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Úvod 
 

Klimatická změna s sebou přináší nové výzvy, na které se musí města adaptovat, 
pokud chtějí být příjemným a fungujícím místem pro život. Tyto výzvy mohou představovat 
jak příležitosti, tak hrozby. Ve větší míře se bohužel klimatická změna projevuje právě jako 
hrozba. Rizika spojená s klimatickou změnou, která se nejvíce projevují v podmínkách České 
republiky, jsou především spojeny s extrémními výkyvy počasí, s extrémními teplotami, 
nedostatkem vody a přívalovými dešti. Tyto hrozby působí negativně na život ve městech 
stejně tak jako na fungování měst. Špatně adaptovaná města na nové klimatické podmínky 
pak mohou čelit velkým finančním výdajům vzniklých v důsledku událostí, na které města 
nebyla připravena. Pokud město investuje do správných opatření, může tak dojít ke zlepšení 
fungování města i ke zlepšení životních podmínek ve městě stejně tak jako tyto opatření 
mohou přispět ke zmírňování negativních dopadů spojených s klimatickou změnou.  

Rozlišují se čtyři typy adaptačních opatření: zelená opatření, modrá opatření, šedá 
opatření a měkká opatření. (Pondělíček, 2016, s. 110-111) 

Zelená a modrá opatření se často kombinují jako jeden typ opatření. Jde o takzvanou 
zelenou infrastrukturu měst, která je představována řešeními spojenými s vegetací a podporou 
biodiverzity ve městech. Jde o zelené plochy, zelené střechy i fasády, vodní plochy, solitérní 
stromy i květinové záhony. Tyto opatření pomáhají ke snižování teploty ve městech, čistí 
vzduch a přispívají k lepší náladě obyvatel měst. (Pondělíček, 2016, s. 110-111) 

Šedá opatření jsou taková, která využívají stavebně technická řešení a lze je uplatňovat 
v již urbanizovaném území. Nepřináší ovšem tolik benefitů v jednom jako zelená 
infrastruktura, a tak často dochází ke kombinaci těchto přístupů společně se zelenou 
infrastrukturou. (Pondělíček, 2016, s. 110-111) 

Měkká opatření zahrnují veškeré rozvojové strategie a plány, vzdělávání a šíření 
osvěty. (Pondělíček, 2016, s. 110-111) 

Existuje velké množství strategických dokumentů a plánu, jak přistupovat při adaptaci 
a jaká opatření využívat. Ve většině případů se jedná pouze o teoretická východiska, která 
nejsou dále využívána v praxi.  

Cílem této práce je zmapovat, jak se města v České republice adaptují na změnu 
klimatu prostřednictvím konkrétních příkladů a vytvořit tak soubor možných adaptačních 
opatření.  

K naplnění tohoto cíle je využita metoda analýzy dostupných dokumentů volně 
přístupných na internetu.  

Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována příkladům z českých měst, 
jakým způsobem je možné se na změnu klimatu adaptovat. Druhá část je věnována 
uskutečněným projektům revitalizace, či rekonstrukce stávajících veřejných prostorů a jejich 
posouzení z hlediska významu k adaptaci na změnu klimatu.  

 



1. Příklady adaptačních opatření  
Tato kapitola se věnuje příkladům adaptačních opatření na změnu klimatu, která byla 
uplatněna v Českých městech.  

1.1 Děčín – květináče v ulicích 
 

Název projektu  Výsadba liniové izolační zeleně 

Místo  Děčín 

Rok uskutečnění  2013 

Rozpočet 5 mil. 

Typ opatření  Zelená opatření 
 

Město Děčín na konci roku 2013 instalovalo do ulic města velké dřevěné květináče, které 
následně osázelo listnatými stromy a keři. Cílem města bylo ozelenit město a přispět 
k oddělení chodníků a domů od frekventovaných silnic. Stromy mají fungovat jako přirozený 
filtr města a snížit tak vysokou prašnost ve městě. Celkem došlo k výsadbě 146 ks stromů a 
přes 2 000 keřů. Květináče byly použity pouze v místech, kde nebylo možné zasadit stromy a 
keře přímo do země. Projekt byl uskutečněn díky dotaci podanou prostřednictvím OP Životní 
prostředí. Osázení města novou zelení přispívá nejen ke snížení prašnosti, ale zlepšuje 
celkové mikroklima města. (Statutární město Děčín, 2013, online)  

 

 

Obrázek 1: Osázené květináče v Děčíně (decin.cz, 2013, online) 

  



1.2 Přerov – mlžná brána 
 

Název projektu Mlžná brána 

Místo  Přerov 

Rok uskutečnění 2019 

Rozpočet 45 tis. – 2 ks 

Typ opatření Šedá opatření + modrá  
 

Město Přerov se na vlnu veder, která se v roce 2019 uskutečnila během letních měsíců 
napříč Českou republikou, adaptovalo díky mlžným branám. Jedná se o rozložitelnou 
kovovou konstrukci, která vytváří drobné kapky vody a způsobuje ochlazení. Voda působí ve 
městě podobně jako zeleň, tzn. že ochlazuje město, zvyšuje vlhkost vzduchu a zároveň může 
fungovat jako prvek pro hru dětí ve veřejném prostoru. Mlžítko bylo umístěno na náměstí 
v Přerově a díky rozložitelné konstrukci je možné ho kdykoli přenést. (prerov.eu, 2019, 
online). Princip mlžítek se v létě využívá v mnoha městech. Například Praha v roce 2019 
instalovala 5 takových mlžítek na vybrané veřejné plochy. (O vodarenstvi.cz, online)  

 

 

Obrázek 2: Mlžná brána v Přerově (prerov.eu, 2019, online)  

  



1.3 Praha – bytový komplex  
 

Název projektu Sakura 

Místo Praha Košíře 

Rok uskutečnění 2019 

Rozpočet -  

Typ opatření Šedá opatření + zelené prvky 
 

Unikátní komplex, který využívá spojení stavby s přírodou představuje komplex bytů 
v Košířích. Jedná se o stavbu, která vyrostla na území brownfieldu bývalého plaveckého 
bazénu. Každé patro bytového domu je lemováno květníky se speciálním závlahovým 
systémem, který dokáže zadržovat velké množství vody a střechy domu jsou zatravněné. 
Projekt je zasazen do přírodního parku, kde dominují japonské Sakury. K zavlažování byly v 
rámci projektu vybudovány podzemní retenční nádrže, které zadržují dešťovou vodou a tato 
voda je dále využívána na zavlažování zahrad. I přes to, že se jedná o soukromý projekt 
zaměřený na prodej bytových jednotek ukazuje, jak je možné využívat dešťovou vodu a 
využívat zeleň ve městech a zároveň tímto projektem došlo i k realizaci veřejného prostoru 
kolem bytového komplexu. (archspace.cz, online) 

 

Obrázek 3: Projekt Sakura (archspace.cz, online) 

  



1.4 Brno – park pod plachtami 
 

Název projektu Park pod plachtami 

Místo Brno 

Rok uskutečnění 2011 

Rozpočet 10,3 mil. 

Typ opatření Zelená opatření 
 

Brněnský park Pod plachtami je unikátním veřejným prostranstvím mezi panelovými domy. 
Nachází se na kamenném vrchu. Kromě dětského hřiště je hlavním prvkem celého parku 
přírodní jezírko, které slouží jako retenční nádrž, která zadržuje dešťovou vodu ze tří 
nejbližších panelových domů. Voda ze střech domů je přirozeně čištěna pomocí kořenových 
systémů. Jezírko souží jako přírodní biotop. Kolem tohoto biotopu jsou přirozené květnaté 
louky. Během přívalových dešťů je schopná nádrž pojmout až 890 m3 vody a uleví tak 
kanalizačnímu systému. Park je doplněn o suchovzdorné dřeviny tak aby dřeviny prospívaly i 
na suchém kamenitém podloží, na kterém se park nachází. (prostranstvi.cz, online)  

 

 

Obrázek 4: Biotopické jezírko a park v Brně (prostranstvi.cz, online) 

  



1.5 Praha – komunitní zahrada Vršovice 
 

Název projektu Komunitní zahrada 

Místo Praha – Vršovice 

Rok uskutečnění 2014 

Rozpočet 140 tis. 

Typ opatření Zelená opatření + měkká opatření 
 

V proluce mezi domy na rozhraní městských čtvrtí Vršovice a Vinohrady vznikl projekt 
komunitní zahrady. Došlo tak k jedinečnému projektu, jak využít městský prostor. Díky 
skupině dobrovolníků z okolí došlo k revitalizaci území. V rámci projektu došlo k vytvoření 
dřevěného oplocení, který znázorňuje plochu domu a vytváří ochoz s možností posezení. 
V prostoru dochází v rámci komunitní zahrady k pěstování zeleniny v bedýnkách. V zimě 
slouží prostor k prodeji vánočních stromků. Zahrada si na své základní fungování (za prostor 
platí dobrovolný spolek nájem) vydělává jednoduchým stánkem s občerstvením. Tento 
projekt přispívá k udržitelnému využívání území a k podpoře budování komunit. V rámci 
prostoru se uskutečňují nejrůznější workshopy a vzdělávací akce. Od roku 2016 se městská 
část Prahy 10 snaží znemožnit fungování tohoto projektu. Důvodem je zřejmý zájem 
developerů o tuto oblast. Proto je budoucnost tohoto projektu nejasná. (promenypromesta.cz, 
online)  

 

 

Obrázek 5: Komunitní zahrada ve Vršovicích (promenypromesta.cz, online) 

  



1.6 Brno – city cell 
 

Název projektu City Cell 

Místo Brno 

Rok uskutečnění 2018 

Rozpočet - 

Typ opatření Zelená+modrá+měkká opatření 
 

Projekt City Cell vychází z adaptační strategie města Brna a představuje testovací model 
možného adaptačního opatření. Na základě výzkumu byl tento projekt umístěn v roce 2018 na 
Malinovské náměstí v Brně, které v létě nevykazuje příliš příznivé klima. Jednoduchá stavba 
je tvořena recyklovaným dřevem a představuje biologický filtr města. Princip je založen na 
osázení této stavby zelení, která čerpá vodu prostřednictvím zadržené dešťové vody ze střechy 
testovací instalace. Rostliny si v suchém období vodu sami čerpají pomocí knotů ze zadržené 
dešťové vody. Díky zeleni a zadržování dešťové vody představuje stavba přirozenou 
městskou filtraci, navíc přispívá ke zlepšení mikroklimatu ve městě a nabízí možnost využití 
jako příjemného stínu ve městě. Projekt využívá stavbu kromě testování možností adaptace i 
jako místo pro šíření osvěty a znalostí v oblasti změny klimatu. (imaterialy.cz, 2019, online) 

 

 

Obrázek 6: Prototyp adaptačního opatření v Brně (imaterialy.cz, 2019, online)  



1.7 Brno – otevřená zahrada 
 

Název projektu Otevřená zahrada  

Místo Brno 

Rok uskutečnění 2012 

Rozpočet 86 mil. 

Typ opatření Šedá opatření + zelená + měkká 
 

V roce 2012 v Brně vznikl unikátní projekt Otevřená zahrada, se kterým přišla Nadace 
Partnerství. Jedná se o pasivní dům se zelenou střechou, obklopený zahradou se vzdělávacími 
prvky v oblasti enviromentálního rozvoje i možností odpočinku. Projekt kombinuje všechny 
typy adaptačních opatření, zároveň monitoruje na území parku různé ukazatele. Zahrada 
nabízí vzdělávání v oblasti využívání zelených střech, fotovoltaiky, fungování kořenového 
jezírka a další. Tento jedinečný a komplexní projekt od doby svého vzniku získal několik 
ocenění. V tomto roce se zahrada rozšíří i o bistro, které kromě nápojů má za cíl nabízet 
pokrmy z kvalitních a v co největší možné míře domácích surovin. (otevrenazahrada.cz, 
online)  

 

 

Obrázek 7: Otevřená zahrada v Brně (darujspravne.cz, online) 

  



1.8 Praha – komunitní zahrada  
 

Název projektu Komunitní zahrada Kuchyňka 

Místo Praha 

Rok uskutečnění 2014 

Rozpočet - 

Typ opatření zelená + měkká opatření 
 

Komunitní zahrada Kuchyňka vznikla v Praze v roce 2014 v prostorech bývalé zahrádkářské 
kolonii. Rozkládá se na ploše téměř 3000 m2 v Libni. Tento projekt není jedinou pražskou 
komunitní zahradou. Tyto zahrady přispívají k příznivému ovlivňování mikroklimatu daného 
místa, ale především slouží k budování a posilování místních komunit a vzdělávání členů i 
návštěvníku v rámci pěstování zeleniny a ovoce, a v otázkách udržitelnosti. Zahrada 
Kuchyňka funguje na principu členských příspěvků. Přijatí členové se před začátkem sezóny 
dohodnou, co se bude pěstovat. Každý člen získá určitou část půdy, na které hospodaří. 
Vypěstované produkty si členové v průběhu roku odnáší domů. Kromě ovoce a zeleniny se v 
komunitních zahradách pěstují i květiny a bylinky. V rámci komunitní zahrady probíhají 
během celého roku workshopy a vzdělávací besedy zaměřené především na otázku 
udržitelnosti. (kzkuchynka.cz, online)  

 

 

Obrázek 8: Komunitní zahrada v Praze (tamjdem.cz, online) 

  



1.9 Praha – revitalizace potoka  
 

Název projektu Revitalizace potoka Rokytka 

Místo Praha 

Rok uskutečnění 2008 

Rozpočet 17,1mil.+9 mil.+7,5 mil. 

Typ opatření zelená + modrá opatření  
 

Potok Rokytka prošel od roku 2008 několika revitalizacemi. Celý projekt přináší 
protipovodňová opatření formou přírodních a přírodě blízkých opatření. Došlo k revitalizaci 
nejen toku Rokytky, ale i jejího okolí, čímž došlo k navýšení druhové rozmanitosti rostlin a 
živočichů. Vzniklo tak místo pro obyvatele města k relaxaci a odpočinku. Revitalizace měla 
několik částí. První část zahrnovala vybudování suchého poldru, který byl v 80. letech 
přeměněn na vybetonované koryto. Tento projekt navrátil řece svůj přirozený meandrující 
tvar a v případě přívalových dešťů či povodní tento poldr slouží k zachycení přebytečné vody. 
Další částí revitalizace prošel potok v části pod Hořejším rybníkem, kde byl potoku navrácen 
její původní charakter pomocí tzv. alpské úpravy. Třetí část projektu byla věnována přeložení 
potoka na louku, kde byl vytvořen přirozený meandrující tvar s mělkým korytem. (ekolist.cz, 
2019, online) 

 

 

Obrázek 9: Meandrující koryto Rokytky (ekolist.cz, 2019, online) 

  



1.10 Praha – štěrkové záhony 
 

Název projektu Štěrkové záhony 

Místo Praha 

Rok uskutečnění 2007 

Rozpočet 2,9 mil. (dva záhony + alej stromů) 

Typ opatření zelená + modrá opatření  
 

V roce 2007 vznikly v Praze dva první štěrkové záhony jako v té době ojedinělé projekty 
v České republice. Štěrkové záhony jsou osázeny trvalými rostlinami a vysypány štěrkovým 
podkladem. Jsou umístěny u velmi rušných a frekventovaných komunikací v místech velmi 
širokých chodníků tak, aby opticky oddělily prostor pro chůzi a dopravu. Hlavní přínos tohoto 
projektu spočívá v zadržování a vsakování dešťové vody. V zimních měsících, pokud je sníh, 
slouží tyto záhony pro odklízení sněhu a postupnému vsakování vody do země. V souvislosti 
s tímto projektem, kdy vznikly dva štěrkové záhony byla vysázena i a stromová alej. Alej 
spolu se záhony přispívá ke zlepšení klimatu ve městě a v případě dešťů slouží štěrkový 
podklad k lepšímu zadržování a vsakování vody do země. (prostranstvi.cz, online) 

 

 

Obrázek 10: Štěrkové záhony na Praze 7 (verejnaprostranstvi.cz, online) 

  



1.11 Kopřivnice – propustné parkoviště 
 

Název projektu Propustné zpevněné povrchy 

Místo Kopřivnice 

Rok uskutečnění 2018 

Rozpočet 6, 8 mil.  

Typ opatření Šedá opatření  
 

Město Kopřivnice se rozhodlo zvolit při realizaci nového parkoviště adaptační opatření, díky 
kterému se srážková voda dostane zpět do půdy. Parkovací místa jsou vytvořena ze 
speciálních plastových boxů, které mají být následně zatravněny. V tomto projektu se město 
rozhodlo vysypat plastové boxy štěrkem po vzoru zahraničních měst, které mají s adaptací 
větší zkušenosti. Příjezdová plocha je tvořena dlaždicemi s velkými spárami, aby byl zajištěn 
dostatečný vsak vody do půdy a nedocházelo tak celkově k odtoku vody do kanalizace. 
Společně se vznikem parkoviště byla osázena zeleň kolem parkoviště. (zp.dobrapraxe.cz, 
online) 

 

 

Obrázek 11: Nové parkoviště v Kopřivnici (komunalniekologie.cz, online) 

  



1.12 Jihlava – květnaté louky 
 

Název projektu 
Výsev letniček na zelené plochy ve 
městě 

Místo Jihlava 

Rok uskutečnění 2015 

Rozpočet - 

Typ opatření Zelená opatření 
 

Od roku 2015 Jihlava postupně vysévá letničky na plochy městské zeleně. Cílem projektu 
není nahrazení záhonů s předpěstovanými květinami, ale doplnění stávající zeleně novou 
výsadbou letniček. Význam spočívá ve zvýšení biodiverzity ve městě a zároveň ke zlepšení 
mikroklimatu ve městě. Největší úskalí představuje délka zavádění takových opatření. Při 
tomto typu výsevu trvá zhruba dva roky, než dojde k plné funkčnosti osázené plochy. 
(zp.dobrapraxe.cz, online) 

 

 

Obrázek 12: Květnatá louka v Jihlavě (jihlava.cz, online) 

  



1.13 Tábor – zero waste 
 

Název projektu Zero waste 

Místo Tábor 

Rok uskutečnění - 

Rozpočet - 

Typ opatření Měkká opatření 
 

Tábor se snaží podporovat myšlenku nulového odpadu a řídí se heslem ‚nejlepší odpad je ten, 
který nevznikne‘. Proto se snaží v rámci několika menších projektů šířit osvětu mezi obyvateli 
města a zároveň podporovat místní podnikatele, aby pro ně bylo výhodné omezovat 
jednorázové obaly. Prostřednictvím omezení jednorázových plastů totiž lze významně přispět 
v otázce změny klimatu. Tábor vytvořil tzv. bezobalovou mapu. Na této mapě zájemce 
nalezne veškeré prodejny v táboře, které nabízí nákupy bez obalů. Zároveň podporují místní 
podnikatele ve zvýhodněných cenách při nákupu bez jednorázových obalů, jako jsou 
například kelímky na kávu. Město pořádá rovněž fórum zaměřené na problematiku 
jednorázových obalů. Město provádí přednášky o nulovém odpadu ve školách. Veškeré akce 
pořádané v Táboře se konají bez jednorázových obalů. Podpora je věnována i projektu na 
místní komposty a veřejné lednice, kam lidé mohou nosit zbytky jídla, které už nebudou jíst, 
ale, nechtějí ho vyhodit. Celkově jde o smýšlení vedení města směrem, který může do 
budoucna přinést velice pozitivní výsledky. (dobrapraxe.cz, online) 

 

 

Obrázek 13: Udržitelné kelímky na více použití (dobrapraxe.cz, online)  



1.14 Kroměříž – revitalizace brownfieldu 

  
Název projektu Volný čas pro Kroměříž 

Místo Kroměříž  

Rok uskutečnění 2015 

Rozpočet 140 mil. 

Typ opatření Měkká opatření 
 

V roce 2014 se díky evropským dotacím začalo s revitalizací starého areálu na vybudování 
pohybového a zájmového centra pro děti a mládež. Součástí tohoto nákladného projektu byla i 
revitalizace venkovních veřejných prostor, kde byly využity adaptační prvky. Pro zeleň byl 
zvolen štěrkovitý povrch, aby bylo možné zachytit co nejvíce srážkové vody, která se 
následně vsakuje přímo do půdy a neskončí v kanalizačním systému. Celé místo bývalého 
brownfieldu bylo osázeno stromy a keři. Parkovací místa byla vytvořena se speciálním 
systémem na odvádění srážkové vody do záhonů osázených zelení. (mujprojekt.eu, online) 

 

 

Obrázek 14: Odvádění srážkové vody v Kroměříži (mujprojekt.eu, online) 

  



1.15 Praha – zelená střecha 
 

Název projektu Dům s mokřadní střechou  

Místo Praha 

Rok uskutečnění 2016 

Rozpočet 600 tis. 

Typ opatření Zelená opatření + šedá  
 

Ve vnitrobloku v pražských Letňanech byl postaven v roce 2016 pasivní dům s mokřadní 
střechou. Došlo tak k využití dosud nevyužívaného a zpustlého vnitrobloku. Tento dům 
využívá fotovoltaiku. Zatravněná zelená střecha slouží k ochlazování okolí, přispívá 
k příjemnějšímu mikroklimatu a zároveň zelená střecha slouží jako zelená mokřadní kořenová 
čistírna odpadních vod a ušetří tak domu dvě pětiny spotřeby pitné vody. V silně 
urbanizovaném území tento projekt se zelenou střechou podporuje biodiverzitu. Zelená 
střecha oproti okolním střechám, která vykazují teploty až 80 °C, má v létě teplotu kolem 25 
°C a současně střecha slouží k zachycování dešťové vody. (adapterraawards.cz, online) 

 

 

Obrázek 15: zelená střecha na Letné (adapterraawards.cz, online) 

  



1.16 Polička – vertikální zahrada  
 

Název projektu 
Centrum vzdělávání s vertikální 
zahradou 

Místo Polička 

Rok uskutečnění 2019 

Rozpočet 12,5 mil. 

Typ opatření Zelená opatření 
 

Z městské knihovny v obci Polička vzniklo v roce 2019 díky evropským dotacím centrum pro 
vzdělávání, kde má zájemce informovat a připravit na průmysl 4.0. Součástí tohoto projektu 
je i vybudování venkovní vertikální zahrady. Stěna o rozměrech 12 m x 4 m je pokrytá 600 
kapsami, které jsou osázené různými rostlinami. Tyto rostliny byly vybrány tak, aby dokázali 
přežít ve zhoršených podmínkách. Projekt přispívá k ochlazování v letních měsících a zároveň 
slouží jako inspiraci pro další zavádění podobných instalací. Celý systém stěny je napojen 
pomocí čidel na jednoduchý počítač, a ten vyhodnotí podle čidel, kdy je třeba kapsy 
s rostlinami a substrátem znovu zavlažit. (ekolist.cz, online)  

 

 

Obrázek 16: Vznik vertikální zahrady v Poličce (policka.org, online) 

  



1.17 Brno – tekoucí schody  
 

Název projektu  Tekoucí schody v Denisových sadech  

Místo  Brno  

Rok uskutečnění  2005 

Rozpočet 737 tis. 

Typ opatření  Modrá opatření  
 

Součástí revitalizace Brněnského parku došlo ke vzniku zajímavého prvku, který využívá 
vodu. Jde o tzv. tekoucí schody, které se staly příjemným místem pro trávení volného času 
pro děti i dospělé. Tato místo se nachází jen nedaleko od rušného Brněnského nádraží. Vodní 
plocho přispívá, i když jen v omezené míře, ke snižování teploty ve městě, a navíc zvuk 
tekoucí vody slouží jako zvuková bariéra před hlukem. (lifetreecheck.eu, online)  

 

 

Obrázek 17: Vodní schody v Brně (lifetreecheck.eu, online) 

  



2. Příklady revitalizací veřejných ploch v ČR  
Druhá část této práce se věnuje náhodně vybraným příkladům revitalizace veřejných 
prostranství v České republice. Předchozí příklady uvedly směr, jakým je možné adaptovat 
městské prostředí na změnu klimatu tak, aby město fungovalo jako příjemné místo pro život i 
trávení volného času. Následující příklady ukáží, jestli města při revitalizacích a přestavbách 
opravdu využívají možná opatření či nikoliv.  

2. 1  Bílina – revitalizace náměstí 
 

Název projektu Revitalizace náměstí  

Místo Bílina 

Rok uskutečnění 2018 

Rozpočet Cca 15 mil.  
 

Příkladem nepříliš vydařené revitalizace veřejného prostranství je náměstí v Bílině. V roce 
2018 proběhla revitalizace náměstí, jejíž hlavním cílem bylo omezení automobilové dopravy 
v centru města a zlepšení stavu náměstí tak, aby sloužilo pro různé kulturní akce a bylo 
doplněno o větší množství zeleně a sloužilo tak jako místo odpočinku.  Kromě omezení 
parkování pouze po obvodu současného náměstí nepřinesla rekonstrukce pozitivní změny. 
Plánovaná zeleň byla omezena na květináče s dřevinami po obvodu náměstí doplněné o 
lavičky u nových stromů a 4 nové lavičky kolem kašny. Celý zbytek plochy náměstí tak 
zůstává prázdný a v letních měsících se z tohoto prostoru stane místo, kam přímo svítí slunce 
bez většího stínu a rozhodně nevybízí k trávení volného času. (bilina.cz, online)  

 

 

Obrázek 18: Příklad nevydaření revitalizace náměstí - Bílina (Město Bílina, oficiální stránka města, online) 



2. 2  Rokycany – revitalizace veřejného prostranství 
 

Název projektu 
Revitalizace centra – veřejné 
prostranství Spilka 

Místo Rokycany 

Rok uskutečnění 2014 

Rozpočet Cca 17,9 mil.  
 

V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce veřejného prostranství v Rokycanech. Prostor 
vznikl po zrušení původních dvou domů mezi starou zástavbou města. Jde o rekonstrukci, 
která zahrnuje novou kanalizaci a vodovod, žulový povrch, vzrostlou zeleň a středovou kašnu. 
Díky využití vodních prvků v tomto projektu dochází ke zlepšení životní situace v okolí. 
Kašna v letních měsících slouží především jako zajímavý hrací prvek pro děti a zároveň voda 
ochlazuje okolí. Díky nové kanalizaci je místo i odolnější proti přívalovým dešťům. Projektu 
chybí větší množství zeleně a lepší zvolení povrchu, který by měl příznivější vsakovací 
vlastnosti. (m.rokycany.cz, 2015, online) 

 

 

Obrázek 19: Revitalizace veřejného prostoru Rokycany (m.rokacany.cz, 2015, online) 

  



2. 3 České Budějovice – Lannova třída 
 

Název projektu Rekonstrukce Lannovy třídy 

Místo České Budějovice 

Rok uskutečnění 2010 

Rozpočet 186 mil. 
 

Rekonstrukce hlavní třídy v Českých Budějovicích, která spojuje centrum s vlakovým 
nádražím, byla rozdělena na tři etapy. Poslední etapa se uskutečnila v roce 2010. Asfalt byl 
nahrazen dlažbou, a z ulice se stal městský bulvár. Dominantním prvkem třídy je pítko 
s kašnou a povrchové kanály s vodou v části ulice u nádraží, kde vznikl prostor s velkým 
počtem stromů, které vytváří příjemný stín. Na opačném konci Lannovy třídy je umístěna 
kašna. Celá třída je doplněna o stromy a velké květináče s doprovodným zeleným porostem. 
Lavičky jsou vyrobeny z materiálu, který se jeví jako nevhodný k sezení v letních horkých 
dnech, pokud na ně svítí přímé slunce. (imaterialy.cz, 2011, online)  

 

 

Obrázek 20: Lannovo třída v Českých Budějovicích (visitceskebudejovice.cz, online) 

  



2. 4 Litomyšl – revitalizace autobusového nádraží 
 

Název projektu Autobusové nádraží Bělidla 

Místo Litomyšl 

Rok uskutečnění 2006 

Rozpočet Cca 70 mil. 
 

V obci Litomyšl bylo v roce 2006 přestavěno velké autobusové nádraží, které bylo 
nadbytečně velké svou rozlohou. Po rekonstrukci došlo ke vzniku centrálního parčíku, 60 
parkovacích míst a prostor pro nový supermarket. Prostor parčíku je vhodně řešen pomocí 
zeleně s odpočinkovými plochami doplněné o vzrostlé stromy. Prostor je doplněn mlžítkem, 
které napomáhá k letnímu osvěžení a díky zvyšování vlhkosti ve vzduchu působí jako 
klimatizace. Tento projekt je důkazem, že i jednoduchá řešení jako je malý park mohou 
pomoci původně velkému parkoviště ke kvalitnímu využití. (litomysl.cz, online) 

 

 

Obrázek 21: Revitalizace autobusového nádraží Litomyšl (litomysl.cz, online) 

  



2. 5 Nový Jičín – městská tržnice 
 

Název projektu Městská tržnice 

Místo Nový Jičín 

Rok uskutečnění 2010 

Rozpočet Cca 14 mil. 
 

Nový Jičín realizoval v roce 2010 přestavbu původní tržnice s revitalizací přilehlého okolí. 
Zastřešení tržnice je vyrobeno z poplastované textilie, která je napnutá na železnou 
konstrukci, která slouží v noci jako osvětlení a dodává tak místu osobitou atmosféru. Nosné 
tubusy jsou duté a slouží k odvodu vody ze střešní textilie rovnou do země. Součástí projektu 
je i vytvoření nové zelené plochy podél původní zdi, která je osázená zelení. Celý prostor je 
doplněn o nový městský mobiliář a pítko. Tento projekt ukazuje, jakým způsobem je možné 
vytvořit stín ve veřejném prostoru, aniž by byla využita vzrostlá zeleň. (archiweb.cz, online) 

 

 

Obrázek 22: Přeměna tržnice v Novém Jičíně (archiweb.cz, online) 

  



2. 6 Kadaň – revitalizace náměstí 
 

Název projektu Löschnerovo náměstí  

Místo Kadaň 

Rok uskutečnění 2015 

Rozpočet Cca 13 mil. 
 

Město Kadaň získalo v roce 2015 cenu v soutěži Stavba roku za revitalizaci náměstí v Kadani. 
Došlo k přeměně travnatého prostoru na útulné menší prostory osázené zelení. Centrální část 
je tvořena novou kašnou, která má tvar vany. Náměstí bylo oceněno za vhodně zvolené 
materiály i vysokou kvalitu provedení a omezení automobilové dopravy v této lokalitě. 
Především omezení automobilové dopravy spolu s novou zelení a novou kašnou přispívá ke 
zlepšení mikroklimatu v daném místě. (archiweb.cz, 2015, online) 

 

 

Obrázek 23: Oceněné náměstí v Kadani (archiweb.cz, online) 

  



2. 7 Mladá Boleslav – revitalizace Staroměstského náměstí  
 

Název projektu Revitalizace Staroměstského náměstí 

Místo Mladá Boleslav 

Rok uskutečnění 2013 

Rozpočet Cca 92 mil. 
 

Prostřednictvím fondů EU došlo v období 2007-2013 k celkové revitalizaci náměstí v Mladé 
Boleslavi. Tato revitalizace zahrnovala vybudování podzemního parkoviště, areálu 
volnočasových aktivit, kašnu, vodní kaskádu a zeleň. Tímto projektem došlo k vytvoření pěší 
zóny a přesunu parkoviště do podzemní části náměstí. Kašna byla umístěna přímo do dlažby a 
umožňuje tak obyvatelům přímý kontakt s vodou. Umístěním vodních prvků doplněných o 
zeleň na náměstí dochází ke zlepšení mikroklimatu ve městě. Severní část projektu 
s podzemním prostorem získal ocenění Stavba roku 2015. (stavbaweb.cz, online) 

 

 

Obrázek 24: Oceněná část revitalizovaného náměstí (stavbaweb.cz, online) 

  



2. 8 Velká Bíteš – rekonstrukce náměstí  
 

Název projektu Rekonstrukce Masarykova náměstí  

Místo Velká Bíteš 

Rok uskutečnění 2014 

Rozpočet - 
 

 Náměstí ve Velké Bíteši prošlo celkovou rekonstrukcí v roce 2014. Prostor zeleňe, který byl 
do rekonstrukce nevyužívaný byl ze 2/3 zrušen a vydlážděn. Cílem projektu 
spolufinancovaného v rámci evropského fondu bylo zlepšení komfortu obyvatel i návštěvníků 
města. Prostor byl osázen 23 novými stromy, doplněn o městský mobiliář. Do prostoru byla 
doplněny dešťové žlaby a dešťové vpustě. Díky dešťovým žlabům a novým stromům tento 
projekt přispívá k adaptaci na změny klimatu. Mínusem tohoto projektu je zrušená travnatá 
plocha, která byla bezdůvodně nahrazena dlažbou. (vbites.cz, online) 

 

 

Obrázek 25: Rekonstrukce náměstí ve Velké Bíteši  (stavbavysociny.cz, online) 

  



ZÁVĚR 
Z provedené analýzy vyplývá, že v otázce adaptace sídel na změnu klimatu existuje celá řada 
kvalitních adaptačních opatření. Nejčastějším typem opatření jsou různé typy zelené 
infrastruktury doplněné o vodní prvky. Čistě technická řešení jsou méně častým typem 
opatření především z hlediska zvýšené náročnosti na proveditelnost.  

Z analyzovaných revitalizací vyplývá, že ne všechna města přistupují k plánování svých 
veřejných prostorů koncepčně a otázka změny klimatu ve většině případů v projektech není 
řešena vůbec, nebo pouze okrajově. Pokud projekt není zaměřen přímo na adaptační prvky a 
opatření tak v rámci přestavby k většímu plánování adaptačních opatření nedochází. 

Jedním z těchto důvodů může být fakt, že mnoho analyzovaných projektů bylo prováděno 
v době, kdy nebyla změna klimatu stavěna za jeden z hlavních globálních problémů lidstva, 
jak je tomu dnes. Při rekonstrukcích se nejvíce v otázce adaptace ve městech objevují prvky 
zeleně a vodní plochy. Za nejhorší příklad revitalizace lze považovat hned první příklad 
v druhé části této práce, kde došlo k revitalizaci centrálního náměstí a vznikla tak prázdná 
vydlážděná plocha bez jakéhokoliv stínu, či prvku, který by vybízel k trávení volného času. 
Automobilová doprava sice byla přivedena z náměstí na jeho okraj, ale plocha nebyla využita 
ve prospěch města ani obyvatel. Obdobný problém s nevhodným řešením se jeví autorce i u 
posledního příkladu v druhé části této práce. Při rekonstrukci náměstí ve Velké Bíteši sice 
bylo do projektu zakomponováno řešení odvodu dešťové vody i větší množství vodních 
prvků, ale odstranění zelené plochy a nahrazení této plochy dlažbou se jeví jako 
neopodstatněné řešení.  

Problém v nedostatečném zavádění adaptačních opatření je pravděpodobně nejvíce zakořeněn 
ve špatné a nedostatečné informovanosti měst, nejen na rizika, která mohou ve spojení se 
změnou klimatu nastat ale především na nedostatečné příklady z praxe. Právě ukázky 
možných opatření by mohli vést k lepšímu uchopení revitalizace veřejných prostorů ve 
městech. Města by mohla na příkladech jasně vidět, že ne vždy je nutné zavádět stamilionová 
řešení pro zlepšení mikroklimatu.   

Z pohledu autorky by se města měla více zaměřovat na udržení dešťové vody v městské 
krajině a její následné využívání. Vzhledem k narůstajícím počtům tropických dní a vznikání 
tzv. tepelných ostrovů ve městech se bude voda stávat stále častěji nedostatkovým, avšak 
velice potřebným zdrojem.  
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