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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/  
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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/  
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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. 
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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. 

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. a Lesy hlavního města 

Prahy. 
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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) 
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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) 
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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 
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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 



 

Implementační plán Strategie adaptace HMP na změnu klimatu na roky 2020-2024 
Průběžná monitorovací zpráva č. 2 25 

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.  
 

  



 

 

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  



 

 

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  



 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

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  



 

 

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/  



 

 

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  



 

 

 

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 



 

 

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  



 

 

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  



 

 

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/  



 

 

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/  



 

 

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  



 

 

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. 

 

 

 



 

 

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  



 

 

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/  



 

 

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/  



 

 

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/.  

  



 

 

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 

  



 

 

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 

 


