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1 ÚVOD  

1.1 Mezinárodní, národní a celkový kontext adaptací 

V celosvětovém měřítku představuje změna klimatu, její mitigace (zmírnění) a adaptace (přizpůsobení 

se), jednu z klíčových vědeckých a politických výzev 21. století (IPCC, 2013). Klíčovým dokumentem je 

v tomto ohledu v současné době Pařížská dohoda (UN, 2016) k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

(UN, 1992) schválená 195 smluvními stranami v prosinci 2015 a dále Sendajský rámec pro omezování 

důsledků katastrof 2015 - 2030 (UNDR, 2015). V evropském měřítku je klíčovým dokumentem Strategie 

EU pro přizpůsobení se změně klimatu (EEA, 2013) schválená v červnu 2013. Tyto dokumenty shodně 

identifikují nutnost politické reakce na pozorované probíhající a očekávané budoucí dopady změny 

klimatu na společnost, a to na všech prostorových úrovních. 

V České republice je adaptace na změnu klimatu poměrně nové, dlouho přehlížené téma. 

Zásadním krokem umožňujícím iniciaci procesu adaptace bylo schválení dokumentu Strategie 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR vládou ČR v říjnu 2015 (dále Národní adaptační 

strategie; MŽP, 2015). Sektorově strukturovaná Národní adaptační strategie identifikuje deset 

prioritních oblastí, kde jsou očekávány největší dopady změny klimatu, jednou z prioritních oblastí pak 

je urbanizovaná krajina. Národní adaptační strategie také deklaruje potřebu tvorby adaptačních strategií 

na nižších administrativních úrovních. Tvorba adaptačních strategií na nižší administrativní úrovni 

(jednotlivá města) je v současné době (12/2017) ve fázi pilotních aktivit vázaných na konkrétní vědecko-

aplikační projekty, např. tvorba adaptačních strategii pro Prahu, Brno a Plzeň v rámci projektu 

UrbanAdapt (viz urbanadapt.cz). 

Adaptační strategie města Litoměřice byla připravena v rámci participace města 

v mezinárodním projektu LIFE LOCAL ADAPT (viz www.life-local-adapt.eu). Tvorba adaptačních strategií 

malých a střední měst je v souladu se 3. cílem projektu, kterým je „integrace adaptací na změnu klimatu 

do administrativní praxe na lokální úrovni“, čímž přímo přispívá k implementaci Adaptační strategie EU 

a Národní adaptační strategie ČR. Město Litoměřice je rovněž aktivním členem evropské iniciativy 

Covenant of Mayors for Climate and Energy/ Pakt starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky 

(viz www.covenantofmayors.eu), kam město Litoměřice přistoupilo 28. ledna 2016. Jako člen Paktu 

starostů a primátorů se město Litoměřice zavázalo plnit požadavky v oblasti mitigací (do roku 2030) 

a adaptací. 

Koncepční rámec adaptačního procesu v obecné rovině reprezentuje modifikovaný adaptační 

cyklus (viz Obr. 1). Tvorba adaptační strategie zahrnuje čtyři navazující kroky: (i) přípravnou fázi a sběr 

dat; (ii) hodnocení dopadů změny klimatu a zranitelnosti; (iii) identifikaci adaptačních potřeb; 

a (iv) výběr a zhodnocení adaptačních opatření. Na adaptační strategii by měl navazovat tzv. 

Implementační plán (Akční plán adaptací), který stanoví konkrétní opatření, která budou realizována, a 

to včetně prostorové lokalizace, časového harmonogramu a zodpovědností. Naplňování cílů adaptační 

strategie a implementačního plánu je monitorováno pomocí souboru indikátorů. 
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Obr. 1: Adaptační cyklus. Na tvorbu adaptační strategie v optimálním případě navazuje definice 

konkrétních kroků pomocí implementačního plánu. Monitoring a vyhodnocení naplňování cílů 

implementačního plánu následně slouží jako vstup k revizi adaptační strategie. 

1.2 Vize a cíle Adaptační strategie 

Vizí Adaptační strategie města Litoměřice je zvýšit odolnost města vůči projevům změny klimatu 

a s pomocí realizace vhodných adaptačních opatření tak i do budoucna zajistit kvalitu života obyvatel 

města.   

Navrhované cíle adaptační strategie zahrnují: 

1. Pomocí vhodných adaptačních opatření přispívat ke snížení dopadů vln horka a tepelného 

ostrova města 

2. Podporovat využití srážkové vody a cíleně zvyšovat podíl propustných ploch ve městě za účelem 

udržitelného využívání vodních zdrojů a předcházení suchu 

3. Podporovat rozvoj zelené a modré infrastruktury ve městě její propojení  

4. U nových staveb, či rekonstrukce stávajících objektů, podporovat adaptaci budov vůči změně 

klimatu, snižovat jejich energetickou náročnost 
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Dokument Adaptační strategie města Litoměřice je členěn do dvou částí - analytické a návrhové. 

V souladu s adaptačním cyklem je cílem dokumentu: 

(i) Poskytnout přehled o očekávaných projevech a dopadech změny klimatu ve městě 

(viz Kapitola 2); 

(ii) Zhodnotit zranitelnost města a jeho obyvatel vůči vybraným dopadům změny klimatu 

(viz Kapitola 3);  

(iii) Identifikovat adaptační potřeby, navrhnout a zhodnotit adaptační opatření  

(viz Kapitola 4). 

(iv) Analyzovat možnosti pro rozvoj adaptací ve městě Litoměřice (viz Kapitola 5) 

(v) Navrhnout systém monitoringu adaptací na změnu klimatu (viz Kapitola 6) 
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2 ZMĚNA KLIMATU VE MĚSTĚ LITOMĚŘICE 

2.1 Klimatologické projekce 

Změna klimatu v České republice se v hydrometeorologických měřeních a pozorováních obecně 

projevuje: (i) zvyšováním průměrných ročních teplot, častějšími výkyvy a extrémy; (ii) změnou 

časoprostorového rozložení srážek při zachování průměrných ročních úhrnů; (iii) vyšší četností 

a intenzitou extrémních hydrometeorologických jevů (např. krupobití). Referenčním stavem této 

kapitoly je klimatologická charakteristika období 1981-2010. Klimatologické predikce pak jsou 

zpracovány pro klimatologické scénáře RCP4.5 a RCP8.51, a období blízké budoucnosti (2021-2040) a 

vzdálené budoucnosti (2081-2100) pro teplotní charakteristiky; pro srážkové charakteristiky je navíc 

uvažováno období 2041-2060. 

Z hlediska teplotních charakteristik (viz Tab. 1) je v Litoměřicích očekáván nárůst průměrného 

počtu tropických dní (Tmax > 30 °C) v roce, a to z 11,2 dne v období 1981-2010 na 13,5 dne pro RCP4.5 

až 19,2 dne pro RCP8.5 v období 2021-2040 a 15,3 dne pro RCP4.5 až 37,2 dne pro RCP8.5 v období 

2081-2100. Nárůst počtu tropických dní v různých částech města graficky ilustruje Obr. 2. Rostoucí trend 

je patrný také pro průměrný počet tropických nocí (Tmin > 20 °C). Zatímco průměrný počet tropických 

nocí za referenční období 1981-2010 dosahuje 0,3, pro období 2021-2040 se jedná v průměru o 0,6 

(RCP4.5) až 2,0 (RCP8.5) noci a v období 2081-2100 o 0,9 (RCP4.5) až 12 (RCP 8.5) nocí. Dále je očekáván 

nárůst průměrného počtu vln horka (vlna horka je definována jako tři a více po sobě následujících dní, 

kdy Tmax > 30 °C). V referenčním období 1981-2010 bylo průměrně 5,9 vln horka ročně, v období 

2021-2040 je očekáván nárůst na 7,8 (RCP4.5) až 11,5 (RCP 8.5) a v období 2081-2010 na 8,5 (RCP4.5) 

až 27,2 (RCP8.5).  

 

Tab. 1: Referenční stav (1980-2010) a modelované hodnoty vybraných teplotních charakteristik 

v Litoměřicích pro období 2021-2040 a 2081-2100. 

Charakteristika 
Referenční 

stav 
(1981-2010) 

2021-2040 2081-2100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Průměrný počet 
tropických dní      v roce 

11,2 
13,5 19,2 15,3 37,2 

Průměrný počet 
tropických nocí     v roce 

0,3 0,6 2,0 0,9 12 

Průměrný počet vln 
horka v roce 

5,9 7,8 11,5 8,5 27,2 

Data: Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe  

 

 Z hlediska srážkových charakteristik patrně nebude v Litoměřicích docházet k výrazným 

změnám oproti referenčnímu období 1981-2010 (viz Tab. 2). Dle globálního klimatologického modelu 

                                                           
1 RCP – Representative Concentration Pathways (Van Vuuren et al. 2011); RCP4.5 scénář předpokládá nárůst 
globální teploty o 1,4°C pro období 2046-2065 a 1,8°C pro období 2081-2100; RCP8.5 scénář předpokládá nárůst 
globální teploty o 2,0°C pro období 2046-2065 a 3,7°C pro období 2081-2100. Scénář RCP8.5 je považován 
za „high-end scenario“ bez jakékoliv mitigace změny klimatu (bez omezování emisí skleníkových plynů) a scénář 
RCP4.5 předpokládá „business as usual“ se stabilizací emisí skleníkových plynů na současné úrovni. 
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(GCM) IPSL (viz klimatickazmena.cz) budou průměrné roční úhrny srážek na území města pro všechna 

uvažovaná období a oba RCP scénáře spadat do kategorií 400-500 mm a 501-550 mm, což jsou zároveň 

i hodnoty za referenční období 1981-2010. Nebude tedy docházet ke změně průměrných ročních úhrnů 

srážek, je však očekávána mírná změna jejich rozložení v čase, konkrétně mírný pokles průměrných 

letních úhrnů srážek v některých částech města, a to z 201-250 mm na 125-200 mm. Do kategorie 125-

200 mm spadají rovněž zbylé části města, a to jak v pozorovaném období, tak všech uvažovaných 

budoucích obdobích. Průměrný počet dní se srážkou > 5 mm spadá v referenčním období 1981-2010 do 

kategorií 20-30 dní a 31-35 dní, shodné jsou i kategorie pro období 2021-2040, 2041-2060 a 2081-2100, 

lehce se ovšem liší prostorový rozsah jednotlivých kategorií (viz klimatickazmena.cz). Obdobná situace 

platí i pro počet dní se srážkou > 10 mm. Pro referenční i všechna uvažovaná budoucí období je na 

území Litoměřic průměrně 1-10, případně 11-15 dní se srážkou > 10 mm. 

 

Obr. 2: Počet tropických dní pro referenční stav (1981-2010) a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5 pro období 

blízké (2021-2040) a vzdálené budoucnosti (2081-2100). Data: CzechGlobe 

 

počet dní 
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Tab. 2: Referenční stav (1981 - 2010) a modelované hodnoty vybraných srážkových charakteristik pro 

město Litoměřice za období 2021-2040, 2041-2060 a 2081-2100. 

Charakteristika 
Referenční 

stav       
(1981-2010) 

2021-2040 2041-2060 2081-2100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Průměrný roční 
úhrn srážek [mm] 

400-500;  
501-550 

400-500; 
501-550 

400-500; 
501-550 

400-500; 
501-550 

400-500; 
501-550 

400-500; 
501-550 

400-500; 
501-550 

Průměrný letní 
úhrn srážek [mm] 

125-200;  
201-250 

125-200 125-200 125-200 125-200 125-200 125-200 

Průměrný počet 
dní se srážkou                 
> 5 mm za rok 

20-30;          
31-35 

20-30; 
31-35 

20-30; 
31-35 

20-30; 
31-35 

20-30; 
31-35 

20-30; 
31-35 

20-30; 
31-35 

Průměrný počet 
dní se srážkou                 
> 10 mm za rok 

1-10;            
11-15 

1-10;      
11-15 

1-10;      
11-15 

1-10;      
11-15 

1-10;      
11-15 

1-10;      
11-15 

1-10;      
11-15 

Data: klimatickazmena.cz (CzechGlobe); klimatologický GCM model IPSL 

 

2.2 Vnímání změny klimatu stakeholdery města Litoměřice 

Účastníci semináře Adaptace města Litoměřice na klimatické změny2 hodnotili na základě poskytnutých 

informací subjektivní vnímání jednotlivých hrozeb souvisejících s klimatem a jeho změnou. Cílem bylo 

priorizovat závažnost jednotlivých hrozeb, a to z hlediska současného stavu a očekávaného budoucího 

stavu (rok 2030) s využitím pětibodové škály (1 = nejnižší závažnost; 5 = nejvyšší závažnost). Celkem bylo 

hodnoceno třináct hrozeb (viz Obr. 3), přičemž jako nejzávažnější hrozby (hrozby s nejvyšší prioritou) 

byly vyhodnoceny: 

(i) vlny horka a tepelný ostrov města - Litoměřice jsou jedna z nejteplejších oblastí ČR, vlny 

horka jsou již nyní významný problém a do budoucna se očekává nárůst vln horka 

a teplotních extrémů; z hlediska tepelného ostrova města je problematické zejména 

historické centrum města a sídliště; 

(ii) přívalové srážky a nedostatečné zasakování srážkové vody - přívalové srážky jsou velký 

problém v Litoměřicích i na širším území obce s rozšířenou působností (ORP); zasakování 

srážkové vody je negativně ovlivněno převažujícím druhem půdy v Litoměřicích (jíly; 

                                                           
2 První pracovní seminář „Adaptace města Litoměřice na klimatické změny“ pořádal Ústav výzkumu globální změny 
Akademie věd České republiky (CzechGlobe) ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice 20. dubna 2017 
v prostorách Hradu Litoměřice. Semináře se zúčastnilo 20 zástupců dotčených subjektů, především města 
Litoměřice (Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor územního 
rozvoje, energetický manažer města, tajemník) včetně starosty Ladislava Chlupáče a dalších relevantních institucí 
(Hospodářská a sociální rada Litoměřicka) a zástupců CzechGlobe a Nadace Partnerství. Výstupy ze semináře jsou 
k dispozici: http://www.ecosystemservices.cz/cs/litomerice/  
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na území ORP jsou částečně pískovce), ale i neexistencí oddělené dešťové kanalizace 

ve městě; 

(iii) povodně ve městě - není problémem pro centrální část města, ale významný problém 

zejména pro oblasti ORP kolem Labe; protipovodňová opatření nejsou řešena 

v nadregionální perspektivě; 

(iv) množství zeleně - nedostatek zeleně zejména v centru města, kde jsou omezené 

možnosti nové zelené infrastruktury; pozitivní vliv zeleně na kvalitu ovzduší (významné 

téma v Litoměřicích); 

(v) sucho - významný problém v současnosti a potenciálně velmi významný problém 

do budoucna. 

 

Obr. 3: Závažnost hrozeb souvisejících s klimatem a jeho změnou v Litoměřicích hodnocená městskými 

stakeholdery (závažnost hrozeb: 5 = velmi významné, 4 = spíše významné, 3 = ani významné ani 

nevýznamné, 2 = spíše není významné, 1 = nevýznamné). 
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Riziko sesuvů a eroze půdy
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Současnost Budoucnost (2030)
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3 ZRANITELNOST VŮČI DOPADŮM ZMĚNY KLIMATU 

3.1 Metodický rámec hodnocení zranitelnosti 

Hodnocení zranitelnosti je založené na metodickém rámci hodnocení zranitelnosti (podle Swart et al., 

2012, Fussel a Klein 2006, Luckenkotter et al., 2013), který zahrnuje tři hlavní komponenty zranitelnosti: 

(i) expozici vůči projevům změny klimatu (zahrnující klimatické scénáře RCP – Representative 

Concentration Pathways), (ii) sensitivitu, tedy citlivost města vůči dopadům změny klimatu                                

a (iii) adaptivní kapacitu (socio-ekonomické indikátory popisující schopnost společnosti reagovat 

na měnící se klima), viz Obr. 4.  

 

Obr. 4: Metodický rámec hodnocení zranitelnosti.  

 

Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu bylo zpracováno pro dvě tematické oblasti: 

(i) Extrémní teploty - vlny horka  

(ii) Extrémní srážky a nedostatečné zasakování  

Vlastní analýza a hodnocení zranitelnosti bylo provedeno na datech v prostředí GIS. Všechny dílčí 

indikátory byly nejprve normalizovány na škálu od 0 do 1 (podle minimální a maximální hodnoty 

charakterizující daný jev), přičemž hodnoty blížící se 0 vždy značí špatný stav (velké celkové potenciální 

dopady změny klimatu či naopak nízkou adaptivní kapacitu, tedy velkou zranitelnost), zatímco hodnoty 

blížící se 1 naopak dobrý stav. Všechny indikátory byly následně složeny do výsledné mapy zranitelnosti 

prostřednictvím multikriteriálního součinu funkce fuzzy overlay. Váha jednotlivých indikátorů byla 

shodná. Zmíněná funkce pracuje podle konceptuálního rámce: 

Z=(E+C)-AK 

kde Z je zranitelnost vůči konkrétním dopadům, E je expozice, C je citlivost a AK je adaptivní kapacita. 
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Z hlediska budoucího vývoje (rok 2030) do analýzy vstupují budoucí projekce, jak z hlediska 

klimatu, tedy klimatické scénáře RCP, tak z hlediska demografického vývoje obyvatel města do roku 2030 

(hustota populace (viz Obr. 5), podíl stárnoucí populace (viz Obr. 6)). Pro hodnocení byly využity 

nejaktuálnější dostupné scénáře budoucího vývoje klimatu RCP4.5 (stabilizace koncentrací emisí CO2 

na nižších hodnotách) a RCP8.5 (vysoko-emisního scénáře) pro klimatický průměr roku 2030 pro období 

blízké budoucnosti (2021-2040). Z důvodu omezené dostupnosti dat analýzy nezohledňují budoucí 

socio-ekonomický vývoj. 

 

Obr. 5: Hustota obyvatel (současný stav a rok 2030). 

 

Obr. 6: Podíl zranitelné populace 65+ (současný stav a rok 2030). 
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3.2 Hodnocení zranitelnosti vůči vlnám horka  

Celkové potenciální dopady vln horka jsou dle metodického rámce vyhodnoceny jako suma expozice 

a citlivosti. Expozice území vůči vlnám horka je vyjádřena z hlediska klimatických a demografických 

parametrů (viz Tab. 3). Z hlediska klimatického bylo zhodnoceno zvýšení počtu dní vln horka 

(„heatwaves“) mezi hodnocenými obdobími (1981-2010 a 2021-2040); z hlediska demografického byla 

jako parametr využita hustota populace zasažené vlnami horka. Citlivost vůči vlnám horka se skládá 

ze dvou dílčích indikátorů, konkrétně míry zastavěnosti území a podílu zranitelné populace (osob 

starších 65 let) v jednotlivých městských částech. Míra zastavěnosti území má přímý vliv na množství 

a akumulaci tepelného záření, čímž ovlivňuje výslednou teplotu v jednotlivých městských částech. Podíl 

zranitelné populace je vyjádřen podílem populace v postproduktivním věku, který je brán v potaz 

z důvodu zvýšené citlivosti starší populace vůči déle trvajícímu horku a vysokým teplotám. Do celkového 

hodnocení zranitelnosti byla zahrnuta také adaptivní kapacita města vyjádřená socio-ekonomickými 

indikátory (viz Tab. 3), které vyjadřují schopnost společnosti adaptovat se měnícímu prostředí. 

 

Tab. 3: Indikátory pro hodnocení zranitelnosti města – vlny horka 

 Indikátor Zdroj  Rozlišení 

 

Expozice Indikátor vln horka EURO CORDEX scénáře: 
referenční stav (1981-
2010), scénáře RCP4.5 a 
RCP8.5 pro období blízké 
budoucnosti (2021-2040) 

500 m 

 
Hustota populace ČSÚ, Statistický lexikon 

obcí ČR 2013 

Střední prognóza rok 
2030, ČSÚ 

Městské části Litoměřic 

Citlivost Podíl populace nad 65 let 
(%) 

ČSÚ, Statistický lexikon 
obcí ČR 2013 

Střední prognóza rok 
2030, ČSÚ 

Základní sídelní jednotka 

 
Zastavěnost území (%) Územní plán Litoměřice Městské části Litoměřic 

Adaptivní kapacita Podíl ekonomicky 
aktivních obyvatel (%) 

ČSÚ, Statistický lexikon 
obcí ČR 2013 

Základní sídelní jednotka 

 
Podíl zaměstnaných (%) ČSÚ, Statistický lexikon 

obcí ČR 2013 
Základní sídelní jednotka 
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Obr. 7: Zranitelnost vůči vlnám horka – současný stav. 

V současné době je z hlediska zranitelnosti vůči vlnám horka nejvíce zasaženy čtvrti Historické 

jádro města Litoměřice, Dolní nádraží, Sídliště Pokratice a Nemocnice (kategorie velmi vysoká 

zranitelnost; viz Obr. 7). V případě sídliště Pokratice je to způsobeno zejména největší hustotou obyvatel 

(více než 14 000 obyvatel/km2), v případě historického jádra pak největším zastoupením zastavěného 

území. Oblast Nemocnice se vyznačuje relativně velkým zastoupením zranitelné populace nad 65 let 

věku a nízkou adaptační kapacitou v podobě nízkého zastoupení ekonomicky aktivních lidí, Dolního 

nádraží pak vysokým podílem zastavěného území a opět nízkou adaptační kapacitou v podobě velké 

nezaměstnanosti. Všechny výše zmíněné čtvrti jsou rovněž zasaženy nepříznivě vysokým klimatickým 

indikátorem výskytu vln horka, přičemž nejvíce je tímto fenoménem zasažena jižní polovina města, 

nejméně pak severozápadní část. Vysokou zranitelnost dále mají čtvrti Sídliště Svornost (velká hustota 

obyvatel) a Střelecký ostrov (nízká adaptační kapacita). Střední kategorií zranitelnosti se vyznačuje širší 



SECAP Litoměřice – ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

14 
 

centrum města a některé okrajové čtvrti (Historické jádro-západ, Palachova, Sídliště Cihelna, Kocanda, 

Za stadiónem, U výstaviště, Nad Horním nádražím, U Richarda a Želetice). Nejlépe (velmi nízká 

zranitelnost) je na tom čtvrť Nad Pokraticemi s nejnižší hustotou obyvatel, malým podílem lidí starších 

65 let, nízkým podílem zástavby i příznivým indikátorem výskytu vln horka. 

 

Obr. 8: Zranitelnost vlny horka –2030, RCP 4.5 (pokračování současného stavu koncentrací emisí CO2) 

 

Při srovnání současného stavu a období blízké budoucnosti pro scénáře RCP4.5 (Obr. 8)  a RCP 

8.5 (Obr. 9) dochází především k nárůstu rozlohy středně zranitelného území na úkor nízké zranitelnosti, 

a to o cca 30 procentních bodů. V případě scénáře RCP 8.5 je pak rovněž markantní nárůst zastoupení 

vysoce zranitelného území, a to o pětinásobek vůči současnému stavu. Tento nepříznivý vývoj se týká 

především širšího centra města. Území velmi vysoce zranitelné zůstává naopak téměř neměnné a 
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pokrývá 5 % pro současný stav, respektive 4 % rozlohy města pro RCP 4.5 a RCP 8.5. U obou scénářů 

dochází oproti současnému stavu k nárůstu zastoupení vysoké třídy zranitelnosti o 3 procentní body u 

RCP 4.5 a 18 procentních bodů u RCP 8.5. U střední třídy zranitelnosti je nárůst také velmi výrazný. Vývoj 

jednotlivých tříd zranitelnosti území města Litoměřice z hlediska současného stavu a budoucích scénářů 

RCP 4.5 a RCP 8.5 pro rok 2030 je zobrazen na Obr. 10. U obou budoucích scénářů dochází 

k podstatnému nárůstu vysoké a střední zranitelnosti města.  

 

 

Obr. 9: Zranitelnost vlny horka –2030, RCP 8.5 (stabilizace koncentrací emisí CO2 na nižších hodnotách) 
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Obr. 10: Zastoupení tříd zranitelnosti pro vlny horka (současnost – baseline, 2030 - RCP 4.5 a 2030 – RCP 

8.5) 

3.3 Hodnocení zranitelnosti vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování 

V případě všech tří scénářů (současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5 pro rok 2030) extrémních srážek 

a nedostatečného zasakování srážkové vody vstupuje do analýzy kromě klimatických, urbanistických 

a demografických ukazatelů také indikátor záplavových území a akumulace povrchového odtoku 

(viz Tab. 4). 

 

Tab. 4: Indikátory pro hodnocení zranitelnosti města – extrémní srážky, nedostatečné zasakování. 

 Indikátor Zdroj  Rozlišení 

 

Expozice Zvýšení počtu dní za rok 
se silným deštěm (> 20 
mm) 

EURO CORDEX scénáře: 
referenční stav (1981-
2010), scénáře RCP4.5 a 
RCP8.5 (2021-2040) 

500 m 

 Průměrné roční srážky EURO CORDEX scénáře: 
referenční stav (1981-
2010), scénáře RCP4.5 a 
RCP8.5 (2021-2040) 

500 m 
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 Zátopová území 5, 20 a 
100leté povodně a území 
aktivní zóny 100leté 
povodně 

Digitální báze 
vodohospodářských dat, 
VÚV T.G.M. 

25 m 

 Akumulace povrchového 
odtoku 

Digitální model terénu 
SRTM 

90 m 

Citlivost Zastavěnost území (%) Územně analytické 
podklady - Současný stav 
využití území 

Městské části Litoměřic 

Adaptivní kapacita Podíl ekonomicky 
aktivních obyvatel (%) 

ČSÚ, Statistický lexikon 
obcí ČR 2013 

Městské části Litoměřic 

 Podíl zaměstnaných (%) ČSÚ, Statistický lexikon 
obcí ČR 2013 

Městské části Litoměřic 

 Podíl populace nad 65 let 
(%) 

ČSÚ, Statistický lexikon 
obcí ČR 2013 

Městské části Litoměřic 

 

Nejvíce zranitelným územím (velmi vysoká zranitelnost) vůči extrémním srážkám je oblast aktivní zóny 

záplavového území podél řeky Labe, soutoku Labe a Ohře (viz Obr. 11). Analýza bere dále v potaz 

preferenční linie povrchového odtoku vycházející z modelu akumulace povrchového odtoku 

sestaveného na základě digitálního modelu terénu. Z tohoto pohledu je nejvíce zasažena oblast Dolního 

nádraží. Území města dále od řeky Labe spadá v současném stavu do příznivé kategorie nízké 

zranitelnosti. Avšak dle scénářů blízké budoucnosti přejde většina území o nízké zranitelnosti pod 

kategorii střední zranitelnosti.  

V případě scénáře RCP 4.5 (viz Obr. 12) bude touto změnou zasaženo cca 50 % území celého 

města. Území o velmi nízké zranitelnosti v budoucnu z města úplně vymizí, velikost oblastí s velmi 

vysokou zranitelností ale nenaroste. Celkově klimatický scénář RCP 4.5 přináší oproti předpokladům 

méně příznivé predikce zranitelnosti než scénář RCP 8.5 (viz Obr. 13), což je do jisté míry zapříčiněno 

nejistotou spojenou s vývojem srážek, z hlediska jejich rozložení v prostoru a čase. Obr. 14 ukazuje 

rozložení tříd zranitelnosti pro extrémní srážky a nedostatečné zasakování srážkové vody pro současný 

stav a rok 2030 scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. U scénáře RCP 4.5 dochází k nárůstu vysoké třídy zranitelnosti 

(o 5 % oproti současnému stavu) a výraznému nárůstu střední třídy (o 54 % oproti současnému stavu). 

U scénáře RCP 8.5 tyto změny nejsou tak výrazné jako u RCP 4.5, což je dáno zejména vysokou nejistotou 

z hlediska časo-prostorového rozložení srážek. 

 

 

 

 



SECAP Litoměřice – ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

18 
 

 

Obr.11: Zranitelnost vůči extrémním srážkám – současný stav. 

 

Obr. 12: Zranitelnost vůči extrémním srážkám – RCP 4.5, 2030 (pokračování současného stavu 

koncentrací emisí CO2). 
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Obr. 13: Zranitelnost vůči extrémním srážkám – RCP 8.5, 2030 (vysoko-emisní scénář). 

 

Obr. 14: Zastoupení tříd zranitelnosti vůči extrémním srážkám (současnost – baseline, 2030 - RCP 4.5 

a 2030 – RCP 8.5). 
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4 ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

Adaptační opatření lze dle charakteru rozčlenit do dvou kategorií: 

(i) Strukturální opatření 

(a) Technická opatření - adaptace budov (viz 4.1) 

(b) Přírodě blízká (zelená a modrá) opatření (viz 4.2) 

(ii) Nestrukturální (měkká, systémová) opatření (viz 4.3) 

4.1 Technická opatření – adaptace budov 

Opatření v budovách 

Jedná se o technická opatření na úrovni budov a v blízkosti budov, která se obecně uplatňují pro všechny 

typy budov ve všech sektorech (viz Tab. 5). V rámci jednotlivých sektorů a typů budov se bude lišit 

způsob a míra provedení, resp. míra uplatnění všech typů opatření a také náklady na tato opatření 

vynaložené a náklady provozní.   

 

Tab. 5: Přehled vybraných technických opatření pro adaptaci budov. 

Název Stručný popis 

Stavební předpisy pro výstavbu a 

renovaci; zastínění domů s využitím 

zeleně, pasivní chlazení budov apod. 

 Jedná se o předpisy vydané na úrovni města a zahrnující 

pokyny pro přípravu a plánování výstavby a renovací – 

podmínky a doporučení územního a stavebního řízení na území 

města.  

Zachytávání a využití srážkové 

(dešťové) vody 

Jedná se o systém zachytávání srážkové vody pro další využití 

v rámci budovy či mimo ni. V principu se jedná o dvě typová 

opatření: 

1. Využití pro zálivku zeleně  
2. pro využití jako vody užitkové, zejména pro splacování 

WC 
Pro každý systém se výrazně liší investiční náklady a částečně 

také náklady provozní.  

Zelené střechy 

Realizace zelených střech připadá v úvahu na všech typech 

plochých či mírně šikmých střech. V principu se jedná o dva 

typy střech – extenzivní a intenzivní, které vyžadují aktivní 

zálivku (ideálně ze zásobníku s dešťovou vodou). Rozdíl obou 

typů je v nákladech investičních i provozních. Intenzivní typ 

střechy lze obecně doporučit v případech, kdy se jedná o 

pobytovou střechu.   

Ochrana proti přehřívání 

V rámci novostaveb a při každé renovaci budovy bude v 

exponovaných částech budov instalováno venkovní stínění 

(elektricky ovládané žaluzie nebo rolety). V exponovaných 
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částech budov by realizace stínících prvků měla být přirozenou 

součástí projektu a budovy bez stínících prvků by tak neměly 

zkolaudovány. Stínící a další pasivní prvky by měly vždy být 

upřednostněny před aktivním chlazením či klimatizací. 

Chlazení a klimatizace 

Aktivní chlazení a klimatizace nebude obecně preferováno a 

doporučováno, pouze v odůvodněných případech a bude vždy 

zváženo doplnění o FV systém zajišťující soudobou dodávku 

elektřiny. Důležitý je správný návrh (dimenzování) systémů 

chlazení a správné užívání (návod k použití / provozní řád 

budovy a kontrola jeho dodržování). 

Opatření v principu zmírňující i adaptační 

Využití šedé vody 

V nově připravovaných projektech bude uvažováno využití vody 

z mytí a praní, včetně rekuperace energie.   

Dostupná jsou také rekuperační zařízení do sprchových koutů – 

pracují pouze s využitím tepla z odtékající vody, nejedná se o 

úsporu vody. 

Komplexní renovace domů 

Nejefektivnějším způsobem zajištění adaptace budova na 

změnu klimatu je realizace adaptačních opatření v rámci 

celkové komplexní rekonstrukce domu. V procesu plánování 

obnovy majetku tak budou upřednostňovány komplexní 

renovace budov se zahrnutím adaptačních opatření - vyšší 

energetický standard, tepelné izolace, stavební detaily, stínění, 

pasivní chlazení, hospodaření s vodou a další. Výhodou je 

nalézání synergií z kombinace technologií v provozu – výroba 

elektřiny ze slunce, větrání, chlazení. Stínění zabraňující v zimě 

únikům tepla apod.   

Větrání s rekuperací 

Jedná se primárně o opatření pro zajištění kvality vnitřního 

prostředí a částečně mitigační opatření, nicméně díky 

větracímu systému lze budovy provětrávat a předchlazovat 

v noci a významný příspěvek k úsporám energie je také 

zejména v přechodném období (jaro, podzim). 

 

Popis vybraných základních opatření adaptace a resilience budov 

Řešení adaptačních opatření na jednotlivých budovách je úzce spjato se zásadami územního 

a urbanistického plánování. Opatření vždy řeší jen problém samostatné stavby nebo jednotlivého prvku 

sídelní struktury a mají za cíl nejen eliminovat negativní vlivy zatěžující uživatele budov, ale také jejich 

využití (např. využití slunečních zisků).  V textu je použit termín „pasivní dům“ a to z důvodu, že výstavba 

a renovace ve standardu pasivního domu splňuje nejlépe a optimálně požadavky na zmírňující 

i adaptační opatření. V případě pasivního domu se také nejlépe dosahuje principu „aktivního domu, 

tj. domu, jehož produkce energie je vyšší v roční bilanci, než jeho spotřeba.  
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Objemový faktor budovy 

Tento faktor hraje zásadní roli v případě novostaveb, kdy jej lze významně ovlivnit, ale i v případě 

renovací je možné tyto principy zohlednit. Objemový faktor budovy definuje energetické vlastnosti tedy 

energetickou náročnost a druhotně se váže také na finanční úspory, tedy méně navržených konstrukcí 

znamená menší investiční náklady. Seskupené objekty jako bloková zástavba, bytové domy, popřípadě 

i řadová zástavba dosahují pasivního standardu snadněji než samostatně stojící objekty (viz Obr. 15). 

V případě samostatně stojících objektů je výhodnější vícepatrová varianta. Volba členité stavby s sebou 

přináší mimo nárůst ochlazované plochy i množství dalších problematických faktorů komplikujících 

realizaci, jako například nutné řešení složitých detailů a napojení nosných konstrukcí. 

 

 

Obr. 15: Vliv typu zástavby na energetickou náročnost budov. Řešení řadové zástavby může být 

energeticky výhodnější oproti solitérní zástavbě, resp. řešení bytové zástavby může být výhodnější 

oproti zástavbě rodinných domů. Zdroj: Centrum pasivního domu 

 

Zónování a sluneční zisky objektu 

Toto opatření přímo vychází ze zásady orientace budov v městské zástavbě. Primárně je účelem tohoto 

opatření nastavení orientace hlavních prosklených ploch rodinného domu jižním směrem s odchylkou 

± 45° (viz Obr. 16), což dále ovlivňuje posazení objektu na pozemek vzhledem k přístupové komunikaci 

a uspořádání jednotlivých obytných zón dané budovy. U bytových domů nemusí pravidlo orientace 

jižním směrem platit vždy, především z důvodu dispozičního využití a plnění požadavků na denní 

osvětlení a proslunění. Za optimální lze považovat orientaci hlavních podélných fasád východním a 

západním směrem. Vhodnost orientace ostatních typologických druhů staveb musí vycházet 

z individuálního posouzení. 
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Obr. 16: Příklad ideálního umístění domu na pozemku. 

Ideální uspořádání zón je řešeno společně s osazením objektu na pozemku. Toto ideální 

uspořádání se volí s ohledem na teplotní režim, jeho regulaci, potřebnou míru denního osvětlení, 

funkční propojení, nebo jiné požadavky, jako možnost výhledu, dispozice pozemku apod. Základním 

principem zónování je rozdělení prostor objektu na vytápěné a nevytápěné části a jejich tepelné 

oddělení. Mezi praktická řešení zónování patří tepelné oddělení konstrukcí s vyloučením tepelných 

mostů. Konkrétně jde o podstatu sdružování a spojování nevytápěných prostor do větších objemů a 

jejich důkladné tepelné oddělení od prostor vytápěných. V každém případě je návazným krokem v 

návrhu objektu řešení stínících prvků. K tomuto tématu se lze dočíst více v kapitole Aktivní a pasivní 

chlazení. 

Vertikální a horizontální vegetace 

Instalace vegetace jako součást konstrukce objektu je v současné architektuře využívána stále častěji, 

především ve formě vegetačních střech (viz Obr. 17). Nárůst tohoto způsobu řešení střešní krytiny lze 

shrnout následujícími ekologicko-ekonomickými důvody: 

• Prodloužení životnosti hydroizolační vrstvy - ochrana před UV zářením a extrémními teplotními 
rozdíly, 

• Zvýšení ochrany objektu před přehříváním, 

• Redukce výkyvů teplot mezi dnem a nocí a zmírnění kolísání vlhkosti vzduchu, 

• Funkce tepelné a zvukové izolace; snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, 

• Snížení srážkového odtoku o 10 až 50 %, snížení nákladů za odvádění srážkové vody, 

• Absorpce škodliviny ze vzduchu, filtrace částice prachu a eliminace jeho víření, 

• Zvýšení biodiverzity a tvorba životního prostoru pro floru a faunu, pozitivní vliv na duševní zdraví 
člověka. 
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Technicky se doporučuje zelenou střechu řešit jako jednoplášťovou konstrukci, s parozábranou mezi 

tepelnou izolací a systémem vegetační střechy. Příklad řešení skladby vegetační střechy nabízí obrázek 

níže. 

 

 

Obr. 17: Příklad skladby vegetační střechy (zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2005). 

Bližší technické parametry jsou závislé na zvoleném typu vegetační střechy. Dle ČSN 73 1901 lze 

rozlišit dvě skupiny vegetačních střech: 

• Klasická pěstební souvrství s intenzivní zelení 
Ekologická a estetická funkce je doplněna o funkci rekreační (nebo komerční, např. provoz restaurace). 

Střešní zahrada se navrhuje jako pochozí, tj. se zvýšenými nároky na statiku celého objektu. Realizace 

zahrad se provádí na konstrukcích, které mají únosnost až 1 000 kg/m². Tloušťka substrátu se pohybuje 

v rozmezí 1 – 1,3 m. Stanoviště je tak vhodné i pro výsadbu keřů a nízkých stromů. Většinou je pro tento 

typ zahrad podmíněna instalace systému zavlažování (nejlépe v kombinaci s využíváním dešťových 

srážel – viz. 0Hospodaření s vodou v rámci objektu). Intenzita údržby je oproti ploše se stejnou vegetací 

na zemi zvýšená nebo dosahuje stejné míry. 

• Úsporná pěstební souvrství s extenzivní zelení 
Hlavní ekologická funkce extenzivních zelených střech je doplněna o funkci estetickou. Obecně se jedná 

o střešní konstrukci s únosností 60 – 300 kg/m². Optimální tloušťka substrátu se pohybuje v rozmezí  

30 – 180 mm (v závislosti na zvoleném druhu výsadby). Vysazená vegetace vyžaduje v porovnání k ploše 

se stejnou vegetací na zemi velmi malou péči, znamenající i nižší náklady na údržbu. Nicméně péče je 
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vyžadována v 3 až 5letých cyklech, kdy se doporučuje provádět dodatečné osívání, hnojení a doplnění 

složek substrátu. V období sucha je vhodné zvýšit zálivku. 

Pro úplnost lze doplnit třetí typ zelených střech, tzv. biotopní typ, jež plní především ekologickou 

funkci a vzhled je zcela podřízen působícím vegetačním podmínkám. Rostlinný pokryv se skládá 

ze sukulentů, mechů a vybraných druhů trav a bylin, kterým vyhovují konkrétní stanovištní podmínky 

a zároveň nejsou náchylná na přísušky ani dočasná přemokření. Vegetace se zakládá na minerální 

substrát se stabilní strukturou odolnou proti všem klimatickým činitelům. Optimální tloušťka substrátu 

je 40 – 120 mm. 

Dalším způsobem instalace vegetace na stavební konstrukci je využití tzv. vertikální zahrady. 

Jejich použití není v České republice zcela standardní, nicméně v zahraničí se jejich použití značně 

rozšiřuje. Hlavní výhodou vertikálních zahrad jsou především jejich minimální půdorysné nároky. Proto 

jsou vhodné především do stísněné městské zástavby. Hygienické a ekologické působení pnoucích 

rostlin je obdobné jako u ostatní městské zeleně, je ale o to významnější, že působí v těsném kontaktu 

s budovou a v místech, kde nelze jinou zeleň uplatnit. Výsadba rostlin je možná přímo na obvodovou 

konstrukci objektu, kdy se pro výsadbu použijí druhy popínavých rostlin samopnoucích, které 

nepotřebují budovat podpěrnou konstrukci. Důležité při této variantě je uzpůsobit výběr rostliny 

danému objektu, především v případě negativního fototropismu (na světlo reagující část rostliny se 

ohýbá směrem od světla), kdy může docházet k pronikání výhonů do spár a otvorů. V těchto případech 

se doporučuje instalace vegetace na opěrnou konstrukci. Taková instalace je nutná i pro plochy s okny 

nebo tam, kde má být pokryta jen vymezená část budovy (Svaz zakládání a údržby zeleně, 2005). 

Hospodaření s vodou v rámci objektu  

Hospodaření s vodou na úrovni jednotlivých objektů je podporováno řadou impulzů, jež mají za úkol 

zmírnit problémy s nedostatkem vody nebo s náklady na její dodávku, spotřebu a likvidaci. Dále je 

podpořeno změnou myšlení evropských společenství, které se snaží stále více podporovat tzv. oběhové 

hospodářství. (Petr Havelka, 2015). Podíl na zvyšování významu tohoto odvětví úspor má samozřejmě i 

technický rozvoj, např. v oblasti výroby zařízení na úpravu a čištění vody. 

Úspory na spotřebě pitné vody v rámci objektu je možné dosáhnout dvěma, vzájemně se 

doplňujícími, přístupy. Jednak jde o opatření na celkové snížení odebrané pitné vody, např.: 

1. Instalace perlátorů, úsporných sprchových hlavic, 

2. Údržba – kapající kohoutky a protékající toalety, 

3. Instalace úsporných zařízení (bezvodé pisoáry nebo toalety, toalety využívající minimální 
množství vody (4,5/3 l), cyklické sprchy (na jedno sprchování je spotřebováno pouze 5l vody), 

4. Instalace úsporných spotřebičů – praček a myček 
 

Druhým přístupem je instalace systému využívající jiné zdroje vody, resp. nahrazují pitnou vodu 

tam, kde je využívána jako voda provozní. Jedná se o opatření, kdy jsou vyžadovány úpravy nebo nové 

instalace v objektu. Jejich využití se proto doporučuje především pro novostavby, kdy je možné 

instalovat zařízení a potřebnou infrastrukturu s minimálním omezením. Naopak během renovace 

objektu je výběr vhodného opatření omezen jeho stávajícím stavem a původním využitím.  
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5. Náhrada pitné vody 

• Využití srážkových vod 
Využití dešťové vody je závislé na poměru objemu získané srážkové vody, resp. ploše střechy, 

a na spotřebě provozní vody (viz Tab. 6). V případě, že v ročním úhrnu objem srážkové vody neodpovídá 

roční spotřebě provozní vody, je možné upustit některé způsoby využití nebo kombinovat s jiným 

zdrojem vody. V současnosti se jako provozní vody využívají jen srážky ze střech nebo jiných ploch, jež 

zaručují její nízké znečištění. Pokročilé technologie a čisticí systémy v současnosti poskytují i možnost 

využití dešťové vody jako vody pitné. 

• Využití šedých vod 
Šedá voda (dle EN 12056 jde o vody splaškové neobsahující fekálie a moč) má po úpravě využití 

především jako voda provozní, tedy pro splachování záchodů a pisoárů, k zavlažování zeleně, k úklidu 

nebo techniky. Produkce šedé vody v domácnostech odpovídá přibližně 55 % z celkové produkce 

odpadních ploch, pro komerční budovy jde o 27 % z celkové produkce odpadních vod. Pro dosažení vyšší 

efektivity systému se doporučuje využívat současně s využitím srážkových vod. Vhodné je využití tohoto 

způsobu v budovách hospodařících s větším množstvím teplé vody, např. wellness, bazény a ostatní 

lázeňské provozy. Nicméně technologii lze ji aplikovat pro domácnosti i veřejné či komerční objekty. 

 

Tab. 6: Potřeba provozní vody pro různá využití provozní vody. 

Způsob využití provozní vody 
Potřeba provozní vody 

Úsporná zařízení Neúsporná zařízení 

Toalety v domácnosti 24 l (osoba/den) 45 l (osoba/den) 

Hygiena (sprchování, mytí 

rukou) 

40 l (osoba/den) 90 l (osoba/den) 

Nádobí 5 l (osobu/den) 10 l (osobu/den) 

Vaření 3 l (osobu/den) 5 l (osobu/den) 

Toalety v administrativní 

budově 

12 l (osoba/den) 22 l (osoba/den) 

Toalety ve škole 6 l (osoba/den) 12 l (osoba/den) 

Pračka v domácnosti 12 l (osoba/den) 20 l (osoba/den) 

Zalévání zahrady 1, 0 l/m²; 60 l/m²/rok – zalévá se od dubna do září 

Kropení hřišť 1, 2 l/m² na jedno kropení; 200 l/m²/rok – kropí se od dubna do 

září 

Kropení zeleně 1, 0 l/m² na jedno kropení; 80 – 200 l/m²/rok – kropí se od dubna 

do září 
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6. Využití tepla z  odpadních vod  
Mimo úspory na spotřebě pitné vody lze dosáhnout i energetických úspor pomocí využívání tepla 

z odpadních vod v budově, v kanalizační síti nebo v ČOV. Podmínkou je nepřerušovaný a rovnoměrný 

odtok odpadní vody, např. u potravinářských nebo obdobných průmyslových provozů, léčebných 

zařízení nebo ve wellness a bazénech. K odběru tepla dochází přes instalovaný výměník. Jeho instalace 

nesmí významně zmenšovat průtočnost potrubí či způsobit místní ukládání nerozpuštěných látek a je 

podmíněna vybudováním přístupu pro kontrolu a údržbu. 

Odebrané teplo lze využít na: 

• Předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu  

• Předehřev studené vody do zásob tuv  
Zdroj: Asio, spol. s.r.o., 2016 

Aktivní a pasivní chlazení 

Chlazení lze obecně rozdělit do dvou kategorií dle používané technologie na chlazení pasivní a aktivní 

(strojní). Na přehřívání budovy se podílí řada faktorů, nejvýznamnější jsou však sluneční tepelné zisky 

společně s vnitřními tepelnými zisky (od přítomných osob a instalované technologie). Základním 

principem pasivního chlazení, jakožto ekonomicky úsporné varianty, je snížení či eliminování slunečních 

zisků v letním období. Toho je možné docílit vhodným situováním objektu či návrhem přírodních 

a konstrukčních stínících prvků. Tyto úpravy je nejefektivnější plánovat již ve stádiu projektové přípravy 

výstavby nové či renovace stávající budovy. Obecně je vhodnější volit pro výstavbu lokalitu s vyšším 

podílem přírodních prvků (zelené a vodní plochy), které neakumulují teplo a odparem vody přispívají 

k ochlazování okolního prostředí. Zeleň vyššího vzrůstu slouží jako přírodní stínící prvek, jehož význam 

by měl být zohledněn i při tvorbě urbanismu větších sídel a její nezbytné technické infrastruktury, která 

bývá zpravidla nežádoucím akumulátorem tepla. 

Velmi efektivním způsobem snížení tepelné zátěže objektu je instalace venkovních stínících 

prvků (např. markýzy, slunolamy, vnější žaluzie, okenice apod.). Účinnost těchto prvků dosahuje rozpětí 

přibližně 50 – 80 %. V případě realizace vnitřních stínících prvků je efekt stínění mnohem menší, 

cca 5 % – 20 %. Zmírnění teplotních špiček uvnitř budovy pasivně napomáhá vyšší akumulační 

schopnost konstrukce budovy či používání PCM materiálů s fázovou přeměnou (z angl. Phase Change 

Material). Ty přebytečnou energii během dne ukládají a s určitým zpožděním, zejména v noci, pak 

uvolňují. Tato zátěž je následně odvedena např. nočním provětráváním. Neméně důležitý je též návrh 

povrchů osluněných konstrukcí, kde tmavý povrch sluneční energii pohltí a až z 80 % přemění v teplo, 

zatímco reflexní povrch může obdobný podíl sluneční energie odrážet. Významného ochlazení budovy 

lze dosáhnout též nočním provětráváním v době, kdy je venkovní vzduch chladnější než přibližně 20 °C. 

Účinnost tohoto opatření ve velké míře závisí na akumulační schopnosti vnitřních povrchů (stěny, strop, 

podlaha, vybavení apod.) a možnostech přirozeného provětrání interiéru. Noční provětrání 

(předchlazení) lze realizovat i se systémem řízeného větrání, nicméně jeho účinnost závisí na návrhové 

dimenzi systému, která bývá z pravidla významně nižší než možnosti přirozeného větrání. 

Nejsou-li opatření pasivního chlazení dostatečná ke stabilizaci vnitřního prostředí v letním 

období, lze přistoupit k chlazení strojnímu, které je ovšem provozně nákladnější. Jedním z nejúčinnějších 

a uživatelsky nejpříjemnějších systémů je využití vysoké akumulační schopnosti těžkých konstrukcí 

v technologii aktivace betonového jádra. Strop je zde ochlazován průtokem studené kapaliny a chlad 

následně předáván do prostoru. V případě zapojení této technologie se systémem energetických pilot 

je možné dosáhnout trvale efektivního chlazení s nízkými provozními náklady. V případě aktivního 
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využívání solární energie (solární kolektory) lze alternativně nezužitkované teplo (např. pro ohřev TV) 

využít pro systém adiabatického chlazení, při kterém dochází k ochlazování vlivem vypařování 

teplonosné látky. Jelikož je tento méně účinný systém v současné době relativně dost nákladný, není 

v oblasti běžných rodinných domů aktivně využíván. 

Tepelná ochrana budov 

Základní myšlenka tepelné ochrany budov spočívá v dostatečné tepelně-technické kvalitě obálky 

budovy, která by se měla blížit standardům pro pasivní budovy. Zásadním přínosem dobrého návrhu 

není pouze zamezení úniku tepla z budovy v topné sezóně, ale též snížení rizika přehřívání v letním 

období. Celkově vyšší kvalita obálky budovy stabilizuje vnitřní prostředí. Při nové výstavbě je pro kvalitní 

návrh nutné již od začátku pracovat s místními specifickými podmínkami. Vhodným umístěním budovy 

na pozemku a orientací vůči světovým stranám lze významně ovlivnit výslednou energetickou náročnost 

budovy bez nutnosti vynaložení vysokých investičních nákladů. 

Z hlediska tvaru budovy je důležité volit co možná nejkompaktnější tvar, při kterém je nízký 

poměr ochlazovaných konstrukcí k celkovému objemu budovy A/V. Zásadní je též volba dispozičního 

řešení, které by mělo předcházet umísťování nevytápěných zón uvnitř zón vytápěných. Optimalizovaný 

návrh prosklených ploch musí cílit na efektivní využití slunečního záření v zimním období. Celkově tak 

lze v topné sezóně pokrýt významnou část spotřeby energie sluncem. S ohledem na riziko přehřívání 

interiéru v letním období je nutné věnovat značnou pozornost návrhu stínících prvků, které sníží letní 

tepelnou zátěž objektu. Na celkové tepelné ztrátě budovy se významně podílí větrání objektu. Vhodným 

opatřením, snižujícím energetickou náročnost budovy, zkvalitňujícím vnitřní prostředí a zajišťujícím jeho 

teplotní stálost je instalace systému řízeného větrání s rekuperací tepla. Používáním tohoto systému je 

možné pomocí systému zpětného získávání tepla využít až 95 % odváděné tepelné energie pro následný 

ohřev přiváděného vzduchu. Současně s instalací systému řízeného větrání s rekuperací tepla je vhodné 

zaměřit se i na celkovou průvzdušnost obálky budovy. Vysoká průvzdušnost obálky se projeví nejen 

v nekontrolovatelné výměně vzduchu, ale též v riziku kondenzace vodních par s následnou degradací 

konstrukcí. 

4.2 Přírodě blízká opatření 

Přírodě blízká opatření pro adaptaci na změnu klimatu 

Přírodě blízká (ekosystémově založená) opatření (viz Tab. 7), tedy využití zelené a modré infrastruktury 

(vegetace a vodní prvky), přispívají ke zvýšení odolnosti urbánních oblastí vůči dopadům změny klimatu. 

Tato opatření, vedle vlastní adaptační funkce, přináší řadu dalších přínosů ve formě ekosystémových 

služeb3 (jako je např. zlepšení odtoku srážkové vody, kvality vody a ovzduší, zlepšení mikroklimatu, 

zvýšení biodiverzity, snížení hlučnosti či regulaci eroze půdy). Níže je uveden přehled přírodě blízkých 

                                                           
3 Ekosystémy ve městě (např. parky, sady, stromořadí, zahrady, vodní plochy) poskytují obyvatelům města celou 
škálu přínosů ve formě ekosystémových služeb, které mají vliv na kvalitu života jejich obyvatel. V souvislosti 
s klimatickou změnou, změnami využití území a požadavky obyvatel, narůstá potřeba zajistit dostupnost 
urbánních ekosystémových služeb přímo v místech nejvyšší míry jejich konzumace – ve městech. Ekosystémové 
služby rozdělujeme do tří základních skupin: i) regulační služby (např. regulace teploty a mikroklimatu, ukládání 
uhlíku, retence srážkové vody a regulace odtoku, regulace kvality ovzduší, regulace kvality vody, protierozní 
funkce, protihluková funkce); ii) zásobovací služby (např. potraviny – produkce plodin, materiály – produkce 
biomasy) a kulturní služby (např. prostor pro rekreaci či sportovní aktivity, estetická hodnota, 
vzdělávání). Samostatnou kategorií je tvorba biotopu a podpora biodiverzity, která je zároveň předpokladem pro 
správnou funkci všech ostatních ekosystémových služeb. viz: www.opatreni-adaptace.cz 
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adaptačních opatření relevantních v podmínkách středoevropských měst. Další dostupné informace 

o přírodě blízkých opatření ve městech jsou dostupné na webu: www.opatreni-adaptace.cz  

 

Tab. 7: Přehled přínosů přírodě blízkých adaptačních opatření. 

Hrozby spojené 
s klimatickou 

změnou 

Ekosystémově založená 
adaptační opatření 

Hlavní účinky Další přínosy 

Vlny horka 

 

• Městská zeleň  
• Zelené střechy a zdi 
• Modrá infrastruktura 

• Městské zahradničení 
a zemědělství 

• Snižování efektu 
tepelného ostrova 
města 

• Snižovaní plošného 
odtoku 

 

• Ochrana před erozí 
• Zvýšení lokální 

biodiverzity 
• Zvýšení atraktivity 

městského prostředí a 
kvality života obyvatel 

• Snížení nákladů na 

vytápění a chlazení 
budov 

Povodně 

 

• Revitalizace úseků 
vybraných říčních 
toků 

• Obnova vybraných 
břehových porostů, 
úprava vegetace 

• Obnova a zřizování 
postranních ramen, 
tůní, mokřadů 

• Zvýšení infiltrace 
vody a snížení 
povrchového 
odtoku  

• Snížení 
kulminačních 
průtoků 

• Zvýšení biodiverzity 

• Zvýšení krajinotvorné a 
estetické hodnoty krajiny  

• Rekreační využití 

 
 

Nedostatečné 
zasakování 
srážkové vody 

 

 

• Udržitelné 
odvodňovací systémy 
– zlepšení odvodnění  

• Plochy s propustným 
povrchem  

• Vegetační infiltrační 
pásy, poldry, dešťové 
zahrádky 

• Zvýšení infiltrace 
vody a snížení 
povrchového 
odtoku 

• Retence vody pro 
období sucha 

 
 

• Snížení nároků na 
užitkovou a pitnou vodu 

• Zvýšení lokální 
biodiverzity 

• Zvýšení rekreační 
hodnoty a/nebo 
atraktivity lokality 

 

Příklady vybraných přírodě blízkých opatření 

Extenzivní zelená zeď 

Zelená zeď je definována jako svisle orientovaný element, který je z části nebo zcela tvořen, pokryt nebo 

osázen vegetací. Extenzivní a semi-intenzivní jsou tvořeny popínavými rostlinami. Extenzivní zelené zdi 

využívají stávající struktury jako podpůrný prvek pro růst popínavých rostlin (např. zdi porostlé 

břečťanem), lze je tedy uplatnit na již existujících strukturách. Semi-intenzivní zelené zdi vyžadují 

podpůrný systém, který však lze pomocí drobných úprav zřídit na stávajících strukturách. Příkladem je 

popínavá rostlina obrůstající původní zeď nově vybavenou podpůrným systémem (např. jednoduchou 

svislou konstrukcí, sítí, po které se může rostlina – typicky vinná réva – pnout). Oproti tomu intenzivní 

zelené zdi využívají pěstebních buněk integrovaných v architektonickém řešení budovy.  

http://www.opatreni-adaptace.cz/
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Intenzivní zelená zeď 

Zelená zeď je definována jako svisle orientovaný element, který je z části nebo zcela tvořen, pokryt nebo 

osázen vegetací. Intenzivní zelené zdi jsou tvořeny souborem jednotlivých pěstebních buněk 

integrovaných v architektonickém řešení budovy. Jednotlivé buňky bývají osázeny vhodnou skladbou 

vegetace (zejména travami) a vyžadují pravidelnou péči včetně zavlažování, pletí a hnojení. Oproti 

ostatním typům zelených zdí se liší zejména způsobem osazení rostlin. Zatímco intenzivní zelené zdi 

využívají pěstebních buněk, extenzivní zelené zdi využívají stávající struktury pouze jako podpůrný prvek 

pro růst popínavých rostlin (např. zdi porostlé břečťanem), lze je tedy uplatnit na již existujících 

strukturách. Specifickým subtypem jsou semi-intenzivní zelené zdi, které lze pomocí drobných úprav 

zřídit na stávajících strukturách. Příkladem je popínavá rostlina obrůstající původní zeď nově vybavenou 

podpůrným systémem (např. sítí, po které se může rostlina – typicky vinná réva – pnout). 

Extenzivní zelená střecha 

Zelená střecha (viz také 4.1) je definována jako povrch střechy, který je z části nebo zcela pokryt 

hydroizolační membránou, pěstebním mediem (půdou/substrátem) a osázen vegetací. V současné době 

se jedná o opatření, které nachází široké uplatnění, je budováno s cílem poskytnout dodatečnou zeleň 

v intravilánech obcí, zvýšit účinnost tepelné izolace a tím docílit úspor za chlazení a vytápění budovy 

a nabídnout alternativní prostor pro rekreaci. V případě extenzivní střechy (tzn. střechy s extenzivní 

zelení) je souvrství půdy/substrátu mocné do cca 15-20 cm. Extenzivní střechy jsou osázeny nenáročnou 

vegetací vyžadující nízkou míru údržby (1-2 x do roka), provádí se především odstraňování náletových 

rostlin. Typické je osazení suchomilnými rostlinami (např. rozchodníky), mechy, bylinami a trávou. Tímto 

se liší oproti střechám intenzivním, u kterých mocnost substrátu přesahuje 20 cm a které jsou zpravidla 

osázeny pestřejší skladbou rostlin (trávy, keře, menší stromy) a vyžadujícími pravidelnější péči včetně 

zavlažování. 

Intenzivní zelená střecha 

Zelená střecha (viz také 4.1) je definována jako povrch střechy, který je z části nebo zcela pokryt 

hydroizolační membránou, pěstebním mediem (půdou/substrátem) a osázen vegetací. V současné době 

se jedná o opatření, které nachází široké uplatnění ve městském prostředí (viz Obr. 18A), je budováno 

s cílem poskytnout dodatečnou zeleň a s ní související ekosystémové služby, zvýšit účinnost tepelné 

izolace a tím docílit úspor za chlazení a vytápění budovy a nabídnout alternativní prostor pro rekreaci. 

Intenzivní zelené střechy bývají osázeny pestrou skladbou vegetace (trávy, keře, menší stromy) 

a vyžadují pravidelnou péči včetně zavlažování. Mocnost souvrství půdy/substrátu dosahuje > 20 cm, 

v případě osázení stromy až 100 cm. Specifickým komplexním typem intenzivní zelené střechy jsou 

střešní zahrady či parky. Oproti extenzivním zeleným střechám se liší zejména typem vegetace – 

extenzivní zelené střechy jsou zpravidla osázeny nenáročnou vegetací vyžadující nízkou míru údržby 

(1-2 x do roka). Typicky se jedná o kombinaci suchomilných rostlin, mechu, bylin a trávy. Mocnost 

substrátu zřídkakdy přesahuje 20 cm. 

Samostatně stojící stromy 

Do kategorie samostatně stojící stromy, stromořadí řadíme individuálně stojící stromy, řady stromů 

podél komunikací, aleje, stromy podél městských toků, stromy v zahradách, či sídlištní a firemní zeleň. 

V současnosti vzrůstá význam městských dřevin v souvislosti s adaptačními opatřeními na klimatickou 

změnu. Stromy mají schopnost vypařování zachycené vody, díky čemuž významně přispívají 

k ochlazování vzduchu. Také jsou schopny zadržovat vodu, snižovat podíl znečisťujících látek 
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a skleníkových plynů (zejména CO2) v ovzduší, snižovat teplotní extrémy a poskytují útočiště pro mnohé 

druhy fauny a flóry, čímž podporují zachovaní městské biodiverzity. 

Městský park 

Do kategorie městské parky řadíme parky ve městě i na jeho rozhraní (tzv. příměstské parky), zelené 

prostory mezi bloky domů, multifunkční areály se zelení, botanické a zoologické zahrady, arboreta apod. 

V současnosti vzrůstá význam městské zeleně v souvislosti s adaptačními opatřeními na klimatickou 

změnu. Různé typy vegetace (stromy, keře, trávník apod.) mají schopnost vypařovat zachycenou vodu, 

díky čemuž významně přispívají ke zlepšení mikroklimatu města – parky ochlazují městské prostředí 

a tím přispívají ke snížení tepelného ostrova města. Vegetace v parcích zadržuje vodu, snižuje podíl 

znečisťujících látek a skleníkových plynů (zejména CO2) v ovzduší, snižuje teplotní extrémy a poskytuje 

útočiště pro mnohé druhy fauny a flóry, čímž podporuje zachování městské biodiverzity. Městské parky 

poskytují prostor pro rekreaci, mají významnou estetickou funkci a příznivý vliv na zdraví obyvatel města. 

Komunitní zahrada 

Do kategorie komunitní zahrady řadíme společně obhospodařované pozemky ve městě (často původně 

opuštěné plochy a brownfieldy), kam mají lidé přístup jako do veřejného prostoru a které vyžadují aktivní 

podílení se obyvatel na plánování a péči o tyto prostory. Existují různé modely komunitních zahrad – 

v ČR se jedná nejčastěji o společné pěstování plodin nebo pronájem pytlů pro individuální pěstování. 

Komunitní zahrady tvoří důležitou součást systému městské zeleně (například zeleného pásu města), 

jejíž význam v současnosti vzrůstá v souvislosti s adaptačními opatřeními na klimatickou změnu. 

Vegetace v zahradách zadržuje a vypařuje zachycenou vodu (tím přispívá ke snížení efektu tepelného 

ostrova města) a snižuje teplotní extrémy, poskytuje útočiště pro mnohé druhy fauny a flóry, čímž 

podporuje zachování městské biodiverzity. Komunitní zahrady tvoří významný prvek v kontextu 

potravinové soběstačnosti měst a mají také důležitou sociální funkci (rozvoj místních společenských 

vztahů, sdílení zkušeností napříč generacemi, společenské aktivity apod.). Pěstování plodin v místě 

spotřeby a zpracovávání bioodpadu (využívání organického odpadu směřující k uzavřenému cyklu živin) 

má význam z hlediska environmentálně příznivého chování (zkrácení vzdálenosti mezi produkcí 

a spotřebou a s tím spojené energetické a materiálové úspory jsou jedním z hlavních environmentálních 

přínosů produkce potravin ve městech). 

Zahrádkářská kolonie 

Do kategorie zahrádkářské kolonie (nebo také zahrádkové osady) řadíme specifické zelené plochy 

ve městě, které jsou tvořeny množstvím parcel určených k soukromé zahrádkářské a zahradnické 

činnosti. Zahrádkářské kolonie tvoří důležitou součást systému městské zeleně (například zeleného pásu 

města), jejíž význam v současnosti vzrůstá v souvislosti s adaptačními opatřeními na klimatickou změnu. 

Vegetace v zahradách zadržuje a vypařuje zachycenou vodu (tím přispívá ke snížení efektu tepelného 

ostrova města) a snižuje teplotní extrémy, poskytuje útočiště pro mnohé druhy fauny a flóry, čímž 

podporuje zachování městské biodiverzity. Zahrádkářské kolonie tvoří významný prvek v kontextu 

potravinové soběstačnosti měst a mají také důležitou rekreační funkci (trávení volného času v přírodě). 

Pěstování plodin v místě spotřeby a zpracovávání bioodpadu (využívání organického odpadu směřující k 

uzavřenému cyklu živin) má význam z hlediska environmentálně příznivého chování (zkrácení 

vzdálenosti mezi produkcí a spotřebou a s tím spojené energetické a materiálové úspory jsou jedním 

z hlavních environmentálních přínosů produkce potravin ve městech). 
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Polder 

Budování polderů (tzv. „suchých“ či „polosuchých“ nádrží) je realizováno primárně za účelem 

protipovodňové ochrany (viz Obr. 18B). Jedná se o menší vodní díla, ve kterých je voda dočasně 

akumulována pouze v období zvýšených průtoků (při povodni), čímž dochází k regulaci kulminačních 

průtoků. Z hlediska aktivní plochy polderu – území, do kterého se rozlévá voda při povodni – jsou 

rozlišeny dva základní typy: (i) travní (suché); a (ii) mokřadní (polosuché) poldery. Z hlediska vztahu mezi 

polderem a tokem je rozlišeno mezi: (i) průtočním polderem; a (ii) bočním polderem. 

 

 

Obr. 18. Příklady přírodě blízkých opatření. Část (A) zachycuje semi-intenzivní zelenou střechu; část (B) 

zachycuje polder; část (C) zachycuje městskou retenční nádrž (součást udržitelného odvodňovacího 

systému); a část (D) zachycuje městskou fontánu. 

Obnovená postranní ramena, tůně a mokřady 

Tůně a mokřady hrají důležitou roli z hlediska akumulace a retence vody, kvality vody, protipovodňové 

funkce, druhové rozmanitosti, produkce biomasy, ukládání značného množství uhlíku a rekreace. 

Mokřady mohou během přívalových dešťů zadržet značné množství vody a jsou tak pro okolní krajinu 

důležitým zdrojem vody v období sucha. Dalšími přínosy obnovy vodních a mokřadních ekosystémů jsou 

zvýšení biodiverzity, podpora procesu samočištění (zlepšování kvality vody v toku), tvorba biokoridorů 

tvořených přirozenými břehovými a doprovodnými porosty. Tůně a mokřady pozitivně ovlivňují 

mikroklimatické podmínky v okolí díky zvýšenému odpařování vody, čímž snižují teplotu okolního 
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prostředí a efekt tepelného ostrova města. Regulací objemu i rychlosti povrchového odtoku přispívají 

otevřené vodní plochy ke snížení rizika lokálních záplav. V městském kontextu mají tůně a mokřady 

významnou estetickou a rekreační funkci. Mohou také zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice 

a funkcích tůní a mokřadů ve městě. 

Obnovené břehové porosty 

Obnova břehových porostů v rámci revitalizace okolí toku zahrnuje úpravu stávajících porostů a / nebo 

výsadbu porostů nových. Obnova břehových porostů je realizována s cílem přiblížení se přírodnímu 

stavu okolí toku a říční nivy, který přináší zlepšení řady funkcí těchto ekosystémů. Obnova břehových 

porostů, která probíhá v rámci revitalizace vodního toku, může snížit celkový průtok vody a tím přispět 

ke snížení rizika lokálních záplav. Z hlediska kvality vody mohou břehové porosty přispět 

např. k odstraňování dusíku, který při velkých koncentracích působí jako polutant. 

Infiltrační plocha 

Do kategorie infiltrační plochy řadíme např. zasakovací pásy, vsakovací průlehy nebo dešťové zahrady. 

Zasakovací pásy, vsakovací průlehy i dešťové zahrady jsou pokryté vegetací a umožňují v daném místě 

odvod a zasakování srážkové vody (a tajícího sněhu) z okolních povrchů. U dešťových zahrad, které tvoří 

terénní prohlubně, je voda rovněž zadržována. Kořenový systém vegetace slouží jako filtr a napomáhá 

zadržovat vodu, čímž zároveň zabezpečuje její výpar a pomáhá tak regulaci mikroklimatu. Před 

zasakováním do podzemních vod, případně odtokem do připojené oddělené dešťové či jednotné 

kanalizace4, je voda procházející zasakovacími pásy filtrována prostřednictvím vegetace a/nebo štěrku. 

Zasakovací pásy s vegetací mohou odstraňovat více než 85 % celkových suspendovaných sedimentů. 

Regulací objemu i rychlosti povrchového odtoku přispívají zasakovací pásy ke snížení rizika lokálních 

záplav. Dešťové zahrady jsou efektivní při odstraňování některých znečišťujících látek, jako jsou nitráty, 

fosfáty nebo herbicidy. Vegetace na infiltračních plochách poskytuje útočiště pro mnohé druhy fauny 

a flóry, čímž podporuje zachování městské biodiverzity. 

Udržitelný městský odvodňovací systém 

Udržitelný městský odvodňovací systém (Sustainable urban drainage systems – SUDS) je tvořen 

souborem prvků, které vytvářejí funkční celek. Typicky se jedná se o síť odvodňovacích kanálů ústících 

do společné sběrné nádrže. Odvodňovací kanály, jejich přilehlé okolí i sběrná nádrž mají přírodě blízký 

charakter (využití přírodních materiálů, břehy zarostlé vegetací, …). Hlavním cílem udržitelného 

městského odvodňovacího systému je retence vody v městské krajině, a to za účelem snížení 

povrchového odtoku a rizika bleskových povodní při přívalových srážkách a zároveň za účelem využití 

zadržené vody vegetací během epizod sucha a ochlazování výparem během vln horka. Jedná se tedy 

o komplexní řešení klíčových problémů souvisejících s vodou v městském prostředí. 

Otevřená vodní plocha 

Do kategorie otevřené vodní plochy ve městě řadíme především jezírka, retenční nádrže (viz Obr. 18C) 

nebo tzv. vodní náměstí. Otevřené vodní plochy posilují retenci vody ve městě a plní funkci přírodě blízké 

protipovodňové ochrany. Poskytují útočiště pro mnohé druhy fauny a flóry, čímž podporují zachování 

městské biodiverzity. Otevřené vodní plochy pozitivně ovlivňují klimatické podmínky v okolí díky 

zvýšenému odpařování vody, čímž snižují teplotu prostředí a efekt tepelného ostrova města. Regulací 

rychlosti povrchového odtoku přispívají otevřené vodní plochy ke snížení rizika lokálních záplav. 

                                                           
4 Pokud to infrastruktura umožňuje, preferované je napojení na dešťovou kanalizaci – dochází ke zmenšení 
objemu srážkových vod odváděných do ČOV. 
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V městském kontextu mají otevřené vodní plochy významnou estetickou a rekreační funkci. Mohou také 

zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice vodního prostředí a hodnotách vodních těles ve městě. 

Fontána 

Budování fontán ve městě představuje technické řešení, které využívá kombinaci několika 

technologických elementů tvořících funkční systém. Rozlišujeme dva hlavní druhy fontán – ornamentální 

fontány a fontány s pitnou vodou, které mohou být i přenosné (ty jsou umísťovány na strategická místa 

např. v případě vln horka). Fontány plní v městském prostředí několik užitečných funkcí – ochlazují okolní 

prostředí prostřednictvím odpařované vody a zvýšením vlhkosti, navíc prvky využívající tryskající nebo 

padající vodu pročišťují vzduch od prašných nečistot. Fontány jsou vítaným doplňkem městských 

veřejných prostorů, protože při vhodném designu mohou plnit estetickou i rekreační funkci (viz Obr. 

18D). 

Přírodě blízká opatření, hrozby a sektory 

Uplatnění přírodě blízkých opatření vůči jednotlivým typům hrozeb souvisejících s měnícím se klimatem 

a v jednotlivých sektorech je shrnuto v Tab. 8 a 9. 

 

Tab. 8: Uplatnění přírodě blízkých opatření vůči jednotlivým typům hrozeb souvisejících se změnou 

klimatu. (1 = ANO; 0 = NE)  

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

ADAPTACE VŮČI: 

Vlnám 
horka a UHI 

Říčním 
povodním 

Přívalovým srážkám, a 
bleskovým povodním 

Nedostatku 
vody, suchu 

Samostatně stojící stromy a stromořadí 1 0 1 0 

Městské parky 1 0 1 0 

Intenzivní zelená střecha 1 0 1 0 

Extenzivní zelená střecha 1 0 1 0 

Intenzivní zelená zeď 1 0 0 0 

Extenzivní zelená zeď 1 0 0 0 

Volně stojící zelená zeď 1 0 0 0 

Fontány 1 0 0 0 

Jezírka 1 0 1 1 

Zahrádkářské kolonie 1 0 1 0 

Komunitní zahrady 1 0 1 0 

Budování poldrů 0 1 1 1 

Obnova vybraných břehových porostů 1 1 1 1 

Obnova postranních ramen (tůní, mokřadů) 1 1 1 1 

Plochy s propustným povrchem (např. Parkoviště) 1 0 1 1 

Infiltrační pásy - zasakovací pás 0 0 1 1 

Udržitelné odvodňovací systémy - vsakovací nádrž 1 0 1 1 

Využívání srážkové vody – sběrné nádrže pro 
zálivku zeleně 0 0 1 1 

zachytávání srážkové vody – využívání jako 
užitkové vody 0 0 1 1 
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Tab. 9: Uplatnění přírodě blízkých opatření v jednotlivých sektorech. (1 = ANO; 0 = NE)  

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ 

UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ V SEKTORU: 

V
o

d
a 

Ú
zem

n
í p

lán
o

ván
í 

Zem
ěd

ělství a 
lesn

ictví 

B
u

d
o

vy 

En
ergie 

Zd
raví 

ŽP
 a b

io
lo

gická 

ro
zm

an
ito

st 

Samostatně stojící stromy a stromořadí 0 1 0 0 0 1 1 

Městské parky 0 1 0 0 0 1 1 

Intenzivní zelená střecha 0 1 0 1 1 0 1 

Extenzivní zelená střecha 0 1 0 1 1 0 1 

Intenzivní zelená zeď 0 1 0 1 1 0 1 

Extenzivní zelená zeď 0 1 0 1 1 0 1 

Volně stojící zelená zeď 0 1 0 1 0 0 1 

Fontány 1 0 0 1 0 1 0 

Jezírka 1 1 0 0 0 0 1 

Zahrádkářské kolonie 0 1 1 0 0 0 1 

 Komunitní zahrady 0 0 1 0 0 0 1 

Budování poldrů 1 1 0 0 0 0 0 

Obnova vybraných břehových porostů 1 1 0 0 0 0 1 

Obnova postranních ramen (tůní, 
mokřadů) 1 1 0 0 0 0 1 

Plochy s propustným povrchem (např. 
Parkoviště) 1 1 0 0 0 0 0 

Infiltrační pásy - zasakovací pás 1 1 0 1 0 0 0 

Udržitelné odvodňovací systémy - 
vsakovací nádrž 1 1 0 0 0 0 0 

Využívání srážkové vody – sběrné nádrže 
pro zálivku zeleně 1 0 1 0 0 0 0 

Zachytávání srážkové vody – využívání 
jako užitkové vody 1 0 0 1 1 0 0 

 

4.3 Měkká opatření 

V případě měkkých opatření se jedná o zejména o nestrukturální opatření, s cílem: (i) prevence 

a vzdělávání širší veřejnosti (např. komunikační kampaň o změně klimatu, možných dopadech 

a opatřeních), dále se jedná o (ii) využívání systémů včasného varování obyvatelstva před blížící se 

hrozbou (např. povodně, vlny horka), či (iii) motivační nástroje (např. finanční podpora adaptačních 

opatření realizovanými jednotlivci poskytnutá městem), v neposlední řadě se jedná o (iv) legislativní 

a koncepční nástroje (např. příprava koncepce města pro nakládání se srážkovými vodami). Specifické 

příklady možností pro implementaci adaptačních opatření ve městě Litoměřice jsou uvedeny 

v kapitole 5. 
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4.4 Percepce adaptačních opatření stakeholdery města Litoměřice 

V rámci přípravy adaptační strategie města proběhl dne 31. října 2017 v prostorách Kulturního 

a kongresového centra Litoměřice seminář „Adaptace města Litoměřice na klimatické změny II“ 

pořádaný Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) ve spolupráci se Zdravým městem 

Litoměřice. Během semináře se účastníci seznámili s příklady adaptačních opatření a v rámci 

participativní části hodnotili své preference vůči jednotlivým adaptačním opatřením v kontextu města 

Litoměřice. Jednotlivá adaptační opatření (n = 13) byla hodnocena dvanácti hodnotiteli ze sedmi 

hledisek, přičemž každé hledisko nabízelo 3, 4, 5 nebo 10 možných předdefinovaných odpovědí. Některá 

hlediska umožňovala volbu pouze jedné odpovědi z nabízených, u některých pak bylo možné vybrat 

odpovědí více. Jednotlivá hlediska byla následně vyhodnocena na základě četnosti výskytu dílčích 

odpovědí.  

Z hlediska hodnocení priority adaptačních opatření byla identifikována tři opatření, u kterých 

mezi dotazovanými panovala shoda na vysoké prioritě (viz Obr. 19). Jedná se o: (i) samostatně stojící 

stromy a stromořadí v ulici; (ii) rozvoj ploch s propustným povrchem (zvyšování podílu propustných 

ploch ve městě); a (iii) zachytávání srážkové vody ve městě a její následné využití pro zálivku zeleně. 

Dalších sedm opatření bylo mezi dotazovanými vyhodnoceno jako opatření se spíše vysokou prioritou: 

(i) zelené střechy; (ii) fontána ve městě; (iii) budování polderu; (iv) zachytávání srážkové vody a využití 

jako vody užitkové; (v) systém včasného varování; a (vi) stavební regule pro izolace zastíněné domů 

s využitím zeleně, pasivní chlazení budov; a (vii) vsakovací průleh, dešťová zahrádka. Neutrální prioritu 

má dle hodnotitelů komunitní zahrada a revitalizace městského parku je ohodnocena nejednoznačnou 

prioritou napříč možnostmi, zjevně jako důsledek faktu, že ve městě již nedávno proběhla a z tohoto 

hlediska tedy není prioritní. Spíše nízkou prioritu mezi hodnotiteli má obnova a zřizování postranních 

ramen toku, tůní a mokřadů. 

 

Obr. 19: Prioritizace adaptačních opatření stakeholdery města Litoměřice. 

 
 

Z hlediska hodnocení preferované úrovně realizovatelnosti opatření je většina opatření vnímána 

jako opatření, která mají být realizována na obecní úrovni. Jedná se o: (i) samostatně stojící stromy 

a stromořadí v ulici; (ii) revitalizaci městského parku; (iii) vsakovací průlehy, dešťovou zahrádku; (iv) 

rozvoj ploch s propustným povrchem (zvyšování podílu propustných ploch ve městě); (v) fontánu 
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ve městě; (vi) budování polderu; (vii) systém včasného varování; a (viii) stavební regule pro izolace 

zastíněné domů s využitím zeleně, pasivní chlazení budov. Zelené střechy, komunitní zahrady 

a zachytávání srážkové vody pro zálivku zeleně i pro využití jako vody užitkové jsou vnímána jako 

opatření, jejichž preferované úroveň opatření je individuální, případně soukromý sektor či obec. Mezi 

dotazovanými dále panuje shoda, že obnova a zřizování postranních ramen toku, tůní a mokřadů by 

měla být realizována s podporou kraje, státu. 

Hodnocení nejistoty při realizovatelnosti opatření poukázalo na fakt, že většina opatření je 

hodnotiteli vnímána jako opatření, jejichž realizace je prospěšná a žádoucí i bez změny klimatu 

(tzv. „no regret“ opatření). Výjimku tvoří vsakovací průlehy, dešťové zahrádky, budování polderů, 

fontány ve městě, zelené střechy a obnova a zřizování postranních ramen toku, tůní a mokřadů, 

u kterých hodnotitelé shledávají určité nejistoty ohledně potřeby realizovatelnosti. Z výsledků šetření 

rovněž vyplynulo, že z hlediska návaznosti na stávající koncepce, strategie a politiky města je většina 

opatření v souladu s existujícími dokumenty, řada opatření však, dle hodnotitelů, není v současnosti 

řešena vůbec: (i) zelené střechy; (ii) komunitní zahrady; (iii) vsakovací průlehy a dešťové zahrádky; 

a (iv) stavební regule pro izolace zastíněné domů s využitím zeleně, pasivní chlazení budov. 

Nejednoznačně ve vztahu k existujícím politikám města jsou vyhodnocena dvě opatření: (i) obnova 

a zřizování postranních ramen toku, tůní a mokřadů; a (ii) budování polderů. 
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5 MOŽNOSTI PRO IMPLEMENTACI ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ 

VE MĚSTĚ 

 

5.1 Identifikace synergií, propojení se strategickými a koncepčním dokumenty města  

Jedná se o identifikaci synergií a propojení Adaptační strategie se současnými a připravovanými 

strategickými a koncepčními dokumenty města, jako je například aktualizace strategického plánu. 

5.2  Příprava metodických nástrojů pro rozvoj adaptací 

V souvislosti s podporou rozvoje adaptací ve městě by bylo vhodné připravit metodické pokyny pro 

odbornou veřejnost zaměřené mimo jiné na zasakování a hospodaření se srážkovými vodami, opatření 

v oblasti adaptace budov, identifikovat oblasti s nedostatkem zeleně. 

5.3  Začlenění problematiky adaptací do zásobníku projektů města 

V rámci zásobníku projektů Města Litoměřice zvážit možnost začlenění aspektu změny klimatu 

a adaptací do hodnocení projektů. Problematika změny klimatu a adaptací by například mohla být 

součástí (jedním z aspektů) hodnocení udržitelného rozvoje.  

5.4  Komunikace změny klimatu a adaptací s veřejností 

Podpořit zvyšování povědomí veřejnosti o změně klimatu a možnostech adaptací v rámci 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Jedná se o podporu vzdělávacích programů 

a projektů v rámci EVVO, navržení komunikační strategie a realizace komunikační kampaně, která by 

komunikovala nejen samotnou změnu klimatu, ale i její dopady na kvalitu života obyvatel ve městě 

a možná adaptační řešení (např. formou demonstračních projektů). 

5.5  Implementace adaptačních opatření v rámci územního plánování 

Toto doporučení souvisí s provázáním územního plánování a promítnutím adaptačních opatření 

do podmínek současných a připravovaných strategických a koncepčních dokumentů města. Jedná 

se například o začlenění adaptačních opatření a problematiky změny klimatu do aktualizace územně 

analytických podkladů města a dalších územně plánovacích nástrojů. 

Další možností pro podporu přírodě blízkých opatření ve městě je doplnění koeficientu zeleně. Koeficient 

zeleně stanovující minimální podíl započitatelných ploch zeleně v území. Odvozuje se z koeficientu 

podlažních ploch a podlažnosti. 

Plocha zeleně je stanovena rozsahem: 

• Zeleně na rostlém terénu (včetně variantního zápočtu popínavé zeleně, solitérních, skupinových 

a liniových stromů v rámci zpevněných ploch) 

• Ostatní zeleně (zeleň na umělém povrchu - stavební konstrukci, včetně variantního zápočtu 

popínavé zeleně, solitérních, skupinových a liniových stromů v rámci zpevněných ploch) 
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Nevýhodou současného výpočtu koeficientu zeleně je orientace na velikost plochy spíše než 

na její funkci a kvalitu (z hlediska poskytování ekosystémových služeb, jako je např. regulace teploty 

a mikroklimatu, retence srážkové vody, protihluková, rekreační funkce apod.). Současná podoba řeší 

typy zeleně, ale blíže nespecifikuje jejich funkčnost. Vlastnosti zeleně a její vliv na okolí (ovlivňování 

teploty, kvality vzduchu, protierozní funkci, estetickou hodnotu apod.) vhodně charakterizuje koncept 

ekosystémových služeb. Pro další aktualizaci koeficientu zeleně by tedy bylo vhodné začlenit aspekt 

hodnocení kvality a funkce zeleně (např. v návaznosti na klasifikaci a kvantifikaci urbánních 

ekosystémových služeb). 

5.6 Využití stávajících legislativních možností a finančních nástrojů 

V rámci stávající legislativy je stanovena povinnost pro nakládání s dešťovou vodou, jedná se o následující 

předpisy: 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon): Podle § 110 odst. 

5 stavebního zákona obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení a rozsah a obsah 

projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o dokumentaci 

staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. 

- Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění: Podle § 2 vyhlášky 

o dokumentaci staveb rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené 

v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je 

stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce. V případě novostaveb se jedná přednostně o povinnost 

vsakování srážkových vod, není-li možné vsakování (např. z důvodu nevhodného geologického 

podloží), pak jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 

vod do vod povrchových. V případě, že ani to není možné, pak jejich regulované vypouštění do 

jednotné kanalizace. 

- Dotační program Dešťovka – Modrá úsporám, dotační program Ministerstva životního prostředí 

zaměřený na: (i) zalévání s dešťovou vodou, (ii) zalévání a splachování, (iii) využití šedé odpadní 

vody. 

- Dotační program Nová Zelená úsporám, kde kromě snižování energetické náročnosti budov, je 

také podpořen rozvoj zelených střech. 

5.7 Motivační nástroje města 

Jedná se o partnerství města s veřejností, které může mít různé formy, jak (mikro)grantů 

na implementaci specifických adaptačních opatření občany, nebo například partnerství města 

s veřejností v oblasti komunitních zahrad. Dalším příkladem motivačního nástroje může být partnerství 

města s firmami v rámci firemní společenské odpovědnosti a udržitelnosti (corporate social 

responsibility). 
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6 INDIKÁTORY PRO MONITORING ADAPTACÍ 

Komplexní soubor indikátorů reflektuje rámec reportování adaptací pro SECAP (Pakt starostů 

a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky; www.covenantofmayors.eu) a pokrývá tři tematické oblasti 

(viz Tab. 10):  

(i) Indikátory extremity a změny klimatu (kategorie A); 

(ii) Indikátory zranitelnosti (kategorie B); 

(iii) Indikátory adaptace (kategorie C). 

Indikátory extremity a změny klimatu mají informativní charakter, avšak jejich sledování je nezbytné pro 

porozumění celkovému kontextu (vyšší extremita klimatu může způsobit vysoké škody navzdory 

úspěšně zaváděným adaptačním opatřením). Cílem indikátorů zranitelnosti je monitoring vývoje 

náchylnosti společnosti vůči negativním dopadům změny klimatu a cílem indikátorů adaptace je 

sledování realizace konkrétních adaptačních opatření v praxi. 

 

Tab. 10: Indikátory pro monitoring adaptací - PRACOVNÍ NÁVRH (BUDE AKTUALIZOVÁNO) 

A - INDIKÁTORY 
KLIMATU 

INDIKÁTOR DEFINICE JEDNOTKA 

A1 
Počet dnů/nocí s 
extrémními teplotami 

Počet dnů/nocí s extrémními teplotami (ve 
srovnání s referenčními ročními/sezónními 
teplotami ve dne/v noci) 

Počet dnů/nocí 

A2 
Počet dnů/nocí s 
extrémními srážkami 

Počet dnů/nocí s extrémními srážkami (ve 
srovnání s referenčními ročními/sezónními 
srážkami ve dne/v noci v jednotlivých ročních 
obdobích) 

Počet dnů/nocí 

A3 
Počet po sobě jdoucích 
dnů/nocí bez srážek 

Počet po sobě jdoucích dnů/nocí bez srážek Počet dnů/nocí 

 
   

B - INDIKÁTORY 
ZRANITELNOSTI 

INDIKÁTOR DEFINICE JEDNOTKA 

B1 Hustota zalidnění 
Hustota obyvatel (ve srovnání s 
celostátním/regionálním průměrem) 

obyvatel / km2 

B2 
% podíl citlivých skupin 
obyvatelstva  

% podíl citlivých skupin obyvatelstva (např. lidé 
starší 65 let/lidé mladší 25 let, osamělí 
důchodci, domácnosti s nízkými 
příjmy/domácnosti s nezaměstnanými 
osobami) 

% 

B3 
% populace žijící v 
ohrožených oblastech 

% populace žijící v ohrožených oblastech (pro 
různé typy ohrožení, např. záplavy/sucho/vlna 
veder/lesní požár) 

% 

B4 
% oblastí, které nejsou 
přístupné pro záchranné 
služby/hasiče 

% oblastí, které nejsou přístupné pro 
záchranné služby/hasiče 

% 

B5 

podíl záplavového území 

Definuje podíl záplavových území Q100 z 
celkové rozlohy administrativního území Dále 
je možné hodnotit podíl zastavěného území v 
záplavovém území. Indikátor je součástí ÚAP, 
resp. RURÚ. % 

B6 

% oblastí, které jsou 
ohroženy různými typy 
hydrometeorologických 
extrémů 

% (např. 
obytných/komerčních/zemědělských/průmysl
ových/turistických) oblastí, které jsou 
ohroženy (např. záplavy/sucho/vlna 
veder/lesní požár) % 
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B7 

Počet budov poškozených 
extrémními 
hydrometeorologickými 
jevy 

Počet nebo % 
(veřejných/obytných/terciárních) budov 
poškozených extrémními povětrnostními 
podmínkami/jevy 

počet / rok 

B8 

Počet infrastruktur 
poškozených extrémními 
hydrometeorologickými 
jevy 

Počet nebo % 
dopravních/energetických/vodních/odpadních
/ICT infrastruktur poškozených extrémními 
hydrometeorologickými jevy 

počet / rok 

B9 
Počet dnů přerušení 
veřejných služeb 

Počet dnů přerušení veřejných služeb (např. 
zásobování energií/vodou, zdravotnické 
služby/civilní ochrana/záchranné služby, odvoz 
odpadu)  počet / rok 

B10 
Délka přerušení veřejných 
služeb 

Kumulativní délka přerušení veřejných služeb 
(např. zásobování energií/vodou, veřejná 
doprava, zdravotnické služby/civilní 
ochrana/záchranné služby)  

hodiny (suma) 

B11 

Počet osob 
zraněných/evakuovaných
/přemístěných z důvodu 
extrémních 
hydrometeorologických 
jevů 

Počet osob 
zraněných/evakuovaných/přemístěných z 
důvodu extrémních hydrometeorologických 
jevů (např. povodně) 

počet / rok 

B12 

Počet úmrtí souvisejících 
s extrémními 
hydrometeorologickými 
jevy 

Počet úmrtí souvisejících s extrémními 
hydrometeorologickými jevy (např. povodně) 

počet / rok 

B13 Počet krizových situací 
Počet krizových situací souvisejících s 
extrémními hydrometeorologickými jevy 

počet / rok 

B14 

Škody způsobené 
extrémními 
hydrometeorologickými 
jevy 

Kumulativní škody způsobené extrémními 
hydrometeorologickými jevy 

CZK / rok 
 

   
C - INDIKÁTORY 

ADAPTACE 
INDIKÁTOR DEFINICE JEDNOTKA 

C1 podíl zelených ploch 

Indikátor postihuje podíl ploch veřejné zeleně 
v centru města z celkové rozlohy centra města. 
Je ho možné rozšířit na celé administrativní 
území města, případně jednotlivé MČ. 

% 

C2 

plocha zelených střech a 
fasád 

Celková plocha nově vytvořených zelených 
střech a zelených fasád na soukromých a 
veřejných budovách v rámci 
administrativního území města za rok. Obě 
hodnoty uvádět zvlášť. 

m2 

C3 
Počet vysázených stromů 
na pozemcích města 

Počet nově vysazených stromů v rámci veřejné 
zeleně ve městě. počet 

C4 
Počet vykácených stromů 
na pozemcích města 

Počet nově vysazených stromů v rámci veřejné 
zeleně ve městě. počet 

C5 Bilance stromů Rozdíl počtu vysázených a vykácených stromů počet 

C6 Revitalizace vodních toků 
a ploch přírodě blízkým 
způsobem 

Celková délka revitalizovaných vodních toků a 
obnovených či nově vybudovaných přírodě 
blízkých niv a tůní na administrativním území 
města Plzně s využitím ekosystémově 
založených přístupů. m 
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C7 
Opatření na infiltraci a 
retenci dešťových vod – 
na pozemcích ve 
vlastnictví města 

Opatření pro infiltraci a retenci dešťových 
srážek, založených na ekosystémovém 
přístupu (infiltrační pásy, průlehy, dešťové 
zahrady, atp.). – na pozemcích ve vlastnictví 
města ha, počet 

C8 
Využívání srážkové vody – 
budovy ve vlastnictví 
města 

Indikátor hodnotí počet stávajících/nově 
postavených budov, které jímají a opětovně 
využívají srážkovou vodu, například pro 
sanitární účely či zavlažování. počet 

C9 
Využívání srážkové vody – 
pozemky ve vlastnictví 
města 

Počet veřejných pozemků, kde byla nově 
realizována opatření na zachytávání srážek 
(jezírka, nádrže na zachytávání srážkové vody, 
atp.) v daném roce. počet 

C10 
Využívání srážkové vody – 
podnikatelské subjekty 

Počet podnikatelských subjektů, které mají 
zpoplatněné odvádění srážkových vod. počet 

C11 
Spotřeba pitné vody 

Indikátor hodnotí specifickou spotřebu pitné 
vody v domácnostech. l/obyvatele/den 

C12 
Ztráty pitné vody v 
distribuční síti 

Indikátor vývoje ztrát pitné vody v distribuční 
síti vodovodů na území města jako podíl 
celkového množství vody dodaného do 
vodovodní sítě a množství odebraného 
spotřebiteli. % 

C13 
vnímání adaptačních 
opatření občany 

Indikátor prostřednictvím dotazníkového 
šetření hodnotí postoj reprezentativního 
vzorku veřejnosti 
k vybraným adaptačním opatřením % bodová škála 

C14 
celkové investice na 
adaptační opatření 

Indikátor vyčísluje celkovou sumu finančních 
prostředků vydaných v daném roce z veřejných 
zdrojů na adaptační opatření realizovaná na 
administrativním území města CZK / rok 

C15 nabídka programů 
environmentálního 
vzdělávání 

Definice Indikátor hodnotí celkovou nabídku 
programů a akcí environmentální výchovy, 
vzdělávaní a osvěty zaměřených na ochranu 
klimatu a adaptace v Litoměřicích a okolí pro 
děti i dospělou populaci. 

počet akcí a 
programů 

C16 

zájem veřejnosti o 
environmentální 
vzdělávání (k ochraně 
klimatu) 

Indikátor hodnotí počet účastníků programů 
EVVO zaměřených na ochranu klimatu a 
adaptace v Litoměřicích a okolí pro děti i 
dospělou populaci. počet účastníků 
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7 ZÁVĚR A NAVAZUJÍCÍ KROKY 

Cílem Adaptační strategie města Litoměřice je zvýšit odolnost města vůči projevům změny klimatu s 

pomocí realizace vhodných adaptačních opatření. V rámci adaptační strategie byla zhodnocena 

zranitelnost města Litoměřice vůči dopadům změny klimatu: (i) vlnám horka a (ii) extrémním srážkám a 

nedostatečnému zasakování srážkové vody pro současný stav a budoucího výhled rok 2030 (klimatické 

scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5).  

V návaznosti na zpracované hodnocení zranitelnosti byla představena možná adaptační řešení – 

technická, přírodě blízká a měkká adaptační opatření, která je možné ve městě vhodnými nástroji 

realizovat. Dále byly navrženy indikátory monitoringu adaptací pro hodnocení naplňování cílů adaptační 

strategie. 

Na adaptační strategii by měl navazovat tzv. Implementační plán (Akční plán adaptací), který pro město 

Litoměřice stanoví a podrobněji rozpracuje konkrétní adaptační opatření, která budou realizována (a to 

včetně prostorové lokalizace, časového harmonogramu a analýzy přínosů těchto opatření).  
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