy 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Fotovoltaické elektrárny na městských budovách 

Popis projektu 
Příprava a realizace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku MHMP a MČ, snižování energetické náročnosti 
budov, snižování nákladů na energie, cíl instalovaného výkonu za sledované období 3MWp. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

V období 2022-2023 se projekt bude týkat 50-70 budov. 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

MHMP, MČ 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategický plán hl. města prahy – akt. 2016 
Národní akční plán čisté mobility 
Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 
Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030 - Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

/ 

Jiný přínos Úspora energií na vytápění/chlazení 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Snižování nákladů na energie 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu THMP, a.s. + PSOE + HOM MHMP 

Řešitel Michal Fišer 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: Projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022-2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

50.000.000,-  

Investiční + běžné 

náklady 
 

Zdroj financování THMP, MHMP, MČ 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

Nedoruční cílového 
instalovaného výkonu 

 Nedostatečné 
kapacity materiálu a 

montážních prací 

Zajištění kvalitního 
managementu 

 Střední  Významný 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Stanislav Staněk 

Ostatní dotčené strany dodavatelé zařízení vzešlých z veřejných výběrových řízení 

 

Vypracoval: THMP 

Dne: 26.5.2022 

Jméno: Stanislav Staněk 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Fotovoltaika Sokolovská 

Popis projektu 
Vybudování FVE s bateriovým úložištěm a dobíjecími stanicemi pro elektromobilitu v objektu THMP Sokolovská 
s využitím pro interní potřeby THMP. Předpokládaný výkon: 45kWp, bateriové úložiště 30kWh, dobíjecí stanice 
 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Sokolovská 121 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

THMP  

Související projekty / 

 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategický plán hl. města prahy – akt. 2016 
Národní akční plán čisté mobility 
Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 
Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030 - Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

/ 

 

Jiný přínos 

Úspora energií na vytápění/chlazení 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Snižování nákladů na energie 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu THMP, a.s. 

Řešitel Michal Fišer 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: Projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

3.400.000,- 

Investiční + běžné 
náklady 

/ 

Zdroj financování THMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Radim Štolfa 

Ostatní dotčené strany dodavatelé zařízení vzešlých z veřejných výběrových řízení 
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Vypracoval: THMP 

Dne: 26.5.2022 

Jméno: Stanislav Staněk 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Osazení 13 ks AC dobíjecích stanic na EVR lampy Vinohrady 

Popis projektu 
Předmětem projektu je osazení 13 ks EVR lamp na Vinohradech nabíjecími AC wallboxy a vytvořit tak první z mnoha 
nabíjecích lamp na území hlavního města Prahy. 
Cílem projektu je ověřit koncept nabíjecích lamp a zprovoznění kompletního systému správy nabíjecích míst na území 
hl. města Prahy. Po vybrání konkrétního dodavatele nabíjecích wallboxů ve veřejné zakázce je potřeba zajistit napojení 
této technologie do backendu provozovatele dohledového a billingového systému. Také bude zajištěno vyhrazené 
parkování pro elektroauta vedle dobíjecích lamp. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Území MČ Praha 2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci hl. města Prahy, pracovníci MČ Prahy 2 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategický plán hl. města prahy – akt. 2016 
Národní akční plán čisté mobility 
Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 
Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030 - Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl E: Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility 
E1.: Zajistit provázání udržitelné mobility s dalšími aspekty udržitelného města 
E.3.: Podpořit formy dopravy, které využívají bezuhlíkové zdroje energie 

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos / 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu THMP, a.s. 

Řešitel Michal Fišer 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: Projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2021 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1.600.000,- 

Investiční + běžné 
náklady 

/ 

Zdroj financování MHMP, Operační program Doprava 2014-2020, evidenční číslo projektu CZ.04.240/0.0/0.0/20_084/0000521 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Radim Štolfa 
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Ostatní dotčené strany dodavatelé zařízení vzešlých z veřejných výběrových řízení 

 

Vypracoval: THMP 

Dne: 26.5.2022 

Jméno: Radim Štolfa 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Dobíjecí stanice – výstavba nových nabíjecích bodů pro elektromobily 

Popis projektu 
Předmětem projektu je návrh a realizace přípravy dobíjecích míst pro elektromobily, na kterých budou provozovány AC 
dobíjecí stanice. Jedná se o společný Projekt THMP a PREdi se zapojením městské společnosti OICT a příspěvkové 
organizace IPR. 
Cílem projektu je zajistit posílení infrastruktury dobíjecích míst určených pro osazení dobíjecích static a zajistit jejich 
správu. Záměrem je navýšit počet dobíjecích stanic na území hl. města Prahy, podpořit rozvoj e-mobility a tím přispět 
ke snížení množství emisí produkovaných konvenčními automobily. Účelem je rovněž zmapovat činnosti a proces 
realizace dobíjecích míst pro případné budoucí řešení MHMP. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Celé území Hl. m. Prahy 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy MHMP 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategický plán hl. města prahy – akt. 2016 
Národní akční plán čisté mobility 
Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 
Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030 - Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl E: Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility 
E1.: Zajistit provázání udržitelné mobility s dalšími aspekty udržitelného města 
E.3.: Podpořit formy dopravy, které využívají bezuhlíkové zdroje energie 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Snížení množství emisí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu THMP, a.s. 

Řešitel Michal Fišer 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: Projekt probíhá 

Předpoklad realizace 2026 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2026 

Vyhodnocení projektu 2026 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

886.000.000,- 

Investiční + běžné 

náklady 
/ 

Zdroj financování MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

Zpoždění 
v předprojektové 
přípravě/stavební 

povolení 

 Schvalování lokací 
ze strany zapojených 
subjektů zejména MČ 

 Detailní projednání 
se zapojenými 

subjekty 

 Vysoká Významný 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Radim Štolfa 

Ostatní dotčené strany dodavatelé zařízení vzešlých z veřejných výběrových řízení 

 

Vypracoval: THMP 

Dne: 26.5.2022 

Jméno: Radim Štolfa 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu 
Výměna svítidel LED s dynamickým řízením 

Popis projektu 
Výměna starých dosluhujících výbojkových svítidel za nová moderní svítidla s technologií LED v počtu cca 3 000 ks. THMP 
i v dalších letech bude realizovat výměnu svítidel s cílem úspory nákladů na el. Energii. 
Svítidla LED jsou efektivnější než výbojková svítidla, mají nižší spotřebu el. energie, lépe usměrňují světelný tok tam, kam 
je třeba a jsou tedy ohleduplnější vůči životnímu prostředí a občanům vůbec. Svítidla budou vybavena systémem pro 
možnost regulace a efektivnější využití v době šera či rozednívání. Návrh svítidel bude probíhat na základě světelně-
technického výpočtu, bude optimalizovaná osvětlenost komunikací. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Celé území Hl. m. Prahy  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy, MHMP  

Související projekty /  
Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

/ 

Jiný přínos Úspora nákladů na el. energii 

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu THMP, a.s.  
Řešitel Libor Fiala, Drahomír Dostál  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu   Stav ke dni 14.6.2022: Projekt probíhá  
Předpoklad realizace 1-12 / 2022 (samozřejmě navazující projekty na základě budoucích smluv s MHMP vi dalších letech)  
Zahájení realizace 1/2022  
Ukončení realizace 12/2022 
Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu      GOV16, GOV8 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

15.000.000 Kč  

Investiční + běžné 
náklady 

15.000.000 Kč bez DPH  

Zdroj financování MHMP  
ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

spolehlivost zařízení  poruchovost, 
životnost  

požadavek na min.  
7  

letou záruku na  
svítidla  

2  nízký  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Pavel Čiženkov, THMP  
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Ostatní dotčené strany dodavatelé zařízení vzešlých z veřejných výběrových řízení  
 

Vypracoval: THMP  
Dne: 26.05.2022  
Jméno: Drahomír Dostál  
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188 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(projekt) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu 
Vzdálené řízení a dohled jednotlivých svítidel LED 

Popis projektu 
Doplnění svítidel o komunikační jednotku a napojení do řídícího a monitorovacího systému. 
Svítidla budou vybavena řídícím systémem pro možnost regulace, monitoringu a efektivnější využití po celou dobu 
životnosti. Návrh svítidel bude probíhat na základě světelně-technického výpočtu s cílem optimalizace osvětlení 
komunikace a energetické náročnosti.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Celé území Hl. m. Prahy  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy, MHMP  

Související projekty /  
Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

/ 

Jiný přínos Efektivní využití LED svítidel 

Optimalizace osvětlení komunikace 

Optimalizace energetické náročnosti 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu THMP, a.s.  
Řešitel Libor Fiala, Drahomír Dostál  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu   Stav ke dni 14.6.2022: Projekt probíhá  
Předpoklad realizace 1-12 / 2022 (samozřejmě navazující projekty na základě budoucích smluv s MHMP v dalších letech)  
Zahájení realizace 1/2022  
Ukončení realizace 12/2022 
Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu   GOV16, GOV8 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

12.000.000 Kč  

Investiční + běžné 
náklady 

12.000.000 Kč bez DPH  

Zdroj financování MHMP  
ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

spolehlivost zařízení  poruchovost, 
životnost  

požadavek na min. 7  
letou záruku na  

svítidla  2  nízký  
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Pavel Čiženkov, THMP  
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Ostatní dotčené strany dodavatelé zařízení vzešlých z veřejných výběrových řízení  
 

Vypracoval: THMP  
Dne: 26.05.2022  
Jméno: Drahomír Dostál  
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NOVĚ PŘIDANÉ ZÁMĚRY 
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MČ Praha 3 

  

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Posílení biodiverzity na území Prahy 3 – zakládání květnatých luk 

Popis projektu 
Posílení biodiverzity zakládáním květnatých luk včetně zvýšení estetického hlediska daného území. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 3, vybrané parky na území městské části 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

veřejnost 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Řešitel Městská část Praha 3 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: záměr 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1 600 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Ing. Vendula Kellerová 

kellerova.vendula@praha3.cz  

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20. 6. 2022 

Jméno: Vendula Kellerová 

 
 

  

mailto:kellerova.vendula@praha3.cz
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce mlatových povrchů – Rajská zahrada 

Popis projektu 
Rekonstrukce původních nepropustných mlatových povrchů za nové, funkční, propustné včetně odvodnění svahů. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

městská část Praha 3 - park Rajská zahrada 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

veřejnost 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Jiný přínos Odvodnění svahů 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Řešitel MČ Praha 3 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: záměr 

Předpoklad realizace 2023 - 2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

12 500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Vendula Kellerová, kellerova.vendula@praha3.cz  

Ostatní dotčené strany / 

 

mailto:kellerova.vendula@praha3.cz
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Vypracoval:  

Dne: 20.6.2022 

Jméno: Ing. Vendula Kellerová  
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PROJEKTOVÁ KARTA                                           
(záměr)  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  
Název projektu  Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí  

Popis projektu  

Předmětem  akce  je  zpracování  kompletní  projektové  dokumentace  ve  všech  stupních.  Jedná  se  o  projekt 
revitalizace komunikací za účelem vybudování nových výsadbových míst pro výsadbu stromů (stromořadí). Akce 
bude probíhat v závislosti na stávajícím umístění technické infrastruktury (sítí) v jednotlivých ulicích. Součástí akce 
je vybudování opatření vedoucích k vsakování vody. Cílem akce je podpora modrozelené infrastruktury hl m Prahy 
na území MČ Praha 3 a zlepšení klimatických podmínek a vzhledu MČ.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 3  

Cílová  skupina 
(uživatelé)  veřejnost  

Související projekty  /  
Vazba projektu na 
strategické dokumenty  Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE  

Znak  
adaptačního opatření  

 
Druh opatření  Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu   

Specifický cíl  

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti  
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami  
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu  
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem  

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba)  

Regulace odtoku  
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Eroze půdy  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Opylení  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos  Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM  
Garant projektu  MČ Praha 3  
Řešitel  /  

HARMONOGRAM  
Fáze projektu   

Stav ke dni 27.6. 2022: příprava studie a participace. 
 

Předpoklad realizace   

2023-2024 
 

Zahájení realizace  2023 
Ukončení realizace  2024 
Vyhodnocení projektu  2025 

INDIKÁTORY  
Indikátory projektu  AD1, AD2, AD3, GOV10  

FINANCOVÁNÍ  
Předpokládaná 
hodnota   projektu 
(bez DPH):  4.000.000 Kč  

Investiční + běžné 

náklady  
/  

Zdroj financování  /  
ŘÍZENÍ RIZIK  
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru  

Název rizika  Popis rizika  
Opatření pro 
eliminaci rizik  

Pravděpodobnost 
výskytu  Dopad rizika na projekt  

/      

  
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  

Kontaktní  osoba 
projektu   

Ing. Vendula Kellerová, kellerova.vendula@praha3.cz 
 

Ostatní dotčené strany  /  

 
Vypracoval:   
Dne:  17.6.2022  
Jméno:  Ing. Vendula Kellerová 
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197 

 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace vnitrobloku Flora 

Popis projektu 
Revitalizace vnitrobloku Flora spočívá v kompletní rekonstrukci plochy veřejné zeleně vč.dětského hřiště a 
rekonstrukci obvodové komunikace. Stav vnitrobloku je v havarijním stavu. V roce 2021 proběhla participace s 
veřejností, na základě které byly sestaveny požadavky pro zadání studie reflektující potřeby zde žijících občanů. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 3, vnitroblok Flora 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

veřejnost 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Jiný přínos Odvodnění svahů 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: Studie 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

20 500 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Ing. Vendula Kellerová, kellerova.vendula@praha3.cz  

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.6.2022 

Jméno: Ing. Vendula Kellerová 

 
 

  

mailto:kellerova.vendula@praha3.cz
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199 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výstavba retenční nádrže a rekonstrukce zpevněných ploch – nám. W. Churchilla  

Popis projektu 
Rekonstrukce dlážděných komunikací vnitřních ploch parku. V rámci akce bude umístěna retenční nádrž na 
zachytávání vody protékající pítkem, která bude následně použita do závlahového systému v trávnících. Bude 
svedena dešťová voda ke stromům a do travnatých ploch. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 3, náměstí Winstona Churchilla 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Veřejnost 

Související projekty IPR – rekonstrukce Seifertovy ulice 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 

(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Jiný přínos Zachytávání vody 

Použití vody pro zalévání 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Řešitel MČ Praha 3 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: zpracování projektové dokumentace. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3, AD15 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

2 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Vendula Kellerová, kellerova.vendula@praha3.cz  

mailto:kellerova.vendula@praha3.cz


 

 

Implementační plán 2020-2024  
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.6.2022 

Jméno: Vendula Kellerová 
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201 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Založení parku pod Vrchem sv. Kříže 

Popis projektu 
Cílem akce je vybudování přírodního parku, jehož součástí bude komunitní zahrada, lesní školka, přírodní zahrada, 
pobytová plocha a cestní síť. Akce bude realizována s ohledem na výskyt zvláště chráněných živočichů v území. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 3, plocha bývalé zásobní zahrady pod Parukářkou  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

veřejnost 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu   
Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě  

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha 
na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti  
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami  
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu  
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 

povrchem  
Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku  
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody  
Redukce hluku  
Kvalita ovduší  
Eroze půdy  
Redukce CO2  
Regulace mikroklimatu  
Opylení  
Regulace nemocí  
Rekreační funkce  
Estetická hodnota  

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Řešitel MČ Praha 3 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: studie participovaná s veřejností, probíhá příprava zadání PD ve všech stupních. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

25 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 
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Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Vendula Kellerová, kellerova.vendula@prha3.cz  

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.6.2022 

Jméno: Vendula Kellerová 

 

  

mailto:kellerova.vendula@prha3.cz
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MČ Praha 12 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Koncepce výsadby stromů - zlepšení mikroklimatu 

Popis projektu 
Koncepce výsadby stromů je pro městskou část klíčovým dokumentem, který poslouží jako výchozí podklad při 
umisťování výsadby v intravilánu a extravilánu lokality Prahy 12. Součástí dokumentu by měla být jak část 
analytická, tak část návrhová. Dokument by měl v ideálním případě navazovat na celkovou inventarizaci dřevin v 
MČ Praha 12. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 12, Praha 12 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé MČ Praha 12 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetucká hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha 12, Praha 12 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu záměr 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV1, AD1, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

750 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady  
750 000 Kč 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 
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Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu místostarostaka MČ Praha 12 - Ing. Eva Tylová (tel.: 244 028 228, e-mail: tylova.eva@praha12.cz) 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.03.2022 

Jméno: Ing. Karin Tvrdá 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zasakovací úprava a ozelenění stanovišť na tříděný odpad - zadržování vody v půdě 

Popis projektu 
Povrchy stanovišť na tříděný odpad jsou v současné době pro déšť nepropustné a dochází tak ke svodu srážek do 
kanalizace. Městská část by chtěla na vytipovaných místech zajistit výměnu povrchu z nepropustného na propustný, 
aby mohlo dojít k zásaku vody do půdy. Zároveň chce výsadbou zeleně, kromě funkce estetické, zlepšovat 
mikroklima a snižovat teplotu v okolním prostoru. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 12, Praha 12 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé MČ Praha 12 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Adaptační strategie hl. m. Prahy, Adaptační strategie MČ  Praha 12 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetucká hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha 12, Praha 12 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Záměr. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

500 000 Kč 
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Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu místostarostaka MČ Praha 12 - Ing. Eva Tylová (tel.: 244 028 228, e-mail: tylova.eva@praha12.cz) 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.03.2022 

Jméno: Ing. Karin Tvrdá 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zlepšení zasakovacích podmínek na sídlišti Kamýk - zadržování vody v půdě 

Popis projektu 
Jedná se o zlepšení zasakovacích podmínek na sídlišti Kamýk spočívající ve změně podkladové vrstvy dlaždic 
vybraných stávajících chodníků v uvedené lokalitě. Se zásakem do horninového prostředí je zde celkově (díky 
půdnímu složení a použitým technologiím při původní stavbě chodníků) dlouhodobý problém, dešťové vody zůstávají 
na povrchu a tvoří kaluže. Máme ověřeno praxí (i v dané lokalitě), že při úpravě lože dlažby a jejím podsypu štěrkem 
dochází k výraznému zlepšení absorpčních schopností a propustnosti povrchů chodníků. Realizací opatření je 
naplňována Adaptační strategie hl. m. Prahy i městské části Praha 12, konkrétně opatření vedoucí k retenci vody v 
půdě, zamezení odtoku dešťových vod a ochraně vegetace před suchem. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Městská část Praha 12, Praha 12 - Kamýk 

Cílová skupina 

(uživatelé) 

Obyvatelé městské části 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Estetucká hodnota 

Jiný přínos Tvorba biotopu 

Retence vody v půdě 

Zamezení odtoku dešťových vod  

Ochrana vegetace před suchem 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Městská část Praha 12, Praha 12 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Záměr. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2023 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3, AD10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

2 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

2 000 000 Kč 

Zdroj financování Dotace MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 
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Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu místostarostaka MČ Praha 12 - Ing. Eva Tylová (tel.: 244 028 228, e-mail: tylova.eva@praha12.cz) 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30 03.2022 

Jméno: Ing. Karin Tvrdá 
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MČ Praha 14 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zelené střechy ZŠ Chvaletická (dolní budova) 

Popis projektu 
 
Záměr jednoznačně pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu je řešení 
akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. 

 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

ZŠ Chvaletická, Praha 14 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Kvalita vody 

Redukce povodňového rizika 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ozelenění prostředí 

Ochlazení prostředí 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 14 

Řešitel MČ Praha 14 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: probíhá stavební řízení. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace červen 2023 

Ukončení realizace prosinec 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 
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Indikátory projektu nevyplňujte 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

11 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Petr Brych 

Petr.Brych@praha14.cz 

MČ Praha 14 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: Petr Brych 

Petr.Brych@praha14.cz 

MČ Praha 14 

 
 

  

mailto:Petr.Brych@praha14.cz
mailto:Petr.Brych@praha14.cz
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zelené střechy ZŠ Chvaletická (horní budova) 

Popis projektu 
 
Cílem projektu jsou stavební úpravy střech a realizace vegetačního souvrství na objektech ZŠ - záměr jednoznačně 
pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu je řešení akumulace a 
likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku objektu. 

 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

ZŠ Chvaletická, Praha 14 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Kvalita vody 

Redukce povodňového rizika 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ozelenění prostředí 

Ochlazení prostředí 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 14 

Řešitel MČ Praha 14 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: probíhá stavební řízení. 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace předpoklad dokončení do konce roku 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu nevyplňujte 
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FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

18 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

Kontaktní osoba 
projektu 

Petr.Brych@praha14.cz 

Petr Brych 

Praha 14 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: 
Petr.Brych@praha14.cz 

Petr Brych 

Praha 14 

 
 

  

mailto:Petr.Brych@praha14.cz
mailto:Petr.Brych@praha14.cz
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zelené střechy ZŠ Vybíralova 

Popis projektu 
 
Cílem záměru jsou stavební úpravy střech a realizace vegetačního souvrství na objektech ZŠ - záměr jednoznačně 
pozitivně ovlivní okolní území ve smyslu ozelenění a ochlazení prostředí, součástí projektu je řešení akumulace a likvidace 
dešťových vod vsakováním na pozemku objektu 

 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

ZŠ Chvaletická, Praha 14 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Návštěvníci budovy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce odtoku 

Kvalita vody 

Redukce povodňového rizika 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ozelenění prostředí 

Ochlazení prostředí 
Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 14 

Řešitel MČ Praha 14 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 27.6.2022: probíhá stavební řízení 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace červen 2023 

Ukončení realizace předpoklad dokončení je konec roku 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu nevyplňujte 
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FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

30 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

 

Zdroj financování  

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Petr.Brych@praha14.cz 

Petr Brych 

MČ Praha 14 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 27.6.2022 

Jméno: 
Petr.Brych@praha14.cz 

Petr Brych 

MČ Praha 14 

 

  

mailto:Petr.Brych@praha14.cz
mailto:Petr.Brych@praha14.cz
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MČ Praha 15 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Úpravy retenční nádrže 

Popis projektu 
Cílem připravovaného projektu je dokončení revitalizace volnočasového areálu včetně okolí retenční nádrže 
srážkových vod, dořešení napojení rozvodů splaškové kanalizace na ubytovací chatky, výsadba zeleně, úpravy 
veřejného osvětlení a komunikačního propojení s Hostivařskou přehradou. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 15 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Kvalita vody 
Kvalita ovzduší 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 15  

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 17.6.2022: V přípravě 

Předpoklad realizace / 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

/ 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha 18 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu  Revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Víktovická 

Popis projektu 
Revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Víktovická  - odstranění desítky let starých asfaltových chodníků, 
asfaltového hřiště, vytvoření nových peších povrchů s z vodopropustné vsakovací dlažby s trativody, mlatové 
vsakovací cesty, vytvoření klidové odpočinkové plochy, výsadba nové zeleně.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 18 (Letňany)  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty    /  
Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

 

 

 

Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných  

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 18  
Řešitel /  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 17.6.2022: Vypracována architektonická studie projektu, léto 2022 -  bude objednáno vypracování 

projektové dokumentace 
Předpoklad realizace 2024  
Zahájení realizace 2022  
Ukončení realizace 2024  
Vyhodnocení projektu 2024  

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Předpokládaná hodnota projektu zatím není vyčíslena  
175 450 Kč  - hodnota architektonické studie  
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Investiční + běžné 
náklady  

/  

 

Zdroj financování 

Záměr – žádost o dotaci z rozpočtu HMP 
175 450 Kč – architektonická studie- zdroj financování MČ Praha 18, rok 2021 - 22  
950 000 Kč – předpokládaná hodnota projektové dokumentace - zdroj financování MČ Praha 18, rok 2022 - 23 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika  
Opatření pro 

eliminaci rizik  
Pravděpodobnost 

výskytu  Dopad rizika na projekt  
/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu ivan.polak@letnany.cz, marek.havel@letnany.cz 
Ostatní dotčené strany /  
 

Vypracoval:  
Dne: 16.6.2022  
Jméno: Marek Havel  

 

  

mailto:ivan.polak@letnany.cz
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MČ Praha 21 
 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace parku BLATOV 

Popis projektu 
Revitalizace stávající zeleně včetně dendrologických posouzení, výsadba druhově původních dřevin, obnova cest 
pro pěší z přírodě blízkých materiálů, vybudování odpočinkových zón v parku, osazení interaktivních edukačních 
prvků a revitalizace okolí historických pietních míst 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha 21 

Cílová skupina 

(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 21 a okolí 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP - adaptační opatření 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 

 
 
 
 
 
 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 
 
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 
 
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum 
dopadů klimatické změny v Praze 
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu 

 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 
Redukce povodňového rizika 
Kvalita vody 
Redukce hluku 
Kvalita ovzduší 
Regulace mikroklimatu 
Regulace nemocí 
Rekreační funkce 
Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha 21 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu záměr 

Předpoklad realizace / 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, GOV12, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

3 650 000 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Šárka Zátková, 775 648 195 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 25.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Kolovraty 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace parku Viničky 

Popis projektu 
Jedná se o centrální park a prostor na pozemcích MČ. Cílem revitalize je sjednocením prostoru, zlepšením 
mikroklimatu a hospodaření s dešťovou vodou.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Centrální park a prostor na pozemcích MČ Praha Kolovraty 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Generel zeleně MČ 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
 
 
 

Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Sjednocení prostoru 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Záměr 

Předpoklad realizace 2024 

Zahájení realizace 2024 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 
Kontaktní osoba 
projektu 

Iva Herčíková 

iva.herčíková@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace vodního toku Říčanka - projekt 

Popis projektu 
Cílem záměru je příprava projektu revitalizace potoka Říčanka, tak, aby došlo k meandrování toku a obnovení 
vlhkých kolovratských luk. Jedná se o přípravu projektu a zajištění výkupu pozemků pro tuto akci.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Potok Říčanka, MČ Praha-Kolovraty 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy 

Související projekty Cyklotrasa A22 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Sjednocení prostoru 

Tvorba biotopu 

Meandrování toku 

Obnovení vlhkých kolovratských luk 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Záměr 

Předpoklad realizace 2024 

Zahájení realizace 2024 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad rizika na projekt 
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/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

Kontaktní osoba 
projektu 

Iva Herčíková 

iva.hercikova@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti úřadu MČ 

Popis projektu 
Cílem záměru je snížení energetické náročnosti úřadu MČ. Realizace dle stavebního povolení. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty, Mírová 34 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy 

Související projekty Snížení energetické náročnosti úřadu MČ - projektová dokumentace 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně se čeká na vydání stavebního povolení. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování Dotace od SFŽP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Miroslav Marinčič 

miroslav.marincic@kolovraty.cz 
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Ostatní dotčené strany  

 

Vypracoval: Zuzana Jeřábková 

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti domu V Cihelně 

Popis projektu 
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy ve správě MČ. 

Lokace projektu (rozsah 
m2, mapa, situační 
nákres) 

MČ Paha-Kolovraty, V Cihelně 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 
 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter 
zástavby 

Přínos adaptace 
(ekosystémová 
služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná hodnota 
projektu (bez DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 
Kontaktní osoba 
projektu 

Miroslav Marinčič 

miroslav.marinčič@kolovraty.cz 
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou II 

Popis projektu 
Budova domu s pečovatelskou službou má velké tepelné úniky. Jedná se o projekt, který sníží energetickou 
náročnost této budovy. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

S 
 
pecifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu záměr 

Předpoklad realizace 2024 

Zahájení realizace 2024 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Miroslav Marinčič 

miroslav.marincic@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 
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Vypracoval:  

Dne: 20.06.2022 

Jméno: Zuzana Jeřábková 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Snížení energetické náročnosti zázemí tenisových kurtů 

Popis projektu 
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti zázemí tenisových kurtů v MČ Praha Kolovraty. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha-Kolovraty 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Občané a návštěvníci Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Klimatický plán HMP 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

Úposra energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha-Kolovraty 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu záměr 

Předpoklad realizace 2024 

Zahájení realizace 2024 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu GOV9, GOV15, GOV16 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

Prozatím není stanoveno 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 
Kontaktní osoba 
projektu 

Antonín Klecanda, 

antonin.klecanda@kolovraty.cz 

Ostatní dotčené strany / 
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Vypracoval:  

Dne: 27.07.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Libuš 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Projektová dokumentace Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie 

Popis projektu 
Z dotace bude hrazena projektová dokumentace na úpravu pozemků 1057/4, 885/3,888/3 v k.ú. Libuš, jež byly nově 
svěřeny do správy MČ. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

1057/4, 885/3,888/3 v k.ú. Libuš 

 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Přilehlý pozemek, který již slouží jako park a využívá se pro různé slavnosti městské části (vítání občánků, Jablkobraní 
apod.) se dle projektu rozšíří a zpřístupní se tak vicegeneračnímu setkávání.Poskytne tak prostor využíváný pro širokou 
veřejnost. 

Související projekty Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     MČ Praha Libuš 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: v přípravě 

Předpoklad realizace 2022 

Zahájení realizace 2022 

Ukončení realizace 2022 

Vyhodnocení projektu 2022 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

50 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

 

Zdroj financování MČ Praha-Libuš 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 Bc. Petr Borský  
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Kontaktní osoba 
projektu 

Odbor životního prostředí a dopravy vedoucí odboru  
telefon: 244 021 425 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 13.6.2022 

Jméno: Bc. Petr Borský  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba keřových skupin v ulici Obratáňská 

Popis projektu 
Z dotace bude realizována výsadba keřových skupin (převážně domácích druhů) - práce spojené s výsadbou, řez 
dřevin, zamulčovaní, vylepšení půdní struktury. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Ulice Obrataňská 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu     MČ Praha Libuš 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 13.6.2022: žádost o dotaci neposkytnuta, hledání jiného financování 

Předpoklad realizace 2023? 

Zahájení realizace 2023? 

Ukončení realizace 2023? 

Vyhodnocení projektu ? 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

100 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování dotace 2023, vlastní zdroje 2023? 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu 

Bc. Petr Borský  
Odbor životního prostředí a dopravy vedoucí odboru  
telefon: 244 021 425 
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Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 13.6.2022 

Jméno: Bc. Petr Borský  
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MČ Praha Nedvězí 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Rekonstrukce budovy Břízova s bytovým fondem MČ 

Popis projektu 
Rekonstrukce budovy se 3 byty spočívá v hydroizolaci budovy (drenáž obvodu konstrukce domu), následného 
zateplení celé členité budovy, a rekonstrukci střechy. Tato rekonstrukce povede k lepší hospodárnosti budovy. 

V roce 2019 byl proveden odborný audit nemovitosti, který tyto činnosti doporučuje. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Břízova 49/2, Praha 10 - Nedvězí u Říčan 

zastavěná plocha 179 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 

Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

Specifický cíl Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.:  Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.3:: Realizovat udržitelnou výstavbu 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Estetická hodnota 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  
Úspora energií na vytápění/chlazení 
Zvýšení hospodárnosti budovy  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Nedvězí  

Řešitel MČ Praha Nedvězí  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023-24 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

2.000.000,- Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 
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/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu  starosta/tka MČ 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Zateplení budovy Slámova s bytovým fondem MČ 

Popis projektu 
Zateplení budovy spojené s výměnou garážových vrat a parapetů. V budově jsou 2 byty. Významně se vylepší 
hospodárnost budovy. Aktuální energetický štítek E. 

V roce 2019 byl proveden odborný audit nemovitosti, který tyto činnosti doporučuje. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Slámova 82/9, Praha 10 - Nedvězí u Říčan 

zastavěná plocha 110 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy  

Související projekty / 

Vazba projektu na 

strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu  

SPECIFIKACE 

 
 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro adaptaci budov  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov 

C.1.:  Snížit energetickou náročnost Prahy 

C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze 

C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí  

Úspora energií na vytápění/chlazení 

Zvýšení hospodárnosti budovy  

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu       MČ Praha Nedvězí  

Řešitel       MČ Praha Nedvězí  

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023-24 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

500.000,- Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu  starosta/tka MČ 

Ostatní dotčené strany  
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Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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MČ Praha Slivenec 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Výsadba ovocného sadu 

Popis projektu 
V rámci obnovování historických stezek MČ Slivenec jedná o výkupu pozemků v lokalitě Holyně. Na pozemcích by 
kromě vzniku polní cesty měl být vysazen I ovocný sad.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

MČ Praha Slivenec - k.ú. Holyně 

Cílová skupina 

(uživatelé) 

Obyvatelé Prahy 

Související projekty  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. města Prahy na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

 
Specifický cíl 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

     Redukce hluku 

Kvalita ovzduší 

Regulace mikroklimatu 

regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 
Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu MČ Praha Slivenec 

Řešitel MČ Praha Slivenec 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 30.6.2022: záměr 

Předpoklad realizace / 

Zahájení realizace / 

Ukončení realizace / 

Vyhodnocení projektu / 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

/ 

Investiční + běžné 

náklady  
/ 

Zdroj financování / 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 
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/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu / 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 30.6.2022 

Jméno: Ing. Tereza Zubrová 
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Pražská vodohospodářská společnost 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, dostavba 

Popis projektu 
Dostavba zařízení pro úpravu bioplynu z čistírenských kalů získaných na Nové vodní lince a Stávající vodní  lince a 
zpracovávaných na Kalovém hospodářství ÚČOV anaerobní stabilizací s produkcí bioplynu navazuje na pilotní projekt 
využití kalového plynu realizovaný v letech 2022–2023. Společně se zařízením instalovaným v rámci pilotního 
projektu zajistí úpravu cca 15 mil. Nm3 bioplynu na cca 9.6 mil. m3 biometanu za rok. Veškerý získaný biometan bude 
vtlačován těžebním plynovodem vybudovaným v rámci pilotního projektu na cílovou kapacitu do středotlaké 
plynovodní sítě. Záměr je součástí celkové přestavby a modernizace ÚČOV na Císařském ostrově. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

/ 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

/ 

Související projekty Celková přestavba a modernizace ÚČOV 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln 

horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Kvalita ovzduší 

Produkce biomasy 

Jiný přínos Stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu PVS a.s. 

Řešitel PVS .a.s. 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: Záměr projektu (Studie) 

Předpoklad realizace 2026 - 2028 

Zahájení realizace      2026 

Ukončení realizace 2028 

Vyhodnocení projektu 2028 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

150 000 000 Kč 

Investiční + běžné 

náklady 
/ 

Zdroj financování Rozpočet HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 
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244 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Jiří Rosický 

Ostatní dotčené strany  

 

Vypracoval: PVS a.s. 

Dne: 24.05.2022 

Jméno: Jiří Štrupl  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Energocentrum pro využití nízkopotenciálního tepla z ÚČOV 

Popis projektu 
Pražské odpadní vody vyčištěné na Nové vodní lince (NVL) a Stávající vodní lince (SVL) vypouštěné do recipientu 
mají značný tepelný potenciál. Z každé z vodních linek je v průměru vypouštěno 1,5 m3/s vyčištěných odpadních vod 
o teplotě 15–21 oC, celkem cca 3,0 m3/s. Předpokládaný instalovaný výkon 2 x 90 MWt by měl umožnit vytápění oblastí 
Juliska – Veleslavín Bubny – Zátory. V rámci investičního záměru  Energocentrum pro využití nízkopotenciálního tepla 
z ÚČOV bude připraveno a realizováno vlastní Energocentrum velice pravděpodobně situované na levém břehu 
plavebního kanálu Troja a tepelný výkon z Energocentra bude vyveden do tepelných rozvodů  připravených a 
realizovaných Pražskou teplárenskou a.s. Energocentrum je řešeno jako součást celkové přestavby a modernizace 
ÚČOV a je reálný předpoklad je vybudovat v létech 2027 – 2029. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

     / 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Domácnosti v oblastech  Juliska – Veleslavín a Bubny – Zátory 

Související projekty Rekonstrukce a modernizace rozvodu tepla pro oblast Juliska – Veleslavín, Pražská teplárenská a.s. 

Urbanistická koncepce oblasti Bubny – Zátory, IPR 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření      Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.6.: Prověření možností stávající vodohospodářské infrastruktury a způsobu zabezpečení dodávek pitné vody pro 
obyvatele 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

     Kvalita vody 

Jiný přínos Úspora energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu PVS a.s. 

Řešitel / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: Zpracovaná studie proveditelnosti  

Předpoklad realizace 2026 - 2028 

Zahájení realizace 2026 

Ukončení realizace 2028 

Vyhodnocení projektu 2028 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

5 mld. Kč 

Investiční + běžné 
náklady 

 

Zdroj financování Rozpočet HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Jiří Rosický 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval: PVS a.s. 

Dne: 24.05.2022 

Jméno: Jiří Štrupl  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu ÚČOV, Kalové hospodářství 

Popis projektu 
Modernizace a rekonstrukce kalového hospodářství ÚČOV je 3. etapou celkové modernizace ÚČOV na Císařském 
ostrově. Zahrnuje výstavbu nových vyhnívacích nádrží zajištujících anaerobní stabilizaci čistírenských kalů získaných 
při čištění pražských odpadních vod s produkcí bioplynu s potřebnými periferiemi, plynové a energetické hospodářství 
a zařízení pro odvodnění stabilizovaných kalů. Získaný bioplyn bude předáván k dalšímu zpracování na biometan na 
zařízení realizovaná v samostatných investičních akcích. Komplex kalového a energetického hospodářství bude 
realizován postupně po etapách v letech 2026–2030. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

/ 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

/ 

Související projekty Celková přestavba a modernizace ÚČOV  

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace HMP na změnu klimatu 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 

Druh opatření      Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 

sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.6.: Prověření možností stávající vodohospodářské infrastruktury a způsobu zabezpečení dodávek pitné vody pro 
obyvatele 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

     Kvalita vody 

Jiný přínos Úspora energií na vytápění a chlazení 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu PVS a.s. 

Řešitel      / 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 14.6.2022: záměr 

Předpoklad realizace 2026 - 2030 

Zahájení realizace 2026 

Ukončení realizace 2030 

Vyhodnocení projektu 2030 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu / 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu (bez 
DPH): 

1.550.000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady 

/ 

Zdroj financování Rozpočet HMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
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Kontaktní osoba 
projektu Ing. Jiří Rosický 

Ostatní dotčené strany / 

 

Vypracoval:  

Dne: 14.6.2022 

Jméno: 
Ing. Jiří Rosický 
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Správa pražských hřbitovů 

 

PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Koncepce zeleně pražských hřbitovů 

Popis projektu 
Hřbitovy ve správě HMP tvoří nezanedbatelnou část zelených veřejně přístupných prostor intravilánu města. V 
některých případech, např. Olšanské Hřbitovy, poskytují tyto plochy významné ekosystémové a adaptační funkce 
městu a jeho obyvatelům, prostřednictvím své rozsáhlé vegetace na celkové ploše 170,5 ha. Jde ve své podstatě o 
rozsáhlé plochy modrozelené infrastruktury ve městě a jejich adaptační potenciál a přínos pro HMP je značný. Pro 
tyto zelené prostory nicméně neexistuje dlouhodobá strategie a koncepce rozvoje zeleně, a to ani z hlediska 
naplňování adaptační strategie a klimatického plánu Prahy. Cílem záměru je zpracovat dlouhodobou koncepci 
správy a rozvoje zeleně pražských hřbitovů jako významného prvku adaptace města na změnu klimatu. Koncepce 
bude přímo navazovat na výsledky a doporučení zpracovávané Analýzy systému správy a péče o zeleň Správy 
pražských hřbitovů (říjen 2022). Obsahem koncepce by měl být i dlouhodobý rozvojový plán zeleně hřbitovů a plán 
adaptace hřbitovů na změnu klimatu.   

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

plochy hřbitovů ve správě Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o.  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

obyvatelé Prahy, příspěvková organizace Prahy, pozůstalí, 

Související projekty Implementace Manuálu Hřbitovů 2021, Analýza systému správy a péče o zeleň Správy pražských hřbitovů 2022 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Manuál hřbitovů 
Manuál veřejných prostranství hl. m. Prahy 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 

A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Zlepšení kvality ovzduší 

Redukce CO2 

Regulace mikroklimatu 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Hospodaření s dešťovou vodou 

Zkvalitnění a zefektivnění správy a péče o vegetační plochy a prvky ve správě města 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu      Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Řešitel      Projekt bude zpracován jako veřejná zakázka 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 2.7.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2023 

Vyhodnocení projektu 2024-25 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 
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Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

500 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování vlastní zdroje financování, nebo MHMP 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

/     

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Tereza Vaňáčová 

Ostatní dotčené strany OCP MHMP, Odbor památkové péče MHMP, NPU, IPR Praha 

 

Vypracoval: Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Dne: 30.06.2022 

Jméno: Mgr. Tereza Vaňáčová  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Obnova a výměna povrchu cest na hřbitově Vršovice 

Popis projektu 
Cesty na Vršovickém hřbitově jsou v současné době v havarijním stavu a je nutná jejich obnova. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o asfaltové povrchy, bude stávající materiál nahrazen vhodnou dlažbou doplněnou o stavební prvky a 
úpravy umožňující lepší zasakování dešťové vody. V rámci projektu budou primárně obnoveny hlavní trasy hřbitovem, 
aby byla zajištěna vhodná a dostatečná dostupnost prostoru pro návštěvníky hřbitova a veřejnost.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Vršovický hřbitov, Moskevská 65, 101 00 Praha 10  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Veřejnost, místní obyvatelé, pozůstalí, veřejně přístupný prostor  

Související projekty / 

Vazba projektu na 

strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Manuál veřejných prostranství 
Manuál hřbitovů 

SPECIFIKACE 

 
 
Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu  

Specifický cíl Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého 
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti 

B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami 

B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu 

B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným 
povrchem 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Regulace odtoku 

Redukce povodňového rizika 

Kvalita vody 

Regulace mikroklimatu 

Jiný přínos Nárůst hodnoty nemovitostí 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Řešitel Mgr. Tereza Vaňáčová, Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 2.7.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023-2025 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2025 

Vyhodnocení projektu 2026 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD3 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

6 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Vlastní zdroje financování 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Dopad rizika na projekt 

/     
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Tereza Vaňáčová 

Ostatní dotčené strany OCP MHMP, Městská část Praha 10 

 

Vypracoval: Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Dne: 30.06.2022 

Jméno: Mgr. Tereza Vaňáčová  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace a konverze bývalého hřbitova Bubeneč na veřejný zelený prostor 

Popis projektu 
Revitalizace a zpřístupnění zdevastovaného, opuštěného hřbitova Na Skalce, výsadba stromů, oprava havarijních 
prvků, konzervace dochovaných náhrobků, instalace mobiliáře, zbudování přístupové cesty. Místo bude veřejně 
přístupné a současně bude sloužit  pro konání akcí, site specific art, přednášek atd., propojení cestní sítí s parkem 
Stromovka ve správě MHMP.  

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Praha 6 - Bubeneč, Wolkerova 13 

1160 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Veřejnost, místní obyvatelé, účastníci kulturních akcí, veřejně přístupný prostor  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Manuál veřejných prostranství 

Manuál hřbitovů 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 

A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Zlepšení kvality ovzduší 

Redukce CO2 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ochlazovací účinek 

Pobyt ve stínu v centru města 

Rekreace ve městě 

Podpora biodiversity 

Polopropustné povrchy – cesty 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Řešitel Mgr. Tereza Vaňáčová, Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 2.7.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, AD3, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

3 000 000 Kč 
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Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování Vlastní zdroje financování 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Tereza Vaňáčová 

Ostatní dotčené strany OCP MHMP, Městská část P6, Odbor památkové péče MHMP, (připomínkování projektu) 

 

Vypracoval: Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Dne: 30.06.2022 

Jméno: Mgr. Tereza Vaňáčová  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Revitalizace zeleně, hřbitov Holešovice, Praha 7 

Popis projektu 
Jedná se o nevelký hřbitov založený r. 1873 ve svahu mezi Stromovkou a ulicí Strojnickou.                                                                                       
Cílem projektu je postupná revitalizace zeleně v areálu hřbitova včetně nezbytného kácení provozně nevyhovujících 
dřevin, ošetření perspektivních dřevin a založení nových výsadeb. Kácení dřevin a postupná obnova systému zeleně 
je jedním ze základních předpokladů pro zlepšení provozní bezpečnosti stromů a pro zachování kompozičních a 
estetických kvalit hřbitova. Projekt kvalitativně zlepší ekosystémové funkce stromů a posílí jejich adaptační roli pro 
město. 

Projekt bude zahrnovat inventarizaci stávajících dřevin včetně posouzení jejich zdravotního stavu, návrh vhodných 
pěstebních opatření, kácení nebezpečných či nevhodných jedinců (týká se zejména suchých či s hrobovými 
zařízeními kolidujících jehličnanů) a návrh řešení nových výsadeb. Na zpracovanou dokumentaci bude navazovat 
realizace záměru.  

Lokace projektu 

(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

ul. Strojnická 307, Praha 7                 

rozloha hřbitova je 8900 m2 

Cílová skupina 
(uživatelé) 

obyvatelé Prahy, veřejnost, veřejně přístupný prostor 

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Manuál hřbitovů 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 

A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Zlepšení kvality ovzduší 

Redukce CO2 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ochlazovací účinek 

Pobyt ve stínu v centru města 

Rekreace ve městě 

Podpora biodiversity 

Polopropustné povrchy – cesty 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Řešitel Ing. Michaela Tlustá, Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 2.7.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 
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INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

1 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 

Zdroj financování vlastní zdroje financování 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Ing. Michaela Tlustá 

Ostatní dotčené strany v případě správního řízení ve věci povolení ke kácení dřevin: OCP MHMP, OPP MHMP, OŽP ÚMČ Praha 7 

 

Vypracoval: Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Dne: 30.06.2022 

Jméno: Ing. Michaela Tlustá 

 
 

  



 

 

Implementační plán 2020-2024  
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PROJEKTOVÁ KARTA 
(záměr) 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Název projektu Založení lesního hřbitova mezi ul. Plzeňská a Bucharova 

Popis projektu 
Cílem projektu je vytvoření nového lesního hřbitova. Součástí bude revitalizace stávajícího lesního prorostu, zřízení 
pěšin, objektů Land art, instalace mobiliáře a altánů. Les bude plnit pietní a rekreační funkci současně. Přírodní hřbitov 
bez náhrobků bude podpůrným prostorem pro pozůstalé a současně lesoparkem s přidanou hodnotou. 

Lokace projektu 
(rozsah m2, mapa, 
situační nákres) 

Areál Krematoria Motol, Plzeňská ul., Praha 5  

Cílová skupina 
(uživatelé) 

Veřejnost, místní obyvatelé,pozůstalí, veřejně přístupný prostor  

Související projekty / 

Vazba projektu na 
strategické 
dokumenty 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Manuál veřejných prostranství 
Manuál hřbitovů 

SPECIFIKACE 

Znak adaptačního 
opatření 

 

 
Druh opatření Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu 

Specifický cíl Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických 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 klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 

A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě 

Přínos adaptace 
(ekosystémová služba) 

Redukce hluku 

Zlepšení kvality ovzduší 

Redukce CO2 

Regulace mikroklimatu 

Regulace nemocí 

Rekreační funkce 

Estetická hodnota 

Jiný přínos Ochlazovací účinek 

Pobyt ve stínu v centru města 

Rekreace ve městě 

Podpora biodiversity 

Polopropustné povrchy – cesty 

Nárůst hodnoty nemovitostí 

Tvorba biotopu 

REALIZAČNÍ TÝM 

Garant projektu Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Řešitel Mgr. Tereza Vaňáčová, Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

HARMONOGRAM 

Fáze projektu Stav ke dni 2.7.2022: záměr. 

Předpoklad realizace 2023-2024 

Zahájení realizace 2023 

Ukončení realizace 2024 

Vyhodnocení projektu 2025 

INDIKÁTORY 

Indikátory projektu AD1, AD2, GOV10 

FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná 
hodnota projektu 
(bez DPH): 

9 000 000 Kč 

Investiční + běžné 
náklady  

/ 
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Zdroj financování Vlastní zdroje financování 

ŘÍZENÍ RIZIK 

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru 

Název rizika Popis rizika 
Opatření pro 

eliminaci rizik 
Pravděpodobnost 

výskytu Dopad rizika na projekt 

 
/ 

    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Kontaktní osoba 
projektu Mgr. Tereza Vaňáčová 

Ostatní dotčené strany OCP MHMP, Městská část P5, Odbor památkové péče MHMP, NPU 

 

Vypracoval: 
Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy, p. o. 

Dne: 
30.06.2022 

Jméno: 
Mgr. Tereza Vaňáčová  

 
 



1 
 

Důvodová zpráva 

(R-45357) 

 

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1936 ze dne 7. 9. 2020 byly OCP MHMP uloženy 

úkoly řídit a koordinovat plnění Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 

klimatu na roky 2020 – 2024, jedenkrát ročně aktualizovat části Implementačního plánu a jedenkrát 

ročně předložit monitorovací zprávu Implementačního plánu. 

 

Aktualizací se rozumí zhodnocení realizovaných projektů, vyřazení nefunkčních projektů na základě 

objektivních hodnoticích kritérií, doplnění nově nahlášených projektů, které splňují kritéria adaptačních 

opatření a garanti projektů mají v úmyslu je realizovat. 

 

Každý projekt/záměr je spojen s relevantním indikátorem a projekt/záměr v tomto směru měřen, 

hodnocen, monitorován. Důležitou roli v rámci hodnocení zásobníku projektů/záměrů hraje pracovní 

skupina pro adaptaci Komise pro udržitelnou energetiku a klima RHMP. Tato pracovní skupina má za 

úkol projekty z hlediska cílů Strategie adaptace, aktuálnosti, přínosů a opatření ohodnotit a předschválit 

přiložený zásobník projektů. Zásobník je poté schválen řídicím výborem Implementačního plánu 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024 (jmenován Usnesením RHMP 

č. 1624 ze dne 28. 6. 2021) a Komisí Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energetiku a klima.  

 

Součástí předkládaného tisku je Monitorovací zpráva č. 2 Implementačního plánu za období 2021/2022 

a aktualizovaný Zásobník projektů Implementačního plánu na rok 2023. V tomto předkládaném 

Zásobníku jsou uvedeny nové projekty a nové záměry; všechny probíhající projekty a záměry včetně 

popisu a fotogalerie projektů z předchozích let je možno nalézt v on-line aktualizované databázi 

projektů na stránkách https://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-2020-2024/. 

 

Předkládaný zásobník nových projektů, stejně jako Monitorovací zpráva č. 2 byly odsouhlaseny 

pracovní skupinou a řídicím výborem. Výsledek připomínkového řízení (zapracování vznesených 

připomínek) tvoří přílohu této důvodové zprávy.   

 

Stav zásobníku se celkově změnil z 265 projektů a 110 záměrů na současný stav 294 projektů a 97 

záměrů.  Realizováno – úspěšně ukončeno bylo 68 projektů, 10 jich realizováno nebylo a 5 projektů 

bylo zrušeno z důvodu redukce či slučování projektů.  

 

Celkově byly realizovány projekty v hodnotě 434 582 221 Kč, v současné době činí hodnota všech 

probíhajících projektů 4 459 935 795 Kč. Aktuální hodnota všech projektů a záměrů v zásobníku ke dni 

31. 7. 2022 činila 10 272 461 315 Kč.  

https://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-2020-2024/
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Finanční náklady, uvedené v zásobníku projektů/záměrů, jsou předpokládané náklady na realizaci 

projektů nebo odhad nákladů zamýšlených záměrů. V zásobníku jsou i záměry, které ještě nemají odhad 

připraven, nicméně jejich realizace je vzhledem k cílům Strategie adaptace žádoucí. Z celkové 

předpokládané částky je přes 5 mld. Kč již alokováno v rozpočtech realizátorů.  

 

Zařazení projektů do zásobníku neznamená automaticky příslib jejich finančního krytí z prostředků 

rozpočtu hl. m. Prahy. Klíčovou součástí projektového řízení Implementačního plánu je navrhování 

možností finančního krytí projektů. 

Příklady finančních zdrojů: aktuálně jsou dotačními příležitostmi nového programového období EU 

2021 – 2027 pro oblast adaptace na změnu klimatu a energetických úspor výzvy vypsané v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, financované z Fondu soudržnosti, které mají otevřen příjem 

žádostí, např.:  

- Výzva č. 3/2022 „Vodovodní přivaděče, vodovodní řady“, zaměřená na projekty výstavba 

vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na sítích 

- Výzva č. 6/2022 „Zdroje podzemních vod“, zaměřená na monitoring a rebilanci dlouhodobě 

využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu 

- Výzvy č. 8/2022 a 9/2022 „Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře“ 

- Výzva 10/2022 „Veřejné budovy v pasivním standardu“  

- Výzva č. 11/2022 „Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách“ 

- a další průběžně otevírané výzvy;   

v rámci Národního programu životní prostředí jsou otevřeny výzvy napříč složkovými prioritními 

oblastmi ochrany životního prostředí, a další možnosti, např.:  

- Výzva č. 1/2022: Zelená stuha,  

- Výzva č. 2/2022: Ochrana ozonové vrstvy a klimatického systému,  

- Výzva č. 3/2022: Ekomobilita,  

- Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady 

- Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody, a další možnosti (nejedná se o taxativní výčet).       

 

Do tvorby nového zásobníku se zapojily: 

- téměř všechny městské části hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 16, MČ Praha 18 – 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 
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Praha - Královice, MČ Praha – Křeslice, 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) 

- vybrané odbory MHMP (Odbor bezpečnosti BEZ MHMP, Odbor ochrany prostředí OCP 

MHMP, Odbor hospodaření s majetkem HOM MHMP)   

- příspěvkové organizace hl. m. Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 

Správa služeb hlavního města Prahy, Správa pražských hřbitovů, Lesy hl. m. Prahy)   

- jiné organizace s majetkovou účastí hl. m. Prahy (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 a.s., Technická správa 

komunikací, a.s., Pražské služby, a.s.) 

 

Zajištění činností, vyplývajících z Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy 

na změnu klimatu na roky 2020 – 2024, které je v gesci OCP MHMP (zejména projektové řízení, 

organizační, administrativní a metodická činnost vůči městským částem hl. m. Prahy, příspěvkovým 

organizacím a organizací s majetkovou účastí hl. m. Prahy, dále potom aktualizace dokumentů a datové 

základny klimatologických, meteorologických a jiných dat hl. m. Prahy) je hrazeno z rozpočtu OCP 

MHMP, § 3792, pol. 5169.     

 

 



Schválení monitorovací zprávy IP 20-24 

Člen PS Připomínka Stav 

Šurovský Jan Ing. 
Ph.D. 

Seznam nerealizovaných projektů a záměrů Čakovice - správně zařadit k MČ Klánovice Zapracováno 

Ing. Eva Tylová Změna názvu projektu u realizovaného projektu MČ Praha 12 z "Výsadby louky" na "Výsev louky" Zapracováno 

Ing. Eva Tylová Smazat projekt "Fotovoltaická elektrárna na ÚMČ" u MČ Praha 12 ze seznamu nerealizovaných projektů Zapracováno 

Ing. Hana Rosypalová 
Za PVS vypustit z probíhaících projektů projekt „Studie proveditelnosti retenční nádrže na Václavském 
náměstí, Praha 1“. 

Zapracováno 

Čtyroký Jiří Mgr. Ph.D. 
Projekty za IPR str. 22 přehodit do zrealizovaných projektů - Fotogrammetrické vyhodnocení lokalizace 
vzrostlé vegetace a zatravněných povrchů, Mapa vymezení klimaticky zranitelných oblastí na území hl. m. 
Prahy, Mikroklimatické modelování lokality Bubny - Zátory, Praha 7 

Zapracováno 

   

   

   

   

 



Připomínkový list k tisku č. R-45357  

Připomínkové místo:  MHMP - BEZ MHMP 

Vygenerováno aplikací TED verze 8.3.5.2 ze šablony 001TEDT0000202.DOT (25. 5. 2018 2:05) . 

  
nepřipomínkováno 

Zadavatel 

Typ Připomínky 

Datum 

Text připomínky Zpracovatel 

Vypořádáno 

Stanovisko zpracovatele 

- 

nezadáno 

 

nepřipomínkováno   

 
  
 
             
            
            

 
 
 
 
 
 
 
  



Připomínkový list k tisku č. R-45357  

Připomínkové místo:  Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele MHMP Sekce rozhodování o území 

Vygenerováno aplikací TED verze 8.3.5.2 ze šablony 001TEDT0000202.DOT (25. 5. 2018 2:05) . 

  
nepřipomínkováno 

Zadavatel 

Typ Připomínky 

Datum 

Text připomínky Zpracovatel 

Vypořádáno 

Stanovisko zpracovatele 

- 

nezadáno 

 

nepřipomínkováno   

 
  
 
             
            
            

 
 
 
 
 
 
 
  



Připomínkový list k tisku č. R-45357  

Připomínkové místo:  MHMP - ROZ MHMP 

Vygenerováno aplikací TED verze 8.3.5.2 ze šablony 001TEDT0000202.DOT (25. 5. 2018 2:05) . 

  
nepřipomínkováno 

Zadavatel 

Typ Připomínky 

Datum 

Text připomínky Zpracovatel 

Vypořádáno 

Stanovisko zpracovatele 

- 

nezadáno 

 

nepřipomínkováno   

 
  
 
             
            
            

 
 
 
 
 
 
 
  



Připomínkový list k tisku č. R-45357  

Připomínkové místo:  MHMP - LEG MHMP 

Vygenerováno aplikací TED verze 8.3.5.2 ze šablony 001TEDT0000202.DOT (25. 5. 2018 2:05) . 

  
nepřipomínkováno 

Zadavatel 

Typ Připomínky 

Datum 

Text připomínky Zpracovatel 

Vypořádáno 

Stanovisko zpracovatele 

- 

nezadáno 

 

nepřipomínkováno   

 
  
 
             
            
            

 
 
 
 
 
 
 
  



Připomínkový list k tisku č. R-45357  

Připomínkové místo:  MHMP - HOM MHMP 

Vygenerováno aplikací TED verze 8.3.5.2 ze šablony 001TEDT0000202.DOT (25. 5. 2018 2:05) . 

  
nepřipomínkováno 

Zadavatel 

Typ Připomínky 

Datum 

Text připomínky Zpracovatel 

Vypořádáno 

Stanovisko zpracovatele 

- 

nezadáno 

 

nepřipomínkováno   

 
  
 
             
            
            

 
 
 
 
 
 
 
  



Připomínkový list k tisku č. R-45357  

Připomínkové místo:  MHMP - INV MHMP 

Vygenerováno aplikací TED verze 8.3.5.2 ze šablony 001TEDT0000202.DOT (25. 5. 2018 2:05) . 

  
nepřipomínkováno 

Zadavatel 

Typ Připomínky 

Datum 

Text připomínky Zpracovatel 

Vypořádáno 

Stanovisko zpracovatele 

- 

nezadáno 

 

nepřipomínkováno   
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