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1. ÚVOD 
 

1.1 Co s sebou přináší změna klimatu? 
 

Žijeme v době, kdy dochází k rychlým a zásadním změnám v životním prostředí. Po generace zaběhlé rytmy 

přírody a počasí se mění, zima již není zimou a léta se začínají podobat spíše středomoří. S měnícím 

se klimatem přichází i sucho, umírající lesy, přívalové povodně nebo vymírání ohrožených rostlin a živočichů. 

Změna je z významné míry způsobená lidskou činností a je v lidských silách ji omezit a připravit se na její 

negativní dopady. 

 

V České republice za posledních 60 let vzrostla průměrná teplota o 2 °C, během příštích 20 let velmi 

pravděpodobně stoupne o další 1 °C. Hlavní problém spojený s měnícím se klimatem představují rychle 

rostoucí extrémní výkyvy počasí, na které není městská infrastruktura dlouhodobě připravena. 

 

 
Obr. 1: Průměrná roční teplota v ČR v letech 1960-2020. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

 

Většina obyvatel České republiky si uvědomuje probíhající změnu klimatu a uznává, že se jedná o následek 

lidské činnosti. Veřejnost si změnu spojuje s probíhajícím nárůstem hrozeb, jako jsou povodně, sucho, vlny 

vedra a vymírání druhů zvířat a rostlin. Současně ale panuje i povědomí o souvislostech změny klimatu 

s přílivem uprchlíků, nárůstem terorismu a příchodem nových druhů nemocí. V oblasti adaptačních opatření 

vnímají lidé jako hlavní problémy zajištění přístupu k pitné vodě a zadržování vody v krajině. 

 

Klimatická opatření na území města (v intravilánu i extravilánu) dělíme na dva základní směry. Nástroje 

usilující o zmírňování budoucí změny klimatu se označují jako mitigační, zatímco nástroje připravující 

se na následky klimatické změny označujeme jako adaptační.  



 

 

10 
 

Adaptační opatření pomáhají připravit území na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady 

již probíhajících změn. Jejich plánování a realizace je proto třeba i v případě, že dojde k realizaci opatření 

radikálně snižující emise skleníkových plynů. Mitigační opatření tedy pomáhají snižovat míru dopadů na území 

v budoucnosti a jejich realizace je proto důležitá bez ohledu na míru aktuálních dopadů. 

 

 

1.2 Cíl 
 

Hlavním cílem této strategie je přizpůsobit město Přerov novým přírodním podmínkám vyplývajícím 

z měnícího se klimatu.  

 

Úspěšná adaptace na změnu klimatu povede k nižšímu ohrožení lidí i přírody (nižší zranitelnost) a vyšší 

odolnosti vůči nepříznivým událostem (vyšší resilience). Nebude přitom ohrožena kvalita života, životní 

prostředí, bezpečnost obyvatel, ani ekonomický a společenský rozvoj společnosti. 

 

Adaptační strategie si proto dává za cíl: 

• posoudit současnou míru zranitelnosti území, 

• naplánovat konkrétní opatření vedoucí k omezení zranitelnosti a posílení odolnosti, 

• nastavit na úřadě postupy a procesy vedoucí k realizaci jednotlivých opatření, 

• nastartovat realizaci prvních opatření včetně stanovení odpovědností a zdrojů financování. 

 

 

1.3 Pojetí strategie 
 

K tvorbě strategie přistupujeme s vizí vzniku nového praktického dokumentu, který bude městu Přerov 

dlouhodobě pomáhat řídit aktivity v oblasti adaptace na změnu klimatu. Aby mohl dokument plnit svou roli 

ve strategickém řízení města, jsou výstupy odborných analýz popsané tak, aby byl dokument pochopitelný 

a přístupný pro politiky, úředníky i veřejnost. 

 

I proto není tato strategie několikasetstránkový dokument obsahující technické podrobnosti a detaily 

srozumitelné jen úzké skupině expertů. Jedná se o moderní a praktický dokument určený k pravidelnému 

užívání a aktualizaci. 

 

Strategie navazuje na existující strategické dokumenty na úrovni města, ČR i EU. Výstupů bylo dosaženo 

víceoborovým přístupem, komunikací s relevantními stakeholdery, širokou i odbornou veřejností. Klíčovými 

pracovními partnery byli také správci povodí, správci lesů, urbanisté a architekti, specialisté z oblasti moderní 

energetiky, smart konceptů a řešení cirkulární ekonomiky.  

 

1.4 Související dokumenty OSN, EU, ČR a Olomouckého kraje 
 

Pařížská dohoda pod patronací Organizace spojených národů (OSN) je hlavním dokumentem upravující 

mezinárodní spolupráci v oblasti změny klimatu. Jejím cílem je udržení celosvětového nárůstu teploty výrazně 

pod 2 °C, ideálně pod 1,5 ° a zvýšení schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změny klimatu. 

Problematika spojená se změnou klimatu je jednou z hlavních priorit Evropské unie. Součástí Strategie EU 

pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) jsou nástroje, které by měly zvýšit připravenost EU a zlepšit 

koordinaci adaptačních aktivit. Strategie obsahuje 3 hlavní cíle:  

1. zvýšit odolnost členských států EU, jejich regionálních uskupení, regionů a měst;  

2. zlepšit informovanost pro rozhodování o problematice adaptace na změnu klimatu; 

3. zvýšit odolnost klíčových zranitelných sektorů vůči negativním dopadům změny klimatu. 
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V současné době platný Rámec pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 má za cíl snížit závislost EU 

na dovozu energie, často z politicky nestabilních oblastí; nahradit a modernizovat energetickou infrastrukturu a 

omezit zranitelnost EU vůči růstu cen. Jeho součástí jsou i následující závazky: 

1. Snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a o 80–95 % do roku 2050 

2. Dosáhnout 32% podílu obnovitelných zdrojů energie 

3. Zvýšit energetickou účinnost o 32,5% 

Strategický rámec Česká republika 2030 je základní dokument státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování 

kvality života obyvatel. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a 

ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému 

vládnutí. Strategický rámec je českou reakcí na přijetí globální rozvojové agendy Valným shromážděním OSN 

v New Yorku v září 2015 a přenáší do domácího prostředí 17 Cílů udržitelného rozvoje. 

 

 

Nejvyšším strategickým dokumentem v oblasti životního prostředí je Státní politika životního prostředí České 

republiky 2030 s výhledem do 2050. Zaměřuje se primárně na tři oblasti – Životní prostředí a zdraví, 

Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, Příroda a krajina. Aktivity adaptačních strategií vychází přímo 

z deseti strategických cílů v těchto oblastech.  

 

 

Aktivity v oblasti adaptace na změnu klimatu jsou soustředěné pod Ministerstvo životního prostředí. Hlavním 

dokumentem je Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Hlavním cílem plánu je 

zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu – zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co 

největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští 

generace. Konkrétní aktivity k naplnění strategie obsahuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Na 

konci roku 2019 došlo k jeho vyhodnocení a výsledky slouží jako jeden z hlavních podkladů pro právě 

probíhající aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. 

 

Politika ochrany klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu 

na národní úrovni. Zajišťuje tak splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na mezinárodní 

dohody (např.  Pařížská dohoda). Cílem strategie (do roku 2030, s výhledem do roku 2050) je přispět 

k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR.  

 

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 je nový dokument schválený 

dne 11. 1. 2021, který formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje problematiku 

životního prostředí v celém jejím rozsahu a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 

2050. Dokument je tematicky členěn na tři oblasti: Životní prostředí a zdraví, Nízkouhlíkové a oběhové 

hospodářství, Příroda a krajina, a 10 témat (1.1 Voda, 1.2 Ovzduší, 1.3 Rizikové látky, 1.4 Hluk a světelné 

znečištění, 1.5 Mimořádné události, 1.6 Sídla, 2.1 Přechod ke klimatické neutralitě, 2.2 Přechod na oběhové 

hospodářství, 3.1 Ekologicky funkční krajina, 3.2 Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot). 

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027 s výhledem do roku 2030 považuje 

adaptaci na změnu klimatu za jednu z priorit celého území. K dlouhodobým prioritám patří:  

• snižování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 

• zavádění prvků cirkulární ekonomiky a zefektivnění odpadového hospodářství 

• zvyšování energetických úspor 

• adaptace na dopady klimatické změny 

• ochrana přírody a péče o krajinu  

 

Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu bude zpracována v průběhu let 2021 a 

2022 s příspěvkem Norských fondů. 
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2. OČEKÁVANÉ ZMĚNY 
 

Na území města Přerov očekáváme významné změny v běžných ročních teplotách a objemu srážek. Níže 

popsané analýzy vychází z komplexních klimatických modelů, které se využívají k předpovědím budoucího 

vývoje klimatu. Odhady zde uvedené vychází z tzv. vyššího emisního scénáře (RCP8,5), který předpokládá 

nárůst globálních emisí oxidu uhličitého. Tento scénář je ale v současné době překračován, protože lidstvo 

vypouští více skleníkových plynů, než se očekávalo. Proto je níže popsané predikce nutné brát 

jako konzervativní předpoklad očekávatelných změn. Je však pravděpodobné, že bude rozsah změn ještě 

vyšší, zejména po roce 2050. Při aktualizaci Adaptační strategie by proto mělo dojít také k aktualizaci této 

kapitoly. 

 

 
Obr. 2: Trend nárůstu teplot v ČR v jednotlivých měsících. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

 

 

2.1 Změny v teplotě, srážkách a větru 
 

2.1.1 Teplota 
Do roku 2030 dojde ke zvýšení průměrné teploty vzduchu v Přerově zhruba o 0,5 °C, do roku 2050 pak o více 

než 1 °C. Nárůst bude nejvíce patrný v létě a v zimě. Také proto bude růst počet tropických dní (s teplotou 

nad 30 °C), do roku 2030 bych jich mělo být o čtvrtinu více, do roku 2050 zhruba dvojnásobek ročně. V polovině 

století tak můžeme každoročně očekávat 20–30 dní s teplotou nad 30 °C. Tento nárůst se poté odrazí 

i v častějším a delším výskytu vln veder, kdy jsou extrémně vysoké teploty několik dní až týdnů v kuse. V zimě 

naopak ubyde ledových dní, kdy je teplota celý den pod 0°C. Do roku 2100 by teplota mohla narůst až o 4,2 °C. 

K největším výkyvům teplot, jakožto i k nejvyššímu nárůstu průměrných teplot bude docházet v zimě. 
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Obr. 3: Modelované roční a sezónní rozložení teplot v letech 2011-2100 v Přerově. Pozn.: Sezónní rozložení 

teplot je modelováno podle scénáře RCP4.5 a 8.5. Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX 
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Obr. 4: Počet tropických dnů v letech 2011-2100 v Přerově podle RCP8.5. Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX 

 

Do roku 2100 budou dále přibývat tropické dny, podle předpovědí by jich mohlo přibýt v průměru o 22 za rok. 

 

2.1.2 Srážky 
Celkové množství ročních srážek v Přerově se nebude výrazně měnit, případně může docházet k mírnému 

nárůstu. Změní se ale rozložení srážek v roce, více bude pršet na jaře, na podzim a v zimě. V létě naopak 

srážek ubyde a prodlouží se dlouhá období bez jakéhokoliv deště. Může tak docházet až k vysychání 

některých vodních toků. Častěji se pak dostaví extrémně vysoké srážky (20-50 mm za den) způsobující 

přívalové povodně.  

 

 
 

Obr. 5: Modelované roční rozložení srážek v letech 2011-2100 v Přerově dle RCP4,5 a RCP8,5. 

Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX 
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2.1.3 Vítr 
Vědecké modely vývoje změn v rychlosti větru nejsou v současné době natolik průkazné, aby se z nich dalo 

přesněji usuzovat, k jak velké změně bude docházet. Přesto panuje shoda, že bude docházet k častějším 

extrémním povětrnostním jevům (bouřky, vichřice, orkány, tornáda). Pravděpodobně také bude docházet 

ke snižování rychlosti větru a častějšímu bezvětří během léta.  
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2.2 Hlavní hrozby 
 

Výše popsané změny v teplotách, srážkách a rychlosti větru povedou v Přerově k zvýšenému riziku výskytu specifických hrozeb. Pravděpodobnost je vyhodnocena 

na škále 1 (nejnižší pravděpodobnost) - 5 (nejvyšší pravděpodobnost) a dopady na škále 1 (nejmenší dopady) – 5 (největší dopady). 

 

Hrozba Popis Early warning mechanismy Opatření v případě výskytu 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Velikost 

dopadů 

Přívalové 

(přívalové) 

povodně 

Voda tekoucí mimo koryta 

v případě velmi intenzivních 

srážek. 

Meteorologická varování o možném 

výskytu přívalových srážek s intenzitou 

nad 30 až 50 mm. Výskyt několika 

bouřek současně. Umístění srážkoměrů 

a hladinoměrů. 

Sledování předpokládaného rozsahu, informování a asistence 

občanům, organizace odklízecích prací, evakuace osob. 
4 3 

Povodně 

Tekoucí či stojatá voda, která 

vystoupila z koryt vodních toků 

či hrází nádrží. 

Meteorologická varování, Předpovědní 

povodňová služba ČHMÚ, Povodí 

Moravy, European Flood Awareness 

System (EFAS). Pozorování vodních 

stavů v hlásném profilu, průtoková 

měření. 

Specificky definuje Povodňový plán. 5 4 

Dlouhodobé 

sucho 

Stav vážného nedostatku vody 

pro obyvatelstvo, rostliny 

a živočichy či vodní toky. 

Dlouhodobá předpověď, portál 

Intersucho, portál stavsucha.cz, stav 

trvalých travních porostů, výška hadiny 

toků, výška podzemní vody. 

Omezování spotřeby vody, nouzové zásobování. 5 5 

Extrémně 

silný vítr 
Vítr o rychlosti nad 60 km/h Předpověď počasí, výstrahy ČHMÚ Zajištění nebezpečných předmětů, informování obyvatelstva 2 3 

Ledové jevy 

a změny 

ve výskytu 

sněhu 

Výskyt ledovky, náledí, námraz 

či holomrazu. Výskyt sněhu 

v místech a obdobích, kde není 

běžný. Nedostatek sněhu 

Předpověď počasí, výstrahy ČHMÚ 

Ledovka – posypy ploch, holomráz – ochrana vegetace, dlouhodobé 

mrazy – ochrana ohrožené infrastruktury (zásobování vodou, teplem, 

energiemi). Zajištění odklízení sněhu z veřejného prostranství, 

asistence s odklízením sněhu ze střech, ochrana před padajícím 

sněhem ze střech, příprava na možné rychlé tání. 

1 2 
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v místech a obdobích, kde je 

běžný. 

Vlny horka 
Alespoň tři dny po sobě, kdy 

teplota vystoupí nad 30 °C. 
Předpověď počasí, výstrahy ČHMÚ 

Podpora sociálním službám a ohroženým skupinám. Podpora 

zdravotní služby. Informování občanů o vhodném chování. 
5 4 

Degradace 

půd 

a svahové 

nestability 

Snižování obsahu organických 

částí v půdě, vodní a větrná 

eroze, sesuvy půdy, laviny. 

Půdní rozpory, sledování eroze, 

protierozní kalkulačka 

Změna hospodaření, protierozní opatření v krajině (protierozní 

příkopy, přejezdné průlehy, zatravněné údolnice, protierozní hrázky, 

ochranné nádrže, větrolamy) 

2 3 

Lesní požáry 
Nežádoucí rozsáhlé šíření ohně 

v lesích. 

Výstrahy ČHMÚ, HSZ, stav sucha v 

lesích (intersucho), European Forest 

Fire Information System (EFFIS), FIRE 

WATCH 

Koordinace jednotek IZS, evakuace osob 2 2 

Nežádoucí 

změny 

biotopů 

a nepůvodní 

druhy 

Změny ve složení druhů, 

snižování druhové pestrosti 

a stability ekosystémů, ohrožení 

ekosystémových služeb. 

Terénní průzkum, sledování šíření 

organismů v okolních katastrech, 

republikové mapování výskytu a míry 

rozšíření 

Nahrazení nepůvodních společenstev s nepůvodním druhem 

původními, zamezení šíření nepůvodních druhů, stanovení nového 

managementu území 

3 3 

Nové nemoci 

a škůdci 

Hromadné nákazy lidí, zvířat 

či rostlin novými druhy nemocí 

a nepůvodními škůdci. 

Výskyt nebezpečného onemocnění 

v katastru nebo v okolí, meteorologické 

podmínky pro šíření nákazy 

Lékařská a veterinární vyšetření a ochranné očkování, vymezení 

ohniska nákazy a ochranných pásem, porážky zvířat, zákaz 

přemísťování, prodeje a plemenitby zvířat. Zákaz, omezení, 

nebo stanovení zvláštních podmínek pro pěstování, sklizeň, úpravu, 

uvádění do oběhu rostlin a rostlinných produktů, stanovení zvláštních 

podmínek používání pozemků, provozů nebo zařízení, přemísťování 

rostlin, produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů a živočichů, 

kteří mohou být nositeli choroby, jednorázová asanace pozemků, 

provozních prostorů a strojů, povinné ošetření rostlin. 

3 2 
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Na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho potenciálních dopadů na společnost, ekonomiku 

a přírodu jsme pro adaptační strategii vybrali následující tři hlavní hrozby pro území města Přerov. Riziko 

povodní není v tomto výčtu zahrnuto, jelikož je již zpracováno a řízeno Povodňovým plánem města. 

 

2.2.1 Vlny horka 
Stoupající teploty a počty tropických dní se nejvíce projeví v centrálních a průmyslových oblastech města. Jedná 

se zejména o části zasažené problémem tzv. městského tepelného ostrova a místa s nedostatkem zeleně. 

Přehřívání bude mít dopady na lidské zdraví (zvýšený výskyt srdečních a dýchacích obtíží), tepelný komfort 

v budovách, MHD a na ulicích, podpoří usychání vegetace, sníží trvanlivost potravin nebo zvýší 

pravděpodobnost narušení silniční i kolejové dopravy. Vlny vedra a vlny horka považujeme v této strategii 

za synonyma. 

 

2.2.2 Sucho 
Zvýšení teploty povede k vyššímu odpařování vody z půdy i vegetace. A jelikož deště v létě ubyde a zvýší 

se počet dní bez srážek, bude voda chybět rostlinám, zemědělským plodinám, vodním plochám, průmyslu 

či studnám.  Významně budou zasažené také oblasti, kde je významná část půdy zastavěná nepropustnými 

povrchy (asfalt, beton), kde nemá dešťová voda možnost se vsáknout. 

 

2.2.3 Přívalové povodně 
Častější výskyt extrémního množství srážek povede v Přerově k vyššímu výskytu tzv. přívalových povodní. 

Jedná se o situaci, kdy v krátkém čase spadne na malé území velké množství srážek. V takovém případě není 

území schopné vodu zadržet, a ta ve velkém množství teče místy, kde se normálně vůbec vodní toky ani koryta 

nevyskytují. V těchto situacích jsou nejvíce ohrožené domy, průmysl a infrastruktura pod strmými svahy. 
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3. MAPOVÁNÍ A ANALÝZA 

  ZRANITELNOSTI  
 

 

3.1 Základní pojmy 
 

Základem vymezení zranitelnosti vůči klimatické změně je chápání, jakým způsobem dochází k ohrožení 

lidského zdraví a infrastruktury v rámci měnícího se klimatu. Pro základní pochopení je třeba chápat dva hlavní 

pojmy – zranitelnost a odolnost, které jsou více popsané v boxu vlevo. 

 

Cílem adaptace na změnu klimatu je snižování 

zranitelnosti jednotlivých městských a přírodních 

systémů a zvýšení jejich odolnosti vůči očekávaným 

hrozbám. 

 

V současné době neexistuje jednotný přístup, který by 

stanovoval metodiku výpočtu zranitelnosti. I na základě 

doporučení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), 

dochází v poslední době k rychlému rozvoji různých metodik 

a jejich vzájemnému posuzování. Konkrétní metodika je popsána v kapitole Metodika. 

 

Mapování zranitelnosti je pro města důležitým nástrojem, který umožňuje jednoduchou vizuální prezentaci 

složitého problému adaptace na změnu klimatu. Umožňuje určit prioritní území k adaptaci a slouží jako podklad 

pro návrh opatření. 

 

V rámci problematiky zranitelnosti využíváme standardizovaný přístup dělící problematiku do tří základních 

dimenzí – expozice, citlivost a adaptační kapacita. Tento přístup se využívá i v rámci ČR a doporučují jej 

i Akademie věd (ústav CzechGlobe) nebo Mezivládní panel pro změnu klimatu.  

 

Výsledná zranitelnost se počítá jako: 

zranitelnost = expozice + citlivost – adaptační kapacita 

 

Významná změna expozice vyžaduje zpravidla změnu fyzického prostoru města. Toho je možné docílit 

s pomocí územního plánování, regulačních plánů, popř. úpravy stavebních předpisů. Ke změně ale bude 

docházet jen velmi pomalu v průběhu let a desetiletí.  

Zranitelnost (vulnerability) můžeme chápat 
jako náchylnost k negativním dopadům 
během nebezpečné události, nebo jako 
nedostatek schopností na situaci reagovat.  
 
Odolnost (resilience) je naopak schopnost 
se s nebezpečnou událostí vypořádat nebo 
se po poškození rychle vrátit do normálu. 
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Opatření k přizpůsobení se změně klimatu 

se proto obvykle více zaměřují na snížení citlivosti, 

tj. na přizpůsobení lidí, přírody a infrastruktury 

změně klimatu prostřednictvím organizačních, 

strukturálních nebo jiných opatření.  

 

V poslední době se dostává nejvíce do popředí 

problematika zvyšování adaptační kapacity, 

zejména prostřednictvím realizace projektů 

modrozelené infrastruktury. Zvyšování adaptační 

kapacity je totiž klíčové vzhledem 

k předpokládanému nárůstu expozice (změnou 

klimatu) i citlivosti (stárnutí populace).  

 

 

 

  

 
Expozice vyjadřuje, do jaké míry se lidé, příroda 
nebo materiální statky nachází v místech 
ohrožených klimatickými změnami a jejich 
důsledky. Např. místa která se přehřívají, 
kde hrozí přívalové povodně nebo kde usychá 
zeleň. 
Citlivost je míra, do které lidé, příroda 
nebo materiální statky reagují na klimatické 
změny 
a jejich účinky. Jedná se tedy primárně 
o rozmístění skupin obyvatel, na které 
má změna klimatu nejhorší dopad a rozmístění 
majetku ve městě. 
Adaptační kapacita popisuje schopnost 
zvládnout negativní dopady klimatických změn. 
Jedná se tedy např. o schopnost území 
ochlazovat se nebo vsakovat vodu. 
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3.2 Výsledná zranitelnost města Přerov 
 

Tato část obsahuje nejdůležitější výsledky mapování zranitelnosti. Podrobnější informace a detailnější analýzy 

jsou součástí kapitoly Podrobná analýza zranitelnosti. 
 

 
Obr. 6: Syntéza zranitelnosti území města Přerov, zdroj: ASITIS, 2021 

 

Výsledná mapa ukazuje nejzranitelnější místa v Přerově podle míry jednotlivých hrozeb (vlny veder, sucho, 

přívalové povodně). Konkrétní ohrožené lokality a možné příčiny ohrožení jsou rozebrány dále u map 

jednotlivých ohrožujících faktorů. Ve vizualizaci je zohledněna jejich expozice, citlivost a adaptační kapacita. 

Adaptační opatření je vhodné realizovat právě v místech s nejvyšším ohrožením. Mapa vychází 

z aktuálního stavu pro rok 2020, přičemž předpokládáme, že místa již dnes ohrožená budou do budoucna pod 

ještě větším tlakem.  
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3.2.1 Zranitelnost vůči vlnám vedra 

 
 

Obr. 7: Zranitelnost vůči vlnám vedra. Zdroj: ASITIS, 2021 

 

Zranitelnost vůči vlnám vedra ukazuje na oblasti, kde je nutné situaci prioritně řešit. Vychází z kombinace míst, 

která se přehřívají, a míst, kde se vyskytují ohrožené skupiny obyvatel (obyvatelé do 15 a nad 65 let).  

Blízkost zeleně a vody naopak celkovou zranitelnost zmírňuje.  

 

K extrémně zranitelným lokalitám patří: 

• městské centrum, 

• oblast kolem ulice Kopaniny, 

• obytná zóna mezi nábřežím Dr. Edvarda Beneše a ulicí Na Hrázi, 

• oblast kolem ulic Jaselské a Gen. Štefánika, 

• území mezi Bečvou a třídou 17. listopadu či ulicí Dvořákovou. 
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Centralita zranitelnosti vůči teplu není však pravidlem. Ve vnitřním městě lze pozorovat ojedinělá místa, 

která jsou na tom o něco lépe: 

• náměstí Přerovského povstání, 

• areál Juta při Škodově ulici – to je pravděpodobně způsobeno nekontrolovaným bujením vegetace, 

v areálu (v území nyní probíhá stavba tzv. Průpichu) 

• hřbitov Předmostí spolu s remízkem při Hranické ulici. 

 

V suburbánní části Přerova lze identifikovat pouze zvýšenou až výraznou zranitelnost. 

 

 

Některé místní části překvapivě vykazují výraznou až vysokou zranitelnost (seřazeno od nejvyšší 

závažnosti): Újezdec, Kozlovice, Henčlov, Čekyně, Vinary. 

 

 

Další místní části jsou na tom poněkud lépe. Patří k nim například: Penčice (díky ochlazujícímu efektu údolí 

Olešnice a blízkého lesa) a Dluhonice (díky blízkosti Bečvy – ačkoli jsou od ní odděleny železnicí, může mít 

údolí Bečvy vliv na lokální zmírnění teploty). 
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3.2.2 Zranitelnost vůči suchu 

 
 

Obr. 8: Zranitelnost vůči suchu. Zdroj: ASITIS, 2021 

 

Zranitelnost území vůči suchu vychází zejména z odolnosti zeleně vůči vysychání a z přítomnosti nezpevněných 

povrchů (vsakovacích ploch). Pokud je povrch neschopný vsakovat vodu, pak také velmi rychle vysychá. 

Nejvýznamnějším vzorem, který analýza odhaluje, je suchý pás začínající severně od Dluhonic 

a pokračující mimo území obce ve směru Lipník nad Bečvou. Představuje území stavby dálnice a posiluje 

ohrožení suchem i pro bezprostřední okolí. Analýza vychází z dat o vlhkosti povrchu z let 2017–2020 (viz 

metodika). Úsek dálnice D1-0137 (od silnice I/55 severovýchodně k Lipníku nad Bečvou) je již dokončen, 

a to včetně terénních úprav a ozelenění přilehlých oblastí. Nicméně tento příklad dobře ilustruje, jak negativní 

dopady na životní prostředí může mít i dlouhotrvající stavba. 

 

Jako extrémně zranitelné z hlediska sucha vychází okolí průmyslových oblastí: Přerovské strojírny, 

Precheza, areál při Tržní ulici a území obchodního centra v místě bývalých želatovských kasáren. 

Z obytných zón jsou nejcitlivější tyto části: centrum – mezi Bečvou a Horním náměstím, bloky mezi 
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Palackého a Kratochvílovou ulicí a bloky jižně od Komenského ulice.  Drobnější extrémně citlivá místa 

můžeme identifikovat i u Kauflandu, v Kozlovicích, v areálu SŠZe Přerov nebo u kaple sv. Mikuláše v Penčicích. 

V posledním případě se sice jedná o prostornou náves, bohužel však zůstává z krajinářského pohledu z velké 

části nevyužita (je téměř bez stromů). 

 

Kategorie minimální a nízká ukazuje místa, kde se rostlinám z hlediska dostupnosti vody velmi daří. Lesy 

by měly být v rámci celé skupiny vegetace ohroženy relativně nejméně. Pokud se i přesto zranitelnost v lese 

místy objevuje (i nízká či střední), může to znamenat buď suché mýtiny nebo les velmi nízkého vzrůstu 

nebo nevhodnou monokulturu.  

 

 

3.2.3 Zranitelnost vůči přívalovým povodním 

 
 

Obr. 9: Zranitelnost vůči přívalovým povodním. Zdroj: ASITIS, 2021 
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Vizualizace výše ukazuje, v kterých lokalitách je nebezpečí přívalových povodní vskutku závažné. Na výslednou 

sílu přívalové povodně mají vliv zejména sklon terénu a místa, kde se voda přirozeně stéká z více směrů. Často 

může být zaplavená plocha velká, ale zároveň nemusí představovat skutečné ohrožení. Rizikovost území však 

stoupá s vyšší koncentrací majetku a obyvatel, zejména pak zranitelných skupin. Stabilita vegetace a přítomnost 

vodních ploch naopak zranitelnost snižují. 

 

Jako nejzranitelnější se jeví obydlí podél Olešnice, ale míra rizika se v rámci údolí ukázala variabilní. 

Lze pozorovat, že riziko podél Bečvy bylo vesměs redukováno. Přesto zůstává zranitelnost vysoká 

na ulicích Spálenec a U Bečvy, kde se mimo jiné nachází základní škola, mateřská škola nebo dětské hřiště. 

 

Jako vysoké zůstává riziko v části areálu PRECHEZA jižně od Dluhonic, ačkoli se v lokalitě nenachází téměř 

žádné obytné budovy nebo sociální zařízení. Dle připomínek v rámci pracovní skupiny uvedené místo 

nevykazovalo nikdy problémy z titulu přívalových dešťů; místo je kritické spíš při běžné povodni. Díky tomu, 

že hráz okolo Bečvy není u Dluhonic ukončená, ale ztrácí se v terénu, je vždy při vysokých stavech vody 

nebezpečí, že se hladina postupně proti proudu dostane až do části podniku od severu. 

 

U lokality podél Vinarského potoka se oproti mapě Místa ohrožená přívalovými povodněmi ukázala severní 

a jižní část jako relativně zranitelnější než zbytek. Podél potoka severně od Újezdce se ukázaly jako 

nejohroženější domy na konci ulic U Svodnice a Luční (zejména č. p. 278 a 308-310 a chaty s ev. č. 80, 73 

a 76). 

 

 

Vysoce zranitelná je podle datové analýzy i lokalita v místní části Lýsky. Strhanec je rameno Bečvy 

s vizuálně vysokým vodním stavem vzhledem k přilehlým budovám. Mnoho budov stojí nebezpečně nízko 

nad jeho hladinou: zejména objekty Ve Mlýně 15, Za Vodou 21, K Bráně 5 a 57, dále pak budovy v ulicích 

Komárov a Nad Struhou. 

 

 

Průtoky vody ve vodním toku Strhanec jsou však přímo závislé na manipulaci s vodou na jezu Osek, která je 

prováděna podle platného manipulačního řádu. I během povodňového stavu nejsou do tohoto ramena pouštěny 

velké objemy vody. Povodně z dlouhotrvajících srážek lze díky tomu v této lokalitě vyloučit. Nicméně přívalové 

povodně mohou v této lokalitě mít i jiný zdroj než Bečva (přilehlá pole nebo úzká vodní koryta) a může tedy dojít 

k navýšení vodního stavu Strhance nezávisle na vodním stavu Bečvy, a proto zde určitá míra zranitelnosti vůči 

přívalovým povodním zůstává. Obzvlášť významný je rozdělovací objekt na toku Strhanci, nacházející 

se na okraji Přerova u bývalého výstaviště. Nemá totiž dosud známého vlastníka ani schválený manipulační 

řád. Tato situace často negativně ovlivňuje vodní režim v NPR Žebračka a může mít při souhře nepříznivých 

okolností vliv na vznik povodňových situací v této části města. 

 

Dodatečná analýza zranitelnosti odhalila i riziko v Žeravicích v ulici s příznačným názvem Suchý potok. 

Ulice vede středem zaříznutého údolí, do kterého může být při vydatných srážkách soustředěn odtok 

z přilehlých polí. Kromě všech budov v ulici může takový odtok ohrožovat i objekty kolem budovy Čekyňská 

221. 
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3.3 Podrobná analýza zranitelnosti 
 

3.3.1 Expozice 
 

3.3.1.1 Přehřívání území 

 

 
 

Obr. 10: Průměrná teplota během letních měsíců. Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Landsat 8 z let 

2015-2020 

 

V průměru se ukazují jako nejteplejší hustě zastavěné plochy, a to především průmyslové oblasti, které 

mohou mít v létě i o 10 °C vyšší průměr než řídce zastavěné obytné části města. Jejich konkrétní výčet je 

uveden níže u popisu Míst ohrožených přehříváním. Ve městě se ojediněle vyskytují plochy s nižším 

průměrem teploty - např.: areál Juta při Škodově ulici (nyní se v těchto místech realizuje tzv. Průpich, 

dokončení 2022); obytná zóna ve výseči mezi Dvořákovou a Želatovskou ulicí; nebo poměrně rozsáhlé území 
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mezi Durychovou a Čechovou ulicí. Oproti jiným městským částem se tyto (při porovnání s ortofotomapou) 

odlišují vzorem rozsáhlejších zahrad/vnitrobloků s vyšší hustotou stromů. 

 

Průměrná teplota rurálních oblastí je o mnoho nižší než oblastí urbánních. Nicméně při jejich porovnání 

vykazují Dluhonice a Kozlovice poněkud vyšší průměry než další místní části města. 

 

Nejnižší průměrné teploty se vážou na vodní toky a na rozsáhlé lesní plochy. 

 
 

Obr. 11: Místa ohrožená přehříváním (teploty během nejteplejších dnů). Zdroj: ASITIS na základě družicových 

dat Landsat 8 z let 2015-2020 
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V Přerově byly nejvyšší teploty zaznamenány v areálu PSP – Přerovské strojírny při jižním okraji města.  

K silnému přehřívání dochází dále v: 

• areálu PRECHEZA (Přerovské chemické závody), 

• v areálu firmy Meopta, 

• v historickém centru mezi Bečvou a ulicí Komenského, 

• v hustě zastavěném území u autobusového a vlakového nádraží. 

 

K přehřívání jsou však náchylné i některé nezastavěné plochy. Při porovnání průměrných teplot s teplotami 

nejteplejších dnů, lze vidět, kde dochází ke kolísání teploty v průběhu léta. Pole v období před sklizní své 

okolí významně ochlazují. Po sklizni naopak dochází k přehřívání holé půdy. Teploty polí u vizualizace 

míst ohrožených přehříváním tedy odpovídají stavu po sklizni. Takové plochy mají relativně nízké letní teplotní 

průměry, ale zároveň velmi vysoké extrémy. Konkrétně lze hovořit například o většině polí v okolí Dluhonic; 

zemědělských pozemcích v Henčlově; či polích západně od Předmostí. 

 

Naopak nejnižší teploty vykazuje voda Bečvy a dalších vodních toků spolu s přilehlými oblastmi, rybníky 

a mokřady, např. rybníky jižně od Předmostí, patrný je i ochlazující vliv mokřadu mezi Tovačovskou ulicí 

a Bečvou. Zřejmě nejvýznamnějším prvkem, co se týče ochlazování krajiny, jsou v Přerově lesy Národní 

přírodní rezervace Žebračka. Je možné zde hovořit o snižování teploty přilehlých objektů, např. na ulici Křivé.  

 

Nelze opomenout i ochlazující vliv dalších lesních porostů např.: 

• mezi Vinary a Čekyní, 

• mezi Penčicemi a Čekyní, 

• porost podél Olešnice nebo podél Bečvy, 

• městský park Michalov. 

 

Stejně, i když v daleko menším rozsahu, působí i malé plochy lesa - např. remízek při Hranické ulici 

nebo kamenolom Žernava, jenž částečně zarostl po zastavení těžby. Nicméně stále nese potenciál pro další 

a efektivnější revitalizaci. 
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3.3.1.2 Dopady sucha na vegetaci 

 
 

Obr. 12: Místa ohrožená suchem. Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Sentinel 1 a Sentinel 2 z let 2017-

2020 

 

 

Mapa výše zobrazuje relativní ohrožení zeleně suchem. Extrémní ohrožení vykazuje v první řadě vegetace 

na pozemcích Letiště Přerov. Patrně je to způsobeno tím, že louka kolem betonové přistávací plochy 

je sečena na nízkou výšku a zároveň není dostatečně zavlažována. V areálu letiště je pole, bohužel i to zůstává 

extrémně ohrožené suchem, ideální by zde byl trvalý travní porost, příp. sečená louka. 
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Extrémně ohrožena jsou dále:  

• pole východně od Újezdce – pravděpodobně kvůli kopcovitosti území, 

• pole severně od Dluhonic: lány jižně od Nemocnice Přerov Vrchní Újezd, Díly a Široký, odhalené 

povrchy podél připravované dálnice, 

• louky / pole východně od Lýsek, 

• pole na jižním svahu od bývalého lomu Žernava, 

• pole severně od Čekyně, 

• téměř všechna pole kolem Penčic – zejména jižní svahy. 

 

Je evidentní, že lesní plochy jsou oproti zbytku území výrazně méně ohroženy suchem (mírně až minimálně). 

Nicméně i v rámci některých lesů můžeme místy pozorovat zvýšené riziko vysychání - např. NPR Žebračka 

nebo Hrubý les severně od Čekyně. I les Zamazalka je kvůli mnoha otevřeným mýtinám a loukám místy 

výrazně až extrémně ohrožen vysycháním. U NPR Žebračka lze tuto situaci významně snížit vhodnou 

manipulací vodou na Strhanci (bude řešeno v rámci návrhů opatření). 

 

Jako velmi odolná vůči suchu se jeví chmelnice u Zámku Čekyně. Sám o sobě k tomu tento typ povrchu 

předpoklady nemá, ale pravděpodobně je pravidelně intenzivně zavlažován. 

 

Na severovýchodě od Vinar můžeme identifikovat blahodárný vliv Vinarského potoka, který přirozeně 

zavlažuje všechna přilehlá pole. 

 

Pole na jih od Újezdce je příkladem důležitosti orientace svahu. Severozápadní svah není tolik vystaven 

přímému slunečnímu svitu, proto si snadněji zachovává svou vlhkost. Minimálním ohrožením trpí i vegetace 

v zahrádkářské kolonii a na poli mezi nákladním a osobním vlakovým nádražím. 
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3.3.1.3 Místa ohrožená přívalovými povodněmi 

 
 

Obr. 13: Místa ohrožená přívalovými povodněmi. Zdroj: ASITIS,2021 

 

Na základě analýzy terénu, sítě vodních toků a krajinného pokryvu jsme identifikovali oblasti, které mohou být 

postiženy přívalovou povodní. 

 

Nejrozsáhlejší ohrožená plocha se nachází podél Olešnice na severu území. Patrně je to dáno výraznou 

členitostí tamějšího reliéfu. Většina přilehlých polí svádí vodu po relativně prudkých svazích do zaříznutého 

údolí, ve kterém se rozkládají Penčice, a tam dochází k akumulaci. Ohrožení nepomíjí ani dále po proudu 

Olešnice: oblast pod hrází Velké Čekyně, Lhotka, Žeravice. Další rozsáhlá riziková oblast provází okolí 

Vinarského potoka a při prudkých přívalových deštích může ohrožovat nízko položené budovy ve Vinarech 

a Popovicích. 

 

V samotném městě analýza identifikovala oblasti možných povodní, které mohou odpovídat rozsahu povodní 

z dlouhotrvajících srážek (ulice U Bečvy, část areálu PRECHEZA u Dluhonic, objekty kolem 
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budovy  Rozvodny 158). Protože tyto oblasti přiléhají k Bečvě, tak pro takový rozsah povodní už by město 

mělo mít zpracovaný povodňový plán. V případě areálu PRECHEZA (dle připomínek v rámci pracovní skupiny) 

uvedené místo nevykazovalo nikdy problémy z titulu přívalových dešťů; místo je kritické spíš při běžné povodni. 

Díky tomu, že hráz okolo Bečvy není u Dluhonic ukončená, ale ztrácí se v terénu, je vždy při vysokých stavech 

vody nebezpečí, že se hladina postupně proti proudu dostane až do části podniku od severu. 

 

V neposlední řadě vizualizace odhalila několik míst lokálního ohrožení: 

• objekty s ev. č. 67 východně od lomu Žernava, 

• pod rybníkem na Vinarském potoce (objekty v okolí ev. č. 9, případně v okolí Staré Rybníky 3289), 

• podél potoka severně od Újezdce, 

• chaty podél Svodnice jižně od Lověšic. 

 

 

3.3.2 Citlivost 

 
 

Obr. 14: Rozmístění zranitelné populace v Přerově. Zdroj: ASITIS, 2021 
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Mapa výše vyjadřuje míru ohrožení populace vůči vlnám veder. Vychází z analýzy distribuce lidí v rámci obce 

se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny. Vyznačuje tedy místa s vysokou hustotou osídlení a vysokým 

výskytem velmi mladých a starších osob. Ohrožená sociální zařízení jsou v mapě klasifikovány do samostatné 

skupiny (služby). Jedná se o mateřské a základní školy, domovy pečovatelské služby nebo azylové domy. 

 

Suchem je ohrožené celé území města, a proto nebyla zvolena žádná doplňující informace pro stanovení 

citlivosti. 

 

 

 
 

Obr. 15: Rozmístění ohroženého majetku a infrastruktury v Přerově. Zdroj: ASITIS, 2021. 

 

Pro stanovení citlivosti vůči přívalovým povodním jsme využili analýzu rozmístění městské infrastruktury – 

konkrétně budov, železnice, silnic a parkovišť. Čím vyšší je koncentrace takto klasifikovaného majetku, tím 

vyšší se v daném místě předpokládají materiální škody. Nejvyšší koncentrace ohroženého majetku lze 

pozorovat v průmyslových areálech, ale také v historickém centru města a v dalších hustě zastavěných 
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čtvrtích. I uvnitř města je ale možné narazit na místa pouze se značnou přítomností majetku (nevyužité plochy, 

sportovní hřiště, parky, hřbitovy). Nízkou koncentraci majetku v rámci města nalezneme pouze ve vyloženě 

okrajových částech města.  

Co se týče místních částí na území statutárního města Přerova, většinou mají majetek koncentrován 

do svého středu. Výjimku tvoří Dluhonice a Penčice, jež mají hodnotný majetek rozdrobený do několika shluků. 

Pravděpodobně to souvisí s tím, že tyto vsi nemají jasně definovatelné centrum. 

 

 

3.3.3 Adaptační kapacita 
 

 

 
 

Obr. 16: Aktuální analýza povrchů v roce 2020. Zdroj ASITIS na základě dat Sentinel 2, OpenStreetMaps 

a Urban Atlas 
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Přiřazení povrchů do tříd se během roku mění v závislosti na stavu vegetace a zemědělských zásazích. Aktuální 

klasifikace na Obr. 16 vychází z kombinace vrcholu vegetačního období daného povrchu a nejnižší hodnoty 

vegetačních indexů. Z celkové rozlohy Přerova zabírá největší podíl území různé typy vegetace (67,1 %). 

Nejvíce se na této kategorii podílí pole, které tvoří nestabilní složku vegetace (38,3 %), protože jsou typické 

proměnlivostí v průběhu roku podle: konkrétní plodiny, doby osení, vrcholu vegetační sezóny a sklizně. 

Za celoročně stabilní prvek v krajině z hlediska vegetačního pokryvu lze považovat jehličnaté lesy, jejichž 

zastoupení je ale na území minimální. Nízké zastoupení těchto dřevin lze nalézt na východ od Čekyně, 

na východ od rybníka Velká Čekyně. Ojediněle lze narazit na jehličnaté stromy i v Žebračce, Celoročně stabilní 

vegetace tvoří celkem 5,9 % plochy Přerova. Sezónně stabilní vegetace tvoří 15,3 % plochy Přerova, 

a je zastoupena zejména listnatými stromy a keřovou vegetací. Nejvýznamnějším představitelem této kategorie 

je Žebračka, dále zalesněná niva Bečvy na jih od Dluhonic i podél Kozlovic, ale také drobněji segmentované 

lesní plochy na severu území. Významné jsou i menší parkové plochy v severní polovině města (zejm. park 

Michalov), které silně rezonují v kontrastu s jejich absencí na jih od Bečvy (s výjimkou dílčích ploch sídelní 

zeleně ve městě). Sezónně středně stabilní vegetace je na území Přerova zastoupena 7,6 % 

a je reprezentována nejčastěji lučním porostem. V této kategorii jsou viditelné zejména travní plochy obklopující 

vzletovou a přistávací dráhu letiště u Bochoře, několik ploch na východ od Čekyně nebo luční soustava lemující 

Olešnici. 

Přes 20 % Přerova je tvořeno smíšeným povrchem, který lze dělit na povrch s převahou vegetace (13,5 %), 

který je reprezentován městskými trávníky a přechodovými plochami mezi lesy a jiným typem povrchu. 7,0 % 

pak tvoří smíšený povrch s převahou zástavby, jedná se zejména o území v okolí průmyslových podniků, poblíž 

nepropustných povrchů v zastavěných částech města. 

Železniční trať je identifikována jako propustný povrch bez vegetace a tvoří zhruba 3,5 % území, což 

je ve srovnání s jinými městy relativně velký podíl. Nepropustný povrch na území Přerova pak tvoří 6,6 % 

rozlohy a je zastoupen ulicemi v zastavěné části města a prostřednictvím betonových ploch v areálech 

průmyslových podniků. Budovy tvoří 1,3 % území, vodní plochy 0,5 % a lomy 0,4 %. 
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Obr. 17: Analýza množství vegetace v blízkosti budov, Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Sentinel 2 

z roku 2020 

 

Kritický nedostatek zeleně ve své blízkosti mají zejména objekty průmyslového areálu Přerovské strojírny 

a jejich okolí a dále také budovy Technických služeb města Přerova a část areálu firmy Meopta. 

 

 Co se týče obytné zóny, nejhůře jsou na tom bloky kolem Havlíčkovy ulice, areál pivovaru a centrum 

města kolem náměstí T. G. Masaryka. Zbytek budov vnitřního města spadá většinou do kategorie budov 

s nedostatkem vegetace v okolí. Suburbánní obytné oblasti jsou na tom o něco lépe; ve své blízkosti mají 

buď dostatek nebo vhodné množství vegetace. 

Zvláštním případem jsou zahrádkářské či chatařské kolonie, jež mají v dosahu optimální množství 

vegetace, přestože se nachází v zázemí samotného města.  
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Jinak lze optimum téměř výhradně pozorovat pouze ve venkovských částech statutárního města – 

v místních částech Penčice, Čekyně, Žeravice, Vinary, Lýsky, Dluhonice, Henčlov. I tak je ale u těchto místních 

částí patrný trend úbytku vegetace směrem ke středu (k návsi). Typickým příkladem takové struktury je Újezdec 

nebo Kozlovice. 

  

V neposlední řadě je možné identifikovat dvě lokality, které, ačkoli jsou velmi blízko centra, mají v blízkosti 

vhodné množství vegetace: ulice Sadová a U Bečvy. 

 

 

  
 

Obr. 18: Analýza propustných povrchů v roce 2020. Zdroj: ASITIS na základě dat Sentinel 2, OpenStreetMaps 

a Urban Atlas 
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Analýza schopnosti vsakovat vodu ukázala, že 82 % správního území města je tvořeno propustným 

povrchem, do kterého spadá půda jak pod hustou, tak pod řídkou vegetací. Polopropustné povrchy pak zabírají 

7 % rozlohy správního území města a téměř 9 % území je tvořeno nepropustným povrchem. Ve srovnání 

s jinými městy podobné velikosti je ve správním území města Přerov zastavěná relativně menší část půdy. 

I tak je však významný prostor k revitalizaci nevyužitých nepropustných ploch – pozornost je možné 

upnout zejména k tzv. brownfieldům (tedy k nevyužitým výrobním objektům). Jako brownfieldy můžeme 

klasifikovat například lokality areálu Juta, Výtopna Přerov, Interlov. Potenciál k obnově mají 

ale i nedostatečně využité budovy nebo plochy v rámci velkých průmyslových areálů – Přerovské strojírny; 

Meopta, Precheza; pozemků Technických služeb města Přerova nebo areálu Juta při Škodově ulici. 
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4. DOPADY V JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTECH 
 

V této části analýzy popisujeme očekávané dopady a doporučené aktivity pro jednotlivé hospodářské sektory. 

Analýza je doplněna o popis současného stavu a aktuálně řešených projektů v této oblasti. 

 

4.1 Lesní hospodářství 
 

Stručný popis současného stavu 

• Na území města (14 katastrálních území) tvoří plocha lesa 563 ha, podíl na celkové výměře je pouze 

9,7 %. Největší část, asi 208 ha, je součástí Národní přírodní rezervace Žebračka (ve vlastnictví města).  

• Žebračka představuje unikátní zbytek původně rozsáhlých lužních lesů údolní nivy Bečvy. Dřevinná 

skladba se v jednotlivých částech lesního komplexu liší, ale vcelku se blíží přirozené skladbě. 

Na několika místech byly dříve uměle založeny menší porosty stanovištně nepůvodních druhů dřevin – 

např. borovice lesní, dubu červeného nebo trnovníku akátu. Ty budou postupně přeměňovány 

na smíšené listnaté porosty přirozené druhové skladby. 

• Území rezervace bezprostředně navazuje na území města Přerova a slouží současně jako prostor 

pro odpočinek obyvatel města. Prostor NPR a blízkého městského parku Michalova je tradiční a jedinou 

klidovou zónou města. 

• V posledním období lze na společenstvech lužního lesa pozorovat postupný nežádoucí vliv nedostatku 

vláhy (díky vývoji klimatických podmínek a nevyskytujícími se přirozenými sezónními záplavami 

typickými pro lužní lesy).  

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• snížení celkové ekologické stability lesů, 

• vyšší poškození lesů při vichřicích, suchu, požárech a výskytu škůdců a houbových infekcí, 

• zhoršení vodní bilance v období sucha a schopnosti zadržovat vodu, 

• výrazně vyšší riziko vzniku lesních požárů, 

• vyšší ohrožení poškození loupáním zvěře v období sucha, 

• nejohroženější jsou smrkové monokultury, 

• snížení ekonomické výnosnosti lesního hospodaření. 

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• realizace opatření s cílem optimalizace vodního režimu v lesích, obnova lesních rybníčků, tůní, 

• zajištění vhodné skladby dřevin, snaha o skladbu přirozenou a různověkou, 

• omezení výsadby smrkových lesů, 

• vysazovat původní a stanovištně vhodné druhy stromů, původní druhy keřů a ovocné dřeviny,  

• podpora mimoprodukčních funkcí lesů, 

• ponechání mrtvého dřeva v oblasti jako zdroje živin a akumulace vody v měřítku mikroklimatu, 

• péče o lesní ekosystémy v NPR Žebračka v souladu s plánem péče o území, 

• provádět šetrnou těžbu dřeva. 

 

Plánované projekty na území města: 

• řešení nedostatku vody v NPR Žebračka – postupně se řeší, na podzim 2020 proběhla výměna potrubí 

pod dvěma stezkami – opětovné zavodnění strouhy přivádějící vodu na levý břeh mlýnského náhonu 

Strhanec – zajištění průtoku vody do oblastí, kam se v poslední době nedostala, 
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• v plánu je příprava projektu, který by umožnil přivést vody v jarních měsících zpět i do vyschlých 

odstavených říčních ramen na pravém břehu Strhance (součástí projektu bude stanovení zásad 

manipulace s vodou na rozdělovacím objektu na toku Strhanci u bývalého přerovského výstaviště 

a případná rekonstrukce objektu), případné úpravy povedou také ke zlepšení přístupnosti území 

pro pobyt lidí v přírodě, 

• dle územního plánu jsou nové plochy lesa navrženy na k.ú. Přerov a k.ú. Čekyně. 

 

 

4.2 Zemědělství 
 

Stručný popis současného stavu: 

• Necelou polovinu (47.5 %) z celkové rozlohy města Přerova tvoří orná půda (2 773,7 ha). Charakter 

krajiny, především v západní části území, odpovídá intenzivně obdělávané rovinaté zemědělské krajině 

(vysoké zastoupení orné půdy v katastrech Dluhonic nebo Henčlova). 

• V území se nachází chmelnice. 

• Pozemky v I. a II. třídě ochrany ZPF. 

• V k.ú. Újezdec u Přerova a Lýsky jsou dokončeny komplexní pozemkové úpravy (při plánování 

adaptačních opatření v krajině budou navrhovaná opatření z Plánu společných zařízení zohledněna) 

• Intenzivní zornění zemědělských půd spolu s otevřeným terénem s malým zastoupením vzrostlé 

vegetace přispívá k náchylnosti půdy k vodní a větrné erozi – vodní eroze především v severní 

a jihovýchodní části města (Čekyně, Penčice, Vinary, Předmostí, Újezdec), větrná eroze v části 

Žeravice a Dluhonice. 

• V minulosti provedené meliorace a odstraňování mezí snížily retenční kapacitu krajiny a spolu 

s narůstajícím rizikem extrémních projevů počasí (intenzivní přívalové deště) mohou dále způsobovat 

degradaci zemědělských půd. 

• Z důvodů dlouhodobého sucha může dojít k narušení vodních zdrojů, zhoršení kvality povrchových 

vod a nedostatku vody v zemědělství. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• vyšší výskyt chorob a škůdců rostlin i živočichů doposud typických pro teplejší oblasti, 

• snížení půdní úrodnosti,  

• zvýšení rizika eroze půdy, 

• snížení kvality a dostupnosti vody pro plodiny, zavlažování a napájení, 

• zhoršení estetické hodnoty krajiny, 

• zvýšení nejistoty dosažení předpokládané zemědělské produkce, 

• zvýšení nákladů na jednotku zemědělské produkce, 

• častější výskyt jarních mrazíků, 

• prodloužení bezmrazového období o 20–30 dnů, 

• posunutí počátku vegetačního období na začátek března a konce do závěru října. 

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• zajistit protierozní ochranu v zemědělské krajině, především pomocí ochranných zatravnění, 

protierozních mezí a průlehů, záchytných a svodných příkopů, retenčních nádrží, stabilizací drah 

soustředěného odtoku, obnovou polních cest s protipovodňovou funkcí a tvorbou větrolamů, výsadba 

stromů a keřů v krajině, 

• zajistit retenci vody v krajině podporou výstavby retenčních (vsakovacích) nádrží a podporou 

vsakování vody, obnova historických rybníků,  

• podporovat změny genetické rozmanitosti plodin i hospodářských zvířat, 

• nesnižovat rozlohu trvalých travních porostů, podporovat trvalé zalučnění zemědělských pozemků 

alespoň ve skladebných prvcích ÚSES, 

• realizace prvků ÚSES. 
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Plánované projekty na území města: 

Nebyly identifikované žádné projekty. 

 

 

4.3 Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 
 

Stručný popis stavu: 

• Vodní toky Bečva, Strhanec, Olešnice, vodní plochy Velká a Malá Laguna, Městský rybník, Velká 

Čekyně. Vodní náhon Strhanec je dodnes využíván pro závlahu a hydroelektrárny, rybářský revír. Vodní 

kanál s kvalitními břehovými porosty má velký ekologický význam v krajině (součást EVL Bečva-

Žebračka), který by neměl sloužit jen k zavodnění NPR Žebračka, ale měl by pomoci napájet i nové 

rybníky a mokřady založené mezi Žebračkou a Prosenicemi. Je to území s velkým vodním a rekreačním 

potenciálem. 

• Veřejný vodovod zásobuje pitnou vodou celé město Přerov včetně místních částí Čekyně a Penčice, 

kde je vodovod nově vybudován. 

• V rámci dlouhodobého výhledu není navrženo posílení zdrojů města Přerov. Stávající zdroje včetně 

napojení na systém Ostravského oblastního vodovodu poskytují dostatečnou kapacitu pro další rozvoj 

města. 

• Návrh územního plánu předpokládá výstavbu akumulace u vodojemu Čekyně. 

• Celé území města je zásobeno z řídících vodojemů Čekyně a Švédské Šance a systém 

je i do budoucna vyhovující. 

• Na celém Přerovsku dochází k dlouhodobému poklesu zásob podzemních vod. 

• Nejvýznamnějšími odběrateli povrchových vod (z Bečvy, popř. Strhance) na území města jsou 

společnosti Precheza a.s., Veolia Energie ČR, a.s., PSP Technické služby a.s., Technické služby města 

Přerova, s.r.o., FK Kozlovice a Teplo Přerov a.s. Oprávněné odběry výše uvedených společností 

mohou, zejména v letním období, kdy se dají očekávat sušší klimatické podmínky, přispívat ke 

kritickému snížení průtoků ve vodních tocích. 

• Zastavěné území Přerov-město, včetně částí území Lověšice, Kozlovice, Henčlov a Lýsky se nachází 

ve stanoveném záplavovém území řeky Bečvy, v posledních letech byly na nábřeží řeky Bečvy 

vybudované protipovodňové zídky. 

• K.ú. Henčlov, Lověšice a část Přerova se nachází v CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace 

vod. 

• Město má zpracovaný povodňový plán - https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/prerov/ 

• Územní rezerva pro vodní nádrž - k.ú. Penčice, Penčičky, Čekyně, Žeravice. 

• Výhledově je plánovaná výstavba protipovodňové ochrany v Přerově v souvislosti s plánovanou 

výstavbou vodního díla Skalička (v současné době se jedná především o variantě bočního suchého 

poldru), která by měla zajistit ochranu především stávající obydlené a historicky cenné části Přerova.  

• Odpadní vody ze zájmového území jsou v současné době čištěny na centrální ČOV Přerov. Stávající 

modernizovaná centrální čistírna odpadních vod je vyhovující.  

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• snížení množství podzemních vod a pokles průtoků  

• pokles hladiny podzemní vody a snížení vydatnosti vodních zdrojů, ohrožení dodávek pitné vody 

• zhoršení jakosti a znečištění vody v období malých průtoků  

• eroze půdy v důsledku extrémních srážkových událostí  

• nárůst průměrné roční teploty vody a změna skladby společenstev vodních organismů 

• narušení funkce vodohospodářské infrastruktury 

• střety zájmů mezi odběrateli vody a ochrannou životního prostředí  

 

 

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/prerov/
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Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• zajistit protipovodňovou a protierozní ochranu v krajině pomocí přírodě blízkých opatření – podpora 

revitalizací koryt vodních toků a říčních niv, výstavba retenčních (vsakovacích) nádrží, podpora rozlivů 

vody v říčních nivách a ve vhodných oblastech bez zástavby, podpora vsakování vody 

(např. snižováním rozlohy nepropustných povrchů), 

• zajistit protipovodňovou ochranu ve městě, např. zvýšením kapacity koryt v problémových úsecích 

formou realizace nových zdí a hrází podél toku, 

• připravit opatření v oblasti znečištění vod především pomocí optimalizace odběru a vypouštění vod 

z vodních toků, revitalizací vodních systémů s cílem posílit samočistící schopnost vodního toku, 

snížením rizika eutrofizace (zamezit splachům z okolních polí, zabahňování, hnojení rybníků) 

a výstavbou a zefektivněním stávajících ČOV, 

• posílit kapacity v zásobování pitnou vodou a případného nouzového zásobování, 

• podporovat aktivity velkých odběratelů vody na území města pro stavbu retenčních nádrží vytvářejících 

zásobu vody pro období sucha, 

• revitalizovat koryto řeky Bečvy, 

• zabývat se možnostmi obnovení zařízení na umělou infiltraci podzemních vod v lokalitě Lýsky. 

 

Plánované projekty na území města: 

• Revitalizace rybníků v Předmostí – realizace lokality oblasti rybníků u Předmostí představuje soubor 

opatření, která upevní ekologickou stabilitu krajiny, ale i zpřístupní lokalitu občanům města. Cílem 

studie proveditelnosti je zadržení vody v krajině.  

• Studie navrhla řešení vč. přívodu nových zdrojů vody zejména z železničního podjezdu (var. 1) 

nebo variantně vodohospodářský systém bez přívodu nových zdrojů vody založený na využívání 

stávajících zdrojů vody ze sila a místních pramenů (var.2). Rozsah úprav zahrnuje mimo přívodu vody 

vytvoření soustavy různě hlubokých mokřadů, vybudování vzdouvacích objektů na stávajícím 

odtokovém korytu, rekonstrukce chovného rybníka, rekonstrukci rybochovných zařízení, výstavbu 

vodní nádrže s extenzivním využíváním a vybudování nových zpevněných komunikací, stezek pro pěší 

se zpevněným i nezpevněným povrchem vč. naučné stezky.  

• Předpokládaný termín zahájení realizace projektu – rok 2022. 

• Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 – projektové fiše města 

• Biotop Laguna – vzhledem ke svému potenciálu a blízkosti národní přírodní rezervace      

 Žebračka a přírodní rezervace Malá laguna je záměrem města rozvíjet Velkou lagunu 

 přírodě blízkým způsobem – vybudováním koupacího biotopu na ploše cca 3 ha. 

 Předpokládaný termín zahájení realizace projektu – rok 2023. 

• Vybudování 2 protipovodňových staveb: zídka nad jezem – směrem od mostu k chemickým 

závodům, druhá zábrana od lokality pod nemocnicí k tenisovým kurtům. 

• Protipovodňová ochrana a zpřírodnění toku Bečvy ve správním území města je řešeno 

v následujících dokumentech (navrhovaná opatření budou využita v návrhové části strategie): 

• Studie "Bečva pro Přerov" (řeší návrh protipovodňové ochrany města) 

• Studie "Živá Bečva" (jedním z řešených úseků je "Bečva pod Přerovem") 

• Výstupy z grantu "Řeky pro města" (řešena i Bečva v Přerově) 
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4.4 Urbanizovaná krajina 
 

Stručný popis stavu: 

 

Významné plochy zeleně, parky a lesoparky: 

• městský park Michalov (kulturní památka), 

• přírodní památka Malé laguny, 

• park na nám. Svobody, 

• park na náměstí Františka Rasche, 

• obecní ovocné sady na Žernavé (Knejzlíkovy sady), 

• zámecký park Čekyně, 

• zeleň v okolí Velké laguny, 

• travní porosty v prostoru východně od SZŠ a jižně od ulice Lužní. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• negativní dopady zvýšených teplot na lidské zdraví, zejména u ohrožených skupi,n 

• posílení negativních dopadů znečištění ovzduší, 

• ohrožení majetku a zdraví během přívalových povodní, 

• ohrožení schopnosti kanalizace odvádět dešťovou vodu, 

• zvýšení poptávky po chlazení budov, přesun energetické špičky ze zimy do léta, 

• narušení konstrukcí budov a zkrácení jejich životnosti, 

• zvýšení nákladů na údržbu městské zeleně, 

• snížení nákladů na údržbu v zimním období. 

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• rozšiřovat plochy k zasakování vody a snižovat rozlohy nepropustných povrchů, 

• posilovat kapacitu stokového systému pro případy přívalových povodní, 

• podporovat retenci a využívání srážkové vody, 

• provádět revitalizace budov dle standardů hospodaření se srážkovými vodami, tepelná ochrana budov, 

horizontální/vertikální zeleň, s ohledem na budoucí mitigační opatření (např. snižování energetické 

náročnosti budov, OZE apod.), 

• rozšiřovat množství městské a uliční zeleně (např. rozšířit plochu ovocných sadů na Žernavé o okolní 

pozemky), 

• zakládat plochy nové krajinné zeleně v prostoru mezi parkem Michalov a NPR Žebračka v souladu 

s Regulačním plánem Michalov – Žebračka, 

• zachovat stávající travní porosty na zemědělské půdě v okrajových částech města (např. mezi SZŠ 

a bývalým Interlovem), 

• podporovat realizace zelených střech v ohrožených oblastech města, 

• realizovat programy na zlepšení kvality ovzduší. 

 

Plánované projekty na území města: 

• Revitalizace centra – soubor projektů, z pohledu Adaptační strategie důležité např. vybudování 

radnice a magistrátu v budově na nám. TGM (mj. rekonstrukce objektu ve smyslu kompletní přestavby, 

zateplení vč. rekuperace, případně zelené střechy), Obnova nám. TGM (je uvažováno s kompletní 

výměnou vodního prvku a doplněním stromů), cyklostezka Palackého (výstavba vyhrazené komunikace 

pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol, za službami aj., páteřní cyklostezka, která propojí 

stávající páteřní cyklostezky) 

• Transformace a návrh nového využití území bývalého areálu Juta a.s. - revitalizace území areálu 

se založením nového parku (aktuálně se zpracovává regulační plán pro toto území) 
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• Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené 

infrastruktury a moderního energetického hospodářství – Integrovaný komplexní projekt řešící 

7 základních škol statutárního města Přerova (zdroj: Projektové fiche města)  

• Dotace města na podporu využití srážkové vody – účelem tohoto Programu je v souladu s Národním 

programem Životní prostředí motivovat vlastníky a stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů 

(obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit 

tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. 

• Dotace města na podporu aktivit v oblasti EVVO  

• V platném územním plánu města jsou navrženy plochy sídelní zeleně – nejvýznamnější navržená 

plocha sídelní zeleně je městský park Pastviska v katastru Přerova vázaný na rozvoj bydlení 

v jihovýchodním sektoru města a plochy krajinné zeleně, které jsou především součástí návrhu 

některých skladebných částí územního systému ekologické stability a Regulačního plánu Michalov – 

Žebračka 

 

 

4.5 Biodiverzita a ekosystémové služby 
 

Stručný popis stavu: 

• území Natura 2000 - evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka,  

• 3 maloplošná zvláště chráněné území – národní přírodní rezervace Žebračka (problém s vodním 

režimem, nepůvodními druhy rostlin a živočichů, s nízkým podílem přirozené skladby dřevin, 

a s nešetrným rekreačním využitím), přírodní památka Na Popovickém kopci, přírodní památka Malé 

laguny a jejich ochranná pásma, 

• registrované významné krajinné prvky – v k.ú. Přerov: Městský park Michalov a Břečťan popínavý, 

v k.ú. Žeravice: Vápencové zmoly, Malá lipová. Skalice, 

• ostatní významné krajinné prvky podle zákona č. 114/992 Sb., 

• územní systém ekologické stability (biocentra, biokoridory, případně interakční prvky), 

• vysoká diverzita krajiny,  

• okrasný městský park Michalov, 

• Libosad Malého Noe, 

• Knejzlíkovy sady, 

• staré sady v lokalitě „Křivá“. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• úbytek původních druhů rostlin a živočichů, zejména u migrující druhů, 

• rozšíření nepůvodních druhů s invazním potenciálem, 

• zhroucení starých a vznik nových typů ekosystémů s dopady na ekosystémové služby, 

• posuny vegetačních pásem a změny ve kvalitě a rozšíření jednotlivých biotopů, 

• celkové ochuzení biologické rozmanitosti. 

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• zachování, zakládání a rozšiřování skladebných prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES) 

podle územně plánovacích dokumentací a péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná 

pásma podle plánů péče o tato území, 

• realizace migračních koridorů pro přirozeně se vyskytující druhy organismů, 

• eliminace šíření invazních druhů, 

• podpora biotopů původních cenných/ohrožených druhů, 

• zapojení vyhodnocení ekosystémových služeb do rozhodovacího procesu, 

• podpora environmentálního vzdělávání. 
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Plánované projekty na území města: 

• Revitalizace rybníků v Předmostí – realizace lokality oblasti rybníků u Předmostí představuje soubor 

opatření, která upevní ekologickou stabilitu krajiny, ale i zpřístupní lokalitu občanům města. Cílem 

studie proveditelnosti je zadržení vody v krajině (viz kap. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství).  

• Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém 

kopci – projekt podpořený SFŽP realizuje Město Přerov ve spolupráci se spolkem Predmostenzis 

od roku 2017 do 2023, celkem na 22 ha obecních pozemků 

• Záměr „Založení části regionálního biocentra ÚSES v lokalitě Křivá“ (rozloha 4,6 ha) připravený 

spolkem Viadua s vlastníky pozemků (Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Statutárním městem 

Přerovem), který má být financovaný z prostředků OPŽP (2021). 

• Záměr na obnovu tůní na mokřadních ladech v k. ú. Popovice u Přerova v NPR Žebračka (8 tůní 

o rozloze cca 0,30 ha) na pozemcích ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který má být 

financovaný z prostředků OPŽP (2022). 

• Záměr na obnovu luk na orné půdě v k. ú. Lýsky v ochranném pásmu NPR Žebračka (rozloha cca 

2,6 ha) na pozemcích ČR – AOPK ČR, který má být financovaný z národních krajinotvorných programů 

(2021). 

 

 

4.6 Zdraví a hygiena 
 

Stručný popis stavu: 

Nejvíce a nejméně zalidněné části města: 

• Přerov I – Město (77,2 %, nejvyšší hustota zalidnění - 1 520 obyvatel/km2) 

• Přerov II – Předmostí (9,7 %, hustota zalidnění 990 obyvatel/km2) 

• méně než 1 % obyvatel žije v místních částech Přerov IX – Lýsky, Přerov X – Popovice, Přerov XIII – 

Penčice a v Přerov V – Dluhonice 

 

Ohrožené skupiny obyvatel: 

• citlivou skupinou obyvatel jsou zejména senioři a malé děti, 

• ve městě je vysoký index stáří - 167, Olomoucký kraj 133, ČR 125 (vypovídá o stárnutí populace, poměr 

počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 0–14 let, tzn. Že na 100 dětí ve věku 0-

14 let připadá ve městě 167 obyvatel ve věku 65 a více let), 

• podíl dětské složky obyvatel (do 14 let) je 14,1 %, senioři ve věku 65 a více let tvoří 23,5 % obyvatel – 

podrobná skladba obyvatel dle věku a dle bydliště je využita v kap. 3 Mapování a analýza zranitelnosti, 

• podle demografické prognózy je do roku 2030 předpokládán pokles dětí ve věku 

0-14 let o cca 507 osob a nárůst počtu seniorů (65 let a více) o cca 353 osob, 

• další významnou ohroženou skupinou jsou chronicky nemocní lidé – u těchto osob nelze jednoduše 

zjistit bydliště, a proto jsou zjišťována pouze zdravotnická a sociální zařízení, kde jsou tito lidé 

již s vážnějšími zdravotními problémy koncentrováni. 

 

Přehled zdravotnických a sociálních zařízení na území města Přerov: 

• Nemocnice AGEL Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov,  

• Domov pro seniory, Kabelíkova 14 a, Přerov,  

• Domov se zvláštním režimem, Kabelíkova 14 a, Přerov,  

• Domy s pečovatelskou službou – adresy: Trávník 1, Fügnerova 1, Mervartova 9, Na Hrázi 32, 

U Strhance 13, Tyršova 68, Jižní I/25, U Žebračky 18. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• zvýšení koncentrací přízemního ozonu, 

• zvýšení sezónního výskytu a trvání alergických onemocnění, 

• změny ve výskytu infekčních nemocí, 

http://www.mapy.cz/#q=tyr%25C5%25A1ova%252068%2520P%25C5%2599erov&qp=17.432168_49.465502_17.447144_49.471034_15&z=15&t=s&x=17.447606&y=49.469512&d=addr_10148587_1
https://www.google.cz/maps/place/Ji%C5%BEn%C3%AD+%C4%8Dtvr%C5%A5+I+2472%2F25,+750+02+P%C5%99erov/@49.4419724,17.4588688,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4713aeb7bdfdfb0d:0xde6303b717f041f8
http://www.mapy.cz/#q=U%2520%25C5%25BDebra%25C4%258Dky%252018%2520P%25C5%2599erov&qp=17.435141_49.452530_17.442627_49.455296_16&z=16&t=s&x=17.454529&y=49.463023
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• zvýšení výskytu závažných infekcí šířených vodou,  

• zvýšení rizik vyplývajících ze zvýšeného výskytu hmyzu a roztočů a jimi přenášených nákaz,  

• zvýšené riziko přehřátí organismu, úpalu, dehydratace a výskytu zdravotních problémů (případně 

zvýšení úmrtnosti) zejména u rizikových skupin obyvatel se ztíženou schopností termoregulace (staří, 

nemocní a malé děti) a na kardiovaskulární, renální, respirační a metabolické poruchy, 

• zvýšení výskytu infekcí přenášených potravinami.  

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• zavedení nových sociálních služeb pro ohrožené skupiny obyvatel, 

• posílení zdravotnických služeb na území města, 

• prioritní úprava budov a okolí zařízení s vysokým výskytem ohrožených skupin (domovy seniorů, 

nemocnice, školy a školky atd.) - tepelná ochrana budov, horizontální/vertikální vegetace, zelené 

střechy, s ohledem na potenciál objektů pro realizaci mitigačních opatření – snižování energetické 

náročnosti, OZE apod., 

• programy na zlepšení kvality ovzduší, 

• zastiňování veřejných prostor, např. dětských hřišť, 

• rozšíření systému městských „pítek. 

 

Plánované projekty na území města: 

• Revitalizace území města Přerov – východ – soubor projektů řeší kvalitu života obyvatel ve východní 

části území Přerova (ohraničeného bytovou zástavbou okolo ul. Dvořákova a sídlištěm ul. U Tenisu). 

Bude doplněna dopravní infrastruktura, revitalizována veřejná prostranství a zeleň, dojde k modernizaci 

a výstavbě objektů služeb a bydlení.  V území se nachází vysoký podíl ploch se zpevněným, 

nepropustným povrchem bez souvisejícího hospodaření a nakládaní s dešťovou vodou, nevyužívané 

prostory a plochy v urbanizovaném území vhodné k vytvoření kvalitního veřejného prostranství se 

záměrným a funkčním systémem zelené infrastruktury. Realizací projektů dojde ke zlepšení kvality 

života všech věkových skupin obyvatelstva, ke zlepšení kvality bydlení a služeb, volnočasových aktivit, 

zvýšení bezpečnosti v dopravě a ostatní infrastruktury odpovídající nárokům dnešní doby (2021-2027) 

• Transformace a návrh nového využití území bývalého areálu Juta a.s. - revitalizace území areálu 

se založením nového parku (aktuálně se zpracovává regulační plán pro toto území) 

• Sídliště Budovatelů – Trávník – soubor projektů lokalizovaných v území dvou největších na sebe 

navazujících sídlišť Budovatelů a Trávník. Komplexní revitalizace území, zlepšení kvality bydlení 

a služeb, zlepšení životního prostředí (2021-2023) 

• Dostavba pavilonu G domova pro seniory v Přerově (2022-2024) 

• V platném územním plánu města se počítá také s postupnou revitalizací panelové sídlištní zástavby 

 

 

4.7 Rekreace a cestovní ruch 
 

Stručný popis stavu 

• pro každodenní rekreaci využívají obyvatelé města území NPR Žebračka, které bezprostředně 

navazuje na území města a spolu s blízkým městským parkem Michalov je tradiční a jedinou klidovou 

zónou města – současný způsob využívání lokality NPR Žebračka pro každodenní rekreaci však 

není vhodné, v návrhové části bude věnována pozornost jiným možnostem využití přírodního 

a rekreačního potenciálu krajiny a návrhu adaptačních opatření, 

• pro koupání v blízkosti řeky je využíván sportovně – rekreační komplex Laguna Přerov,  

• obecní ovocné sady na Žernavé (Knejzlíkovy sady) využívají obyvatelé města jako klidovou zónu 

v těsné blízkosti města. 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• zvýšení zdravotních a bezpečnostních rizik pro návštěvníky a turisty, 

• negativní dopady na stav památek, 
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• vyšší tlak na rekreační využití lesů a vodních ploch, 

• zhoršování kvality vod v koupacích vodních plochách. 

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• podpora rekreačních funkcí krajiny, zajištění prostupnosti krajiny, 

• podpora kvality vody v rekreačních vodních plochách, 

• podpora rekreačních funkcí obecních sadů. 

 

Plánované projekty na území města: 

• pro rekreaci obyvatel města budou přínosem plánované projekty Revitalizace rybníků v Předmostí 

a Biotop Laguna – viz kap. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství, 

• dle platného územního plánu jsou rozsáhlé plochy rekreačního zázemí navrženy v doposud 

neurbanizovaném prostoru mezi parkem Michalov a zalesněným komplexem NPR Žebračka. 

 

 

4.8 Doprava 
 

Stručný popis stavu: 

• město je křižovatkou železničních tratí i silničních komunikací a je dlouhodobě ohroženo překračováním 

hygienických limitů hluku, 

• dlouhodobé znečištění ovzduší ze silniční dopravy – zdroj polétavého prachu, oxidů dusíku a benzenu, 

• v současné době probíhá výstavba mimoúrovňového křížení silnice I/55 s železniční tratí v části 

Předmostí, která je součástí hlavního silničního průtahu města, 

• zahájena byla i další stavba na průtahu, stavba tzv. Průpichu v prostoru přerovského přednádraží, 

• z dálnice D1 byl v roce 2019 dokončen jen úsek mezi Přerovem – Předmostí a Lipníkem nad Bečvou. 

Dokončení chybějícího úseku dálnice D1 je tak vzhledem k neustále narůstající tranzitní dopravě 

nejdůležitějším projektem,  

• významný přínosem pro rozvoj celého regionu je i výstavba dálnice D55, která umožní rychlejší spojení 

s Olomoucí, 

• město má zpracovaný Plán mobility pro město Přerov - http://mobilita-prerov.eu/projekt/, 

• město má zpracovanou Koncepci nabíjecích stanic (pro elektromobily), 

• https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/koncepce-studie-strategie/koncepce-

nabijecich-stanic.html 

• je nedostatečně řešena problematika cest pro pěší z města do okolní krajiny. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• vznik nesjízdných úseků dopravních cest v důsledku jejich zaplavení, poškození či zničení, 

• zvýšení nehodovosti v důsledku snížené koncentrace během vln veder, 

• snížení dopadů ledovky, 

• snížení nákladů na zimní údržbu silnic, 

• nutnost zavedení klimatizace v MHD, 

• zvýšení spotřeby energií při provozu dopravních prostředků. 

  

http://mobilita-prerov.eu/projekt/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/koncepce-studie-strategie/koncepce-nabijecich-stanic.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/koncepce-studie-strategie/koncepce-nabijecich-stanic.html
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Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• obnova vozového parku MHD s cílem zajištění lepšího tepelného komfortu v létě, s aplikací 

bezemisního řešení vozového parku MHD (do budoucna vodíkový pohon), 

• nastavení systému rychlého zprovoznění úseků dopravní infrastruktury zasažených živelnou 

pohromou, 

• vytvořit strukturu cest pro pěší směřující z města do krajiny v těsné blízkosti města, 

• po zlepšení dopravní situace ve městě podpora snižování intenzity automobilové dopravy na silnici 

Přerov – Prosenice ve prospěch zachování klidové zóny města v prostoru NPR Žebračka a jejího okolí 

(vazba na kap. 4.7) a podpory cyklistické dopravy. 

 

Plánované projekty na území města: 

• Integrovaná řešení – Přerovský průpich – sada projektů lokalizovaných v okolí nádraží v Přerově 

související s vybudováním tzv. Průpichu. Integrované řešení spočívá v komplexní revitalizaci území 

a rozvoji udržitelné a multimodální dopravy ve městě i blízkém okolí. Součástí integrovaného řešení 

je také inteligentní řízení dopravy, autobusové zastávky a projekty cyklostezek v blízkém zázemí 

naplňující plán udržitelné mobility ve městě (cyklostezka Velké Novosady, cyklostezka Palackého – 

výstavba vyhrazené komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol, za službami aj., 

páteřní cyklostezka, která propojí stávající páteřní cyklostezky) 

• Rozvoj cyklistické infrastruktury jako klíčového prvku udržitelné městské mobility v Přerově – doplnění 

sítě cyklostezek v Přerově o: 

• cyklostezku v ul. Palackého v Přerově,  

• cyklostezku Přerov – Lýsky (stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47),  

• stezku EMOS – Předmostí (úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS),  

• cyklostezku Šířava – Svisle a Růženy Stokláskové.  

• Cyklostezka Bečva – zkapacitnění části stávající "Cyklostezky Bečva" 

 

 

4.9 Průmysl a energetika 
 

Stručný popis stavu: 

• velké průmyslové podniky – Precheza, a.s., Meopta, a.s., PSP, a.s., Metso Czech Republic,  

• stacionární energetické a průmyslové zdroje znečištění ovzduší na území města – např. Teplárna 

Přerov, Precheza a.s., Metso Minerals s.r.o., 

• Zdrojem emisí jsou jak průmyslové podniky, tak dálkový přenos znečištění, významným zdrojem je také 

doprava na veřejných komunikacích a zdrojem emisí je také spalování pevných paliv v domácích 

topeništích, 

• Zlepšení kvality ovzduší ve městě je jednou z významných priorit (pro území platí Program zlepšování 

kvality ovzduší zóna Střední Morava, aktualizace 2020), 

• Stav kvality ovzduší je v Přerově monitorován měřící stanicí ve správě ČHMÚ, umístěnou na náměstí 

Přerovského povstání u kina Hvězda (AMS 1096). 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• změna v rozložení špičky poptávky po energii od zimního vytápění k letnímu chlazení, 

• negativní dopady na výrobu vodní energie z důvodu nestabilního průtoku, 

• nedostatek vody pro průmyslové podniky a elektrárny v případě sucha, 

• narušení dodávek energie na základě extrémních jevů typu vichřic, povodní a extrémů teplot, 

• možný únik nebezpečných látek do prostředí v průběhu extrémních jevů, 

• snížení produktivity zaměstnanců a zvýšení pracovních úrazů během vln horka. 
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Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• řešit přehřívání budov a nakládání s dešťovými vodami v průmyslových areálech, 

• vytvořit plán pro případ nedostatku vody pro provoz průmyslových zařízení, 

• posilovat odolnost energetické přenosové soustavy, 

• aplikovat opatření v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, energetického 

managementu, směrem k budoucí komunitní energetice, posilovat energetickou soběstačnost, 

• revidovat návrhové plochy pro výrobu a podnikání v územním plánu města, zejména v oblastech 

s vysokou retenční schopností a hladinou spodní vody, doplnit územní plán o požadavky na budování 

adaptačních opatření (např. vegetační střechy nových hal, větší podíl zeleně v plochách výstavby aj.), 

 

 

 

Plánované projekty na území města: 

• Rozvojové lokality k podnikání na území města (zdroj: www.prerov.eu) - u každé plochy 

a pro každého stavebníka je požadováno dodržení 20% podílu zastoupení zeleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. 19: Rozvojové lokality k podnikání na území města 

 

• dle platného územního plánu je v severozápadní části města navržen západně od křížení železničních 

tratí a jižně od MÚK D1 a R55 velký rozvoj výrobních ploch a smíšených ploch občanského 

vybavení a výroby, které navazují na rozsáhlý komplex PRECHEZA Přerov, v jihozápadní části města 

mezi železniční tratí a trasou D1 je jižně od areálu Přerovských strojíren situován rozsáhlý logistický 

terminál s úhrnnou plochou cca 110 ha (včetně části na katastru Bochoř mimo řešené území). 

  

http://www.prerov.eu/


 

 

53 
 

4.10 Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 
 

Stručný popis stavu: 

• informace ke krizovým situacím a ochraně obyvatelstva ve městě: 

• https://www.prerov.eu/cs/magistrat/krizove-situace-a-ochrana-obyvatelstva/zasady-chovani-

pri-mimoradne-udalosti/, 

• občané Přerova mají možnost dostávat nejnovější informace z Přerova a jeho místních částí 

do mobilních telefonů nebo mailových schránek – informace o podstatných událostech ve městě, 

například o blížícím se nebezpečí, uzavírkách silnic, důležitých informacích z úřadu atd. Tematická 

skupina krizové informace je povinná pro všechny uživatele (obsahuje informace např. o hrozbě 

povodní), 

• na území města funguje systém varování obyvatel, 

• město má zpracovaný povodňový plán, https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/prerov/, 

• zástavba v záplavovém území, 

• centrální stanice HZS pro Přerov a okolí, 

• stálé úkryty obyvatelstva v části Předmostí a Přerov I – město. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• častější mimořádné události, častější nutnost zásahu IZS, 

• ohrožení energetické soustavy vyplývající z těchto extrémních meteorologických jevů, 

• zvýšené nároky na civilní ochranu, zejména na zdroje, krizový a záchranný management, 

• zvýšená potřeba ochrany kritické infrastruktury. 

 

Doporučení pro aktivity města Přerov: 

• dovybavení složek integrovaného záchranného systému pro řešení mimořádných událostí, 

• zvyšování odolnosti kritické infrastruktury, 

• revize záložních zdrojů elektřiny, vody a vytápění, 

• revize nastavení systémů včasného varování (early warning), 

• revize pojištění majetku města proti živelním pohromám.  

 

Plánované projekty na území města: 

Žádné projekty nebyly identifikovány. 

 

 

4.11 Činnost místních spolků a financování environmentálních aktivit na 

území města 
 

4.11.1 Činnost místních spolků na území města 
 

Na území města působí místní spolky, aktivní občané a firmy, které dlouhodobě zlepšují životní prostředí 

na území Přerova, zvyšují biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny a připravují krajinu na klimatickou změnu. 

K významným spolkům (v závorce jsou uvedeny realizované projekty) patří především: 

• Spolek Predmostenzis, z.s. (projekt Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní 

památky Na Popovickém kopci), 

• NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. (projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, studie 

Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska aj.), 

• Spolek Pro Přerov z.s. (projekt Obnova ovocné stezky Pastviska). 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/krizove-situace-a-ochrana-obyvatelstva/zasady-chovani-pri-mimoradne-udalosti/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/krizove-situace-a-ochrana-obyvatelstva/zasady-chovani-pri-mimoradne-udalosti/
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4.11.2 Financování environmentálních aktivit na území města 
 

Dotační programy ve městě Přerov jsou schvalovány každý rok na příští rozpočtové období, kontinuálně 

v přibližně stejných částkách.  

 

V rámci dotačního programu na EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) jsou v roce 2021 

podporovány tyto účely: 

 

A.     Environmentální projekty: 

• pořádání osvětových akcí při příležitosti environmentálně významných dní (Den Země, Den bez aut, 

Ukliďme svět apod.), k aktuálním environmentálním problémům města nebo k propagaci přírodních 

hodnot a památek kulturního dědictví na území města, 

• pořádání environmentálně zaměřených výstav, přednášek a seminářů pro občany města, 

• vydávání environmentálně zaměřených propagačních, informačních, výchovně vzdělávacích 

a metodických materiálů (tištěných i elektronických), 

• zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování v záležitostech týkajících se tvorby a ochrany 

životního prostředí města, 

• budování, údržba a provoz environmentálně zaměřených terénních informačních zařízení (včetně 

naučných stezek a přírodních učeben) na území města, 

• zpracování a realizace environmentálně zaměřených výchovně vzdělávacích programů pro žáky, 

studenty nebo pedagogy na všech stupních a typech škol na území města, včetně materiálního 

zabezpečení; 

 

B.     Pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochrany životního 

prostředí pro občany města; 

 

C.     Celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy 

na území města; 

 

D.     Realizace opatření na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně 

přístupné krajiny na území města; 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely tohoto programu 

činí 850 000 Kč, přičemž: 

• pro účel A se vyčleňuje částka 150 000 Kč, 

• pro účel B se vyčleňuje částka 50 000 Kč, 

• pro účel C se vyčleňuje částka 300 000 Kč, 

• pro účel D se vyčleňuje částka 350 000 Kč, 

 

Projekty A – projekty s podporou do 40 000,- Kč (mohou a nemusí podporovat prevenci klimatických změn) – 

bude akcentováno v návrhové části  

Projekty B a C – přímo nesouvisí s adaptací na změnu klimatu 

Projekty D – tyto projekty významně souvisí s adaptací na změnu klimatu a budou v návrhové části akcentovány 

 

 

Od roku 2020 jsou také poskytovány dotace na podporu využití srážkové vody, v roce 2021 celkem 300 000 Kč 

(až 35 000 Kč na 1 projekt). V návrhové části strategie budou tato opatření a projekty ve městě i nadále 

doporučována. 
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5. METODIKA 
 

Analytická část dokumentu vychází v maximální míře z podrobné analýzy dat. Ty vytváří základní, a pokud 

možno nezávislou bázi informací pro expertní hodnocení. Hlavním principem při sběru datových sad bylo 

vytvoření původních a odvozených datových podkladů specifických pro adaptační strategii města 

Přerov.  

 

Vzhledem k aktuálnosti a novosti tématu byl kladen důraz na data o skutečném a současnem stavu v kontrastu 

k obecným “atlasovým” mapám různého stáří a malého rozlišení. Aktuální informace jsou aktuálně k dispozici 

především díky programu Copernicus Evropské komise s vlastní flotilou družic Sentinel a dalšími podpůrnými 

službami. 

 

Pro vytvoření informací o aktuálním (pro rok 2020) rozsahu vegetace, jejím množství, zastavěných 

i smíšených plochách byla využita data z multispektrálniho senzoru družic Sentinel-2 A a B. Snímky všech 

přeletů od března do listopadu byly očištěné o oblačnost a byly z nich vypočteny vegetační indexy NDVI 

(normalizovaný vegetační index) a LAI (index listové plochy). V rámci datové analýzy byl použit multitemporální 

přístup a adaptivní prahování, které zaručují robustní a porovnatelný výsledek v čase (jiné období) i prostoru 

(jiné místo). Tento přístup považujeme pro strategii za mnohem vhodnější než analýzy jednotlivých, často 

leteckých snímků. 

 

Pozn.: Multitemporální přístup značí tvorba a analýza časové řady uvedených vegetačních indexů pro rok 2020. 

Každý index má specifické hodnoty a rozložení v oblasti města Přerov. Podle toho lze usuzovat míru zastoupení 

vegetace, její zdravotní stav apod. 

Adaptivní prahování je metoda, kterou lze v souboru hodnot vegetačního indexu podle expertního odhadu určit 

přesnou hranici mezi vegetací a zbytkovou plochou. Takové určení je obvykle vytvářeno s přihlédnutím 

situačních podmínkách (podnebí, roční období, počasí daného roku, charakter reliéfu a půd). Vznikají 

tak relativně vytržené "vegetační masky", které lze srovnávat v průběhu roku, meziročně i v průběhu mnohem 

delších časových období. 

 

 

Mapa přehřívaných částí města byla vytvořena na základě analýzy teploty povrchu (LST, tzv. land surface 

temperature) ze všech dat družice Landsat 8 v letních měsících (červen-srpen) v letech 2015-2020. 

 

Místa ohrožená suchem byla identifikována kombinovanou analýzou časových řad radarového signálu družice 

Sentinel-1 a multispektrální družice Sentinel-2 (normalizovaný vlhkostní index NDMI) pro relevantní období let 

2017-2020. 

  

Místa potenciálně ohrožená přívalovými povodněmi byla modelována z digitálního modelu terénu z ČÚZK 

(5G) v kombinaci s pokryvem povrchu (Sentinel2, Global Land Cover) a vodní sítí (DIBAVOD). 

 

Z registru obyvatel byly použity anonymizované a agregované počty obyvatel a skupin ohrožených obyvatel 

(do 15 let a nad 65 let). Za místa s výskytem ohrožených skupin obyvatel jsou považovány i školy, nemocnice 

a domovy pro seniory. 
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S využitím dat služby Copernicus Climate Change Service byla zpracována data sady EURO-CORDEX 

predikčních modelů budoucího vývoje klimatu a z nich byly vypočteny ensemblové (průměr 7 predikcí) 

hodnoty klimatických ukazatelů pro budoucí období pro emisní scénář RCP 8,5.  

 

Výsledné mapy byly vytvořeny ve 100 m gridu, což umožňuje detailnější pohled na jednotlivé charakteristiky 

než při využití základních sídelních jednotek (ZSJ). Pro zpracování finálních map byl využit software QGIS. 
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1. CÍL A VIZE ADAPTAČNÍ 

STRATEGIE MĚSTA PŘEROV 

NA ZMĚNU KLIMATU 
 

 

1.1 Cíl 

 

Hlavním cílem této strategie je přizpůsobit město Přerov novým přírodním podmínkám vyplývajícím 

z měnícího se klimatu.  

 

Úspěšná adaptace na změnu klimatu povede k nižšímu ohrožení lidí i přírody (nižší zranitelnost) a vyšší 

odolnosti vůči nepříznivým událostem (vyšší resilience). Nebude přitom ohrožena kvalita života, životní 

prostředí, bezpečnost obyvatel, ani ekonomický a společenský rozvoj společnosti. 

 

Adaptační strategie si proto dává za cíl: 

• posoudit současnou míru zranitelnosti území, 

• naplánovat konkrétní opatření vedoucí k omezení zranitelnosti a posílení odolnosti, 

• nastavit na úřadě postupy a procesy vedoucí k realizaci jednotlivých opatření, 

• nastartovat realizaci prvních opatření včetně stanovení odpovědností a zdrojů financování. 

 

 

1.2 Vize 

 

 

Přerov je odolný vůči hrozbám vyplývajícím ze změny klimatu. 

Ve veřejném prostoru je dostatek zeleně, která společně s vodními prvky 

vytváří příjemné prostředí pro život místních obyvatel. 

 

Město motivuje a systematicky podporuje místní spolky 

a obyvatele při tvorbě a správě kulturní krajiny. 

 

Přerov aktivně snižuje svůj příspěvek ke změně klimatu: efektivně hospodaří 

s energií a odpady, využívá maximální množství obnovitelných zdrojů 

a čisté dopravy. 
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2. VÝCHODISKA A HLAVNÍ 

  ZÁVĚRY Z ANALYTICKÉ ČÁSTI 
 

 

V současné době pozorujeme v České republice sílící dopady probíhající změny klimatu. Počasí se chová 

nestandardně, pravidelně padají teplotní rekordy jednotlivých dní a dlouhotrvající sucha se střídají 

s intenzivními přívalovými srážkami. Jedná se přitom jen o začátek větších změn, které nás v budoucnosti 

očekávají. K zachování současné kvality života a městských služeb je proto třeba zahájit dlouhodobý proces 

adaptace. Jen ten zajistí, že město Přerov zůstane dlouhodobě funkčním a příjemným místem k životu. 

Vznikající Adaptační strategie je prvním krokem na této cestě. 

 

Hlavním cílem Adaptační strategie je přizpůsobit město Přerov novým přírodním podmínkám 

vyplývajícím z měnícího se klimatu.  

 

Součástí strategie je posouzení současné míry zranitelnosti, plán konkrétních opatření, nastavení postupů 

a procesů vedoucí k jejich realizaci. Výsledkem strategie je akční plán, který konkrétně stanovuje postup 

příprav jednotlivých opatření včetně stanovení odpovědností a zdrojů financování. Strategie 

je zpracována jako praktický dokument, který je pochopitelný a přístupný pro politiky, úředníky i veřejnost. 

 

Analytická část dokumentu vychází v maximální míře z podrobné analýzy dat (klimatická, družicová, 

geografická, socioekonomická atd.). Ty vytváří základní, a pokud možno nezávislou bázi informací pro expertní 

hodnocení.  

 

 

2.1 Očekávané změny 
 

Na území města Přerov očekáváme významné změny v běžných ročních teplotách a objemu srážek.  

 

Do roku 2030 dojde ke zvýšení průměrné teploty vzduchu o 0,5 °C, do roku 2050 o více než 1 °C, a do roku 

2100 by teplota mohla narůst až o 4,2 °C. Nárůst bude nejvíce patrný v létě a v zimě. V návaznosti na růst 

průměrné teploty se bude zvyšovat počet tropických dní (s teplotou nad 30 °C). V polovině století 

lze každoročně očekávat 20-30 dní s teplotou nad 30 °C. Očekáváme proto i častější a delší výskyt vln veder, 

kdy jsou extrémně vysoké teploty několik dní až týdnů v kuse. V zimě pak významně ubude ledových dní, kdy 

je teplota celý den pod 0°C. 

 

Celkové množství ročních srážek v Přerově se nebude výrazně měnit, případně může docházet k mírnému 

nárůstu. Změní se ale rozložení srážek v roce, více bude pršet na jaře, na podzim a v zimě. V létě naopak 

srážek ubude a prodlouží se dlouhá období bez jakéhokoliv deště. Může tak docházet až k vysychání 

některých vodních toků. Častěji se pak dostaví extrémně vysoké srážky (20-50 mm za den) způsobující 

přívalové povodně.  
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2.2 Hlavní hrozby 
 

Na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho potenciálních dopadů na společnost, ekonomiku 

a přírodu byly pro adaptační strategii vybrány následující tři hlavní hrozby pro území města Přerov: 

 

Vlny horka 

Stoupající teploty a počty tropických dní se nejvíce projeví v centrálních a průmyslových oblastech města, 

přehřívání bude mít dopady na lidské zdraví, tepelný komfort v budovách, MHD a na ulicích, podpoří usychání 

vegetace, zvýší pravděpodobnost narušení silniční i kolejové dopravy. 

 

Nejvíce zranitelné oblasti vůči vlnám horka:  

• městské historické centrum, 

• oblast kolem ulice Kopaniny, 

• obytná zóna mezi nábřežím Dr. Edvarda Beneše a ulicí Na Hrázi, 

• oblast kolem ulic Jaselské a Gen. Štefánika, 

• území mezi Bečvou a třídou 17. listopadu či ulicí Dvořákovou. 

 

Sucho 

Zvýšení teploty povede k vyššímu odpařování vody z půdy i vegetace, nejhůře budou zasažené oblasti, kde 

je významná část půdy zastavěná nepropustnými povrchy (asfalt, beton), kde nemá dešťová voda možnost 

se vsáknout. 

 

K nejohroženějším oblastem z hlediska sucha patří: 

• okolí průmyslových oblastí Přerovské strojírny a Precheza, areál při Tržní ulici, 

• okolí obchodního centra v místě bývalých želatovských kasáren, 

• z obytných zón jsou nejcitlivější tyto části: centrum – mezi Bečvou a Horním náměstím, bloky mezi 

Palackého a Kratochvílovou ulicí a bloky jižně od Komenského ulice. 

 

Přívalové povodně 

Častější výskyt extrémního množství srážek povede k vyššímu výskytu tzv. přívalových povodní, situacím, 

kdy v krátkém čase spadne na malé území velké množství srážek.  

 

K nejzranitelnějším lokalitám patří: 

• obydlená oblast podél Olešnice (míra rizika se v rámci údolí ukázala variabilní), 

• riziko podél Bečvy bylo vesměs redukováno, přesto zůstává zranitelnost vysoká na ulicích Spálenec 

a U Bečvy, kde se mimo jiné nachází základní škola, mateřská škola nebo dětské hřiště. 

Mapa „Syntéza zranitelnosti území města Přerov“ ukazuje nejohroženější místa v Přerově pro jednotlivé 

hrozby (vlny veder, sucho, přívalové povodně). Adaptační opatření je proto z hlediska efektivity vhodné 

realizovat právě zde.  
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Obr. 20: Syntéza zranitelnosti území města Přerov, zdroj: ASITIS, 2021 

 

 

2.3 Dopady v jednotlivých oblastech 
 

Analytická část dále posoudila očekávané dopady změny klimatu a doporučila aktivity v deseti sektorech 

stanovených Adaptační strategií ČR – Lesní hospodářství, Zemědělství, Vodní režim v krajině a vodní 

hospodářství, Urbanizovaná krajina, Biodiverzita a ekosystémové služby, Zdraví a hygiena, Rekreace 

a cestovní ruch, Doprava, Průmysl a energetika, Mimořádné události a ochrana obyvatelstva. Každá oblast je 

doplněna o popis současného stavu a aktuálně řešených projektů. 
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3. HLAVNÍ ZÁVĚRY Z ANKETY 

  PRO VEŘEJNOST 
 

 

Připravenost na problémy související s klimatickou změnou 

V provedeném dotazníkovém šetření ohledně připravenosti města Přerov na dopady klimatické změny 

a problémy s ní spojené odpovídalo celkem 502 respondentů na otevřené i uzavřené otázky.  

Více než polovina z nich uvedla, že hodnotí Přerov jako město spíše nepřipravené na tyto problémy, pouze šest 

z nich jej považuje za velmi dobře připravené. 

 
 

Za nejvíce zranitelnou oblast města byl zvolen sektor dopravy, který 182 respondentů (36,3 %) označilo za zcela 

nepřipravený a 92 dotazovaných (18,3 %) za spíše nepřipravený na problémy spojené se změnou klimatu. 

Dalšími oblastmi, které je potřeba v tomto směru řešit, byly vyhodnoceny budovy a veřejné prostory, voda 

v krajině a zdroje pitné vody, zemědělství, stav přírody a biodiverzity a lesy. Naopak nejmenší riziko problémů 

vidí respondenti u oblasti zdravotnictví, cestovního ruchu nebo průmyslu a energetiky. 

 

Opatření 

Respondenti v dotazníkovém šetření pomocí otevřených otázek sdělovali, jakých konkrétních problémů 

spojených se změnou klimatu si ve městě a jeho okolí všimli. V odpovědích se nejčastěji objevovalo sucho 

a s ním spojené špatné hospodaření s vodou. Někteří obyvatelé Přerova se také cítí ohrožení povodněmi, 

pokud déle prší. 

Ve městě je podle dotazovaných až příliš velké množství rozlehlých betonových či jinak zpevněných ploch, 

které nejenže brání vsakování vody do půdy, v létě se navíc přehřívají, a oteplují tak okolí. Současně s tím vidí 

respondenti problém s nedostatkem zeleně ve městě, která by se postarala o ochlazení vzduchu i útočiště 

pro místní hmyz. O zeleň je ale podle nich nevhodně pečováno, keřové porosty jsou například nadměrně 

ořezávány, některým dotazovaným také vadí kácení stávajících stromů. Jak vyplývá z některých dalších 

odpovědí, obyvatelé Přerova naopak oceňují nově zavedenou střídavou, seč městských travnatých ploch. 

Ve spojitosti se zelení padly i zmínky o velkých zemědělských plochách v kontrastu s nedostatkem květnatých 

luk, lesů, remízků a podobných přirozených krajinných prvků v širším okolí města. Dále se opakovaly pojmy 

jako přetížená či nevyřešená dopravní situace, vysoká prašnost a znečištění vzduchu. 

 

Za opatření, která by měla být prioritně přijímána, považuje 358 respondentů, tedy většina, zvyšování množství 

přírodních prvků, jako je městská zeleň, aleje, remízky či tůňky. 309 z nich také bylo pro zavádění inovativních 

technologií v oblasti hospodaření s vodou, například zachycování dešťové vody. 
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Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že by se město Přerov mělo snažit o omezování spotřeby energie 

a snižování emisí CO2, a to například zateplováním budov, výměnou kotlů nebo využíváním sluneční energie. 

Téměř polovina dotazovaných (46,8 %) tento návrh považuje za nutnou prioritu města, přes 38 % s ním 

souhlasí, ale pouze v případě finanční výhodnosti pro město.  

 
Respondenti by úplně, nebo alespoň z větší části souhlasili se zavedením následujích opatření: malé vodní 

prvky v parcích či na náměstích, ozeleňování střech budov a zahrnování obnovitelných zdrojů energie 

do nových staveb i za cenu vyšších nákladů. Jako sporné se naopak ukázalo rozšíření zeleně na úkor 

parkovacích míst a výsadba vysokých stromů přímo před obytnými domy. 

 

Návrhy respondentů 

Respondenti nejčastěji navrhovali zvýšení množství zeleně v podstatě kdekoli v Přerově. Vůbec nejvíce bylo 

zmiňováno celé centrum města, konkrétně náměstí T. G. Masaryka, Horní náměstí, ulice Wilsonova, 

Komenského, Palackého, Žerotínovo náměstí, Předmostí, dále okolí autobusového i vlakového nádraží, okolí 

parkovišť, sídliště či nábřeží řeky Bečvy. 
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Jak vyplývá z odpovědí, všechna tato místa se podle dotazovaných také v létě nejvíce přehřívají (konkrétně 

náměstí T. G. Masaryka a jiná náměstí, park Michalov a celé centrum města) a právě více zeleně by tomu 

mohlo zabránit. Hrozbu přívalových povodní či eroze vnímají respondenti nejvíce v okolí řeky Bečvy, u polí, 

někteří dokonce téměř všude.  

Za místa, která by se v budoucnu mohla potýkat s problémy plynoucími z klimatické změny, byla označena 

přírodní rezervace Žebračka, park Michalov nebo rozlehlé zemědělské plochy v okolí města. 

 

 

Shrnutí 

Respondenti, kteří se účastnili dotazníkového šetření s tématem připravenosti města Přerov na klimatickou 

změnu, se většinově shodli na několika stanoviscích. Město se podle nich potýká se suchem, což může 

způsobovat špatné hospodaření s vodou a nedostatek zeleně ve městě i jeho okolí. Většinově se shodli na tom, 

že výsadba zeleně by byla nutná prakticky v celém centru města, nejčastěji zmiňovali náměstí T. G. Masaryka.  

Uvítali by také zavádění nových technologií při hospodaření s vodou, nevyhovující je dle odpovědí i sektor 

dopravy a ochrana města před povodněmi. Omezování spotřeby energie a snižování emisí oxidu uhličitého by 

podle většiny dotazovaných mělo být prioritou Přerova. 
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4. STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ 

  CÍLE  
 

 

K řešení hlavních problémů a hrozeb identifikovaných v analytické části strategie jsou stanoveny 3 strategické 

a 9 specifických cílů, které budou naplňovány návrhy opatření. 

 

STRATEGICKÉ CÍLE SPECIFICKÉ CÍLE 

 

1. Přerov je odolný vůči hrozbám 

vyplývajícím ze změny klimatu 

1.1. Snížit dopady extrémních hydrologických jevů 

v zastavěném území i v krajině 

1.2. Zvýšit ekologickou stabilitu území 

1.3. Zlepšit připravenost města v oblasti krizového řízení 

s přihlédnutím k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva 

 

2. Přerov je příjemné město pro život 

s dostatkem zeleně a vody 

2.1. Zlepšit mikroklimatické podmínky ve městě a snížit 

rizika spojená s vysokými teplotami během vln horka 

2.2. Zvýšit efektivitu hospodaření s vodou ve městě 

i v krajině 

2.3. Přerov motivuje a systematicky podporuje místní spolky 

a obyvatele při tvorbě a správě kulturní krajiny 

 

3. Přerov aktivně snižuje svůj příspěvek 

ke změně klimatu 

3.1. Snížit emise v oblasti hospodaření s energií a odpady 

3.2. Snížit emise v oblasti dopravy 

3.3. Zvýšit zapojení veřejnosti v oblasti ochrany klimatu 
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5. NAVRHOVANÁ   ADAPTAČNÍ   

A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ 
 

 

5.1 Adaptační opatření 
 

Adaptační opatření rozdělujeme do tří hlavních skupin: modro-zelená opatření (ekosystémově založená 

opatření), šedá opatření (stavebně‑technologická opatření) a zeleno-šedá opatření (hybridní řešení).  

Zelená, modrá a šedá opatření mohou být samostatná, často však dochází k jejich vzájemnému propojení – 

tj. jsou realizována jako celek. Příkladem propojení zelených a modrých opatření může být vytváření drobných 

vodních ploch včetně doprovodné zeleně, kam je mezi zeleň do mírných terénních prohlubní pro zasakování 

odváděna dešťová voda z přilehlých zpevněných ploch nebo podpora zasakování vody pomocí zatravňovacích 

pásů. U adaptačních opatření na budovách se může jednat o propojení všech tří typů opatření – např. stínící 

prvky (šedá), zelené střechy nebo fasády (zelená) a nádrže na dešťovou vodu (modrá).  

 

Realizace jednotlivých typů adaptačních opatření by měla komplexně řešit problémy a rizika spojená 

se změnou klimatu zjištěná v analýze zranitelnosti a naplnit tak stanovenou vizi města v oblasti 

adaptace na změnu klimatu. 

 

 

Modro – zelená opatření 

Ekosystémově založená opatření  

Tato opatření patří k ekonomicky nejdostupnějším a nejúčinnějším a jde často o opatření nejvíce 

viditelná a populární mezi rezidenty i místními politiky.  

Modrá opatření směřují k využívání, zachycování a infiltraci vody, která je využívána k ochlazování 

území nebo jako základní zdroj vitality vegetace. Příklad: zlepšení zadržování vody, zvyšování 

propustnosti terénu a zasakování srážkové vody, využití stojatých a tekoucích vod ve městě a krajině. 

Zelená opatření zahrnují přírodní a přírodě blízká opatření, která mají další environmentální funkce, 

poskytují ekosystémové služby, napomáhají mírnit projevy změny klimatu a jsou přínosné 

pro obyvatele města. Příklad: zeleň ve veřejných prostorech a krajině, zelené střechy a zelené 

fasády, soukromá zeleň – zahrady. 

Šedá opatření 

Stavebně‑technologická opatření 

Mezi tato opatření patří především opatření na budovách a infrastruktuře. Příklad: izolace budov, 

stínění, ventilace, klimatizační jednotky, hráze, poldry, náspy, protipovodňové systémy, drenážní 

systémy, dešťové kanalizace, zadržovací nádrže. 

Výstavba infrastruktury, obnova zpevněných ploch, ale i městská architektura a její prvky hrají 

důležitou roli v hospodaření se srážkovou vodou. Zadržení vody a její další využití k zálivce zeleně 

a zprostředkovanému ochlazení mikroklimatu (prostřednictvím evapotranspirace) patří k velmi 

hospodárným opatřením, která zajišťují dlouhodobou udržitelnost investičních akcí v oblasti přírodě 

blízkých opatření. Tato opatření navíc představují přímou úsporu nákladů spojenou s provozem 

kanalizace a čištěním splaškové vody. 
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Zeleno – šedá opatření 

Hybridní řešení 

Využívají kombinace šedé a zelené infrastruktury. Příkladem může být obnova mokřadů spojená 

s technickými opatřeními, jako jsou malé hráze pro ochranu před povodněmi. Dalšími příklady jsou 

dešťové zahrady, zelené střechy, pouliční stromy instalované v betonových systémech v chodnících 

atd. Tento typ opatření je využíván zejména ve větších a kompaktnějších městech, kde se nedostává 

prostoru a možností pro realizaci pouze ekosystémových řešení. Jejich nevýhodou bývá vysoká 

pořizovací cena. 

 

Nejdůležitější z hlediska navrhovaných adaptačních opatření jsou opatření snižující rizika plynoucí z extrémních 

výkyvů počasí. 

 

Typickým příkladem extrémních výkyvů počasí jsou např. přívalové povodně. Obecně se zvyšující riziko 

povodní je v městském prostředí posilováno rozšiřováním zastavěných (a tedy neprosakujících) povrchů 

v důsledku pokračující urbanizace a rozšiřování plochy města. Adaptační opatření v tomto ohledu doporučují 

rozšiřování vsakovacích zón a ploch, kde se může nadbytečná voda rozlít bez větších následků.  

 

 

Do budoucnosti lze zároveň očekávat trend častějšího výskytu velmi horkých letních měsíců, způsobujících 

rozsáhlá sucha a požáry. V městském prostředí se tento jev navíc přelévá do problému tzv. vln horka, které 

způsobují nárůst úmrtnosti a dýchacích i srdečních potíží u obyvatelstva ve městech. Adaptační opatření 

by měla cílit na zmenšování městských tepelných ostrovů, posilování modré a zelené infrastruktury a zvyšování 

podílu propustných povrchů.  

 

 

Vyšší teploty mohou ve městech zároveň způsobovat závažné poškození kolejových tratí a silnic a ohrožovat 

tak komfort cestujících i kvalitu dopravní obslužnosti. Očekávané mírnější zimy povedou ke snížení počtu dní 

s mrazem a sněhem, a tedy ke snížení nákladů na údržbu komunikací. S tím související pokračování 

pozorovaného trendu ve snižování energetické náročnosti zimního vytápění bude na druhou stranu vyvažováno 

zvyšujícími se nároky na ochlazování a klimatizaci v letních obdobích. Je tak pravděpodobné, že se celoroční 

špička poptávky po energiích postupně přesune ze zimního období na léto. 
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5.2 Mitigační opatření 
 

Cílem mitigačních politik je omezit budoucí rizika vyplývající z měnícího se klimatu. Jedná se tedy v naprosté 

většině o politiky související se snižováním emisí skleníkových plynů, které jsou hlavním akcelerátorem změny 

klimatu. 

 
 

Obr. 21: Nákladová křivka mitigačních opatření v ČR.  Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 2009 

 

Jak zobrazuje obrázek výše, existují opatření, při kterých klimatická opatření přináší veřejné správě čistý zisk – 

zejména v oblasti energetické účinnosti. Stejně tak jsou opatření, kde jsou nutné vyšší investice – jako v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie. Záleží tedy na konkrétním politickém rozhodnutí, jaká opatření, v jakém rozsahu, 

a za jakou cenu je město ochotno uskutečňovat. Vzhledem k tomu, že obrázek je 10 let stará, je třeba doplnit, 

že náklady na investice do solární energie jsou dnes 8x nižší, než byly v roce 2009, kdy graf vznikal. Do roku 

2030 se navíc očekává, že cena solárních instalací klesne přibližně o dalších 25 %. Podobně náklady investic 

do větrné energie jsou dnes 2,5x nižší než v roce 2009 a očekává se pokles o dalších 30 % do roku 20301. 

 

Jaké důvody vedou v dnešní době města k realizaci mitigačních opatření? Některá se chtějí na základě 

vědeckého poznání chovat „správně“ a nechtějí čekat na výsledky složitých mezinárodních a národních 

vyjednávání. Další města vědí, že cokoliv se dohodne na mezinárodní úrovni, bude se muset dříve či později 

realizovat lokálně a nemá tedy smysl čekat, zatímco se rozhoduje o dlouhodobých investicích významně 

 
1 Zdroj: BloombergNEF 
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ovlivňujících budoucí podobu města. Včasné zahájení inovační politiky je také v mnoha případech pro města 

ekonomicky výhodné a nemá tedy smysl s takovými rozhodnutími otálet (příkladem může být izolování budov, 

viz obrázek výše). Města mohou zároveň získat výhodu rozvíjením sektorů ekonomiky, které budou ve chvíli, 

kdy se dříve dobrovolná opatření stanou závaznými, profitovat na realizaci opatření v ostatních městech. Jinou 

motivací může být pro města snaha stát se živou laboratoří a později modelem, který bude dáván jiným městům 

za příklad. 

 

Mezi zásadní problémy, které komplikují městům jejich klimatická opatření, patří nekompatibilní politiky 

na národní úrovni, nedostatečné kapacity a zkušenosti místní správy a nedostatek financování. Co se týče 

struktury a procesů připravovaných a realizovaných opatření, je zcela zásadní problematika územního 

plánování. Na základě špatně pořízených územních plánů, které nereflektují možné mitigační a adaptační 

snahy, dochází často k rozhodnutím o investicích bez dlouhodobého plánu či vize. Tyto prostředky pak mohou 

scházet při realizaci jiných důležitějších opatření. 

 

Stanovení cíle 

Klimaticko-energetické cíle České republiky jsou součástí několika strategických dokumentů. V oblasti mitigace 

je to Politika ochrany klimatu v České republice (zaměřuje se na období 2017 až 2030, s výhledem do roku 

2050), která stanovuje cíl redukce 80 % emisí skleníkových plynů do roku 2050. Do roku 2030 jsou přitom cíle 

ČR snížení emisí o 43 % v rámci systému emisního obchodování ETS (netýká se obcí) a o 14 % v ostatních 

sektorech (včetně obcí, zahrnuje primárně dopravu, budovy, zemědělství, odpadové hospodářství atd.), vše 

oproti stavu v roce 2005.  

 

Platné cíle na úrovni EU: snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990, zvýšení podílu 

obnovitelných zdrojů na 32 % a nárůst energetické účinnosti o 32,5 %. V plánu je stanovení cíle klimatické 

neutrality do roku 2050. Vše v souladu s cílem zachování oteplení do 1,5 °C. V průběhu roku 2021 tak vysoce 

pravděpodobně dojde ke komplexní revizi klimaticko-energetické legislativy EU, která bude mít přímé dopady 

na národní legislativu v oblastech obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. V případě navýšení 

závazku EU bude závazek ČR v systémech mimo emisní obchodování zvýšen nejpravděpodobněji na cca 20–

40 %. 

 

 

5.3 Zásobník projektů 
 

V rámci etapy Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření byl vytvořen pracovní zásobník 

prioritních projektů, projektových záměrů a doporučení, ze kterého byly vybrány projekty do Akčního plánu.  

 

Projekty v následujících tabulkách jsou přiřazeny k jednotlivým strategickým a specifickým cílům a jsou 

rozděleny na: 

• prioritní projekty – plánované projekty (již ve fázi určité připravenosti), 

• projektové záměry – projekty zatím nepřipravované, ale s adaptačním a mitigačním potenciálem,  

• další aktivity a doporučení. 

 

Poznámka: prioritní projekty se shodují s konečnou verzí Akčního plánu 

 

Prioritní projekty i projektové záměry vychází z informací zástupců odborů města, členů pracovní skupiny 

a ze Strategického plánu města.  Inspirací pro projektové záměry jsou i náměty z provedené ankety pro širokou 

veřejnost.  
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5.3.1 Strategický cíl 1.: Přerov je odolný vůči hrozbám vyplývajícím ze změny klimatu 

 

Specifický cíl: 

1.1. Snížit dopady extrémních hydrologických jevů v zastavěném území i v krajině 

 

 

Hrozby: Sucho, přívalové povodně 

 

Navrhovaná opatření: 

• zvyšování podílu propustných ploch – postupná přeměna nepropustných ploch na propustné, 

• posilování kapacity pro případy přívalových povodní, 

• výsadba vzrostlé zeleně v krajině, 

• obnova břehových porostů, mokřadů a meandrů, 

• realizace mezí, remízků, 

• budování suchých a mokrých poldrů, 

• využívání stávající a budování nové vsakovací infrastruktury v krajině. 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 1.1.: 

 

Prioritní projekty (projekty 

do akčního plánu) 

• Obnova tůní na mokřadních ladech v k. ú. Popovice u Přerova 

v NPR Žebračka (8 tůní o rozloze cca 0,30 ha) na pozemcích ČR – 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který má být financovaný 

z prostředků OPŽP (2022-2023)   

• Řízené zvodňování (napouštění) starých říčních ramen z vodního 

toku Strhanec v NPR Žebračka v předjarním období  

• Optimalizace kapacity stokového systému pro případy přívalových 

povodní   

Projektové záměry 

• Protipovodňová ochrana a zpřírodnění toku Bečvy ve správním 

území města (ochrana je řešena v následujících dokumentech: 

Studie "Bečva pro Přerov" - řeší návrh protipovodňové ochrany 

města, Studie "Živá Bečva" - jedním z řešených úseků je "Bečva 

pod Přerovem", výstupy z grantu "Řeky pro města" - řešena i Bečva 

v Přerově)                                                                                                                                                                                                                       

Další aktivity a doporučení 

• Zvyšování podílu propustných ploch – postupná přeměna 

nepropustných ploch na propustné, např. podpora zasakování 

formou zatravňovacích dlaždic vymezujících parkovací místa nebo 

oddělujících podélná parkoviště od silnice (např. parkoviště 

na sídlištích, u obchodních center a v průmyslových areálech, 

centrum města)         

• Podpora občanů/investorů v nahrazení nepropustných povrchů 

za propustné – ve stávajících i navrhovaných soukromých 

objektech 

• Opravy mostů a propustků, u nekapacitních mostů a propustků 

vyřešit jejich zkapacitnění 

• Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření 
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Národní přírodní rezervace Žebračka (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 

 

Vodní tok Strhanec v NPR Žebračka (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 
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Specifický cíl: 

1.2. Zvýšit ekologickou stabilitu území 

 

Hrozby: Sucho, přívalové povodně, vlny horka 

 

Navrhovaná opatření: 

• Zavádění a realizace nových ploch pro stabilní krajinotvorné prvky (lesy, trvalé travní porosty, sady, 

zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy) 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 1.2.: 

Prioritní projekty (projekty 

do akčního plánu) 

• Podpora biodiverzity v Knejzlíkových sadech a okolí  

• Podpora biodiverzity PP Popovický kopec  

• Revitalizace rybníků v Předmostí                                                                                                                                                                     

• Obnova krajiny – vodní prvky, zeleň, realizace prvků ÚSES 

(biokoridory, biocentra, interakční prvky) na základě územního plánu 

města, realizace nových krajinných prvků (přednostně na pozemcích 

města) 

• Založení části regionálního biocentra ÚSES v lokalitě Křivá  

• Obnova luk na orné půdě v k. ú. Lýsky v ochranném pásmu NPR 

Žebračka  

• Podpora ekologické stability v území Malé laguny a okolí 

• Rozšíření plochy ovocných sadů na Žernavě o okolní pozemky 

Projektové záměry 

• Podpora rekreačních funkcí obecních sadů 

• Zakládání ploch nové krajinné zeleně v prostoru mezi parkem 

Michalov a NPR Žebračka v souladu s Regulačním plánem Michalov 

– Žebračka 

• Realizace prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, interakční prvky) 

v krajině na základě územního plánu města – např. Realizace 

biokoridoru LBK4 v lokalitě Přerov-Hvězdárna 

• Realizace nových krajinných prvků (přednostně na pozemcích 

města) - liniová a plošná vegetace (např. výsadba alejí, remízky, 

shluk stromů ve volné krajině) – např. Založení krajinného prvku 

v Penčicích (na pozemku města, dle projektu sadových úprav 

vypracovaného Mendelovou univerzitou) 

• Obnova a pravidelná údržba všech polních cest vymezených 

na pozemcích města (nezpevněné povrchy – travnaté nebo 

štěrkové, jednostranné aleje nebo pásy keřů u užších parcel, 

zasakovací příkopy). 

• Obnova alejí s pásy křovin a zelených větrolamů 

Další aktivity a doporučení 
• Zachovávat stávající travní porosty na zemědělské půdě 

v okrajových částech města 
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Pohled z Knejzlíkových sadů na město (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 

 

Rybníky v Předmostí (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 
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Přírodní památka Malé laguny (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 

 

Ovocné sady na Žernavě (Ing. Kamila Lesáková, Město Přerov) 
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Specifický cíl: 

1.3. Zlepšit připravenost města v oblasti krizového řízení s přihlédnutím k nejzranitelnějším 

skupinám obyvatelstva 

 

Hrozby: Vlny horka, extrémní teploty, povodně, přívalové povodně 

 

Navrhovaná opatření: 

• příprava krizového plánu a jeho pravidelná aktualizace,  

• revize činnosti krizového týmu ve vztahu k hrozbám vyplývajícím ze změny klimatu, 

• revize agendy krizového týmu, analýza rizik, priority krizového řízení, 

• koordinace opatření vedoucích ke snižování dopadů na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva,                                                                                                    

• informování občanů o možných rizicích hrozících ve městě prostřednictvím kampaní a osvětových akcí, 

• rozvoj systému včasného varování, sledujícího aktuální stav ve městě (např. předpověď počasí, 

předpokládaná hladina řeky, očekávané vlny veder, ...), 

• rozvoj informačního kanálu pro obeznámení občanů v případě krize (např. SMS zprávy, místní rozhlas, 

...), 

• protipovodňová opatření (hráze, opravy mostů a propustků, suché nádrže). 

 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 1.3.: 

 

Prioritní projekty 

(projekty do akčního plánu) 

• Protipovodňová ochrana Bečvy nad jezem – zídka 

nad jezem (směrem od mostu k chemickým závodům), 

protipovodňová ochrana od lokality pod nemocnicí 

k tenisovým kurtům  

• Revize povodňového a krizového plánu v souvislosti 

s hrozbami vyplývajícími ze změny klimatu              

Projektové záměry  

Další aktivity a doporučení 

• Zahrnutí případu blackoutu do krizového plánování 

• Revize povodňového a krizového plánu s ohledem 

na aktuální zdroje informací a komunikační technologie, 

na situace související se změnou klimatu a na případnou 

změnu vodního zákona v důsledku rekodifikace stavebního 

práva 

• Implementace informačního systému včasné výstrahy 

pro širokou veřejnost    

• Zajištění pravidelné aktualizace údajů v Povodňovém plánu 

města https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/prerov 
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5.3.2 Strategický cíl 2.: Přerov je příjemné město pro život s dostatkem zeleně a vody 
 

Specifický cíl: 

2.1.  Zlepšit mikroklimatické podmínky ve městě a snížit rizika spojená s vysokými teplotami během 

vln horka 

 

Hrozby: Vlny horka, sucho, přívalové povodně 

 

Navrhovaná opatření: 

• budování extenzivních a intenzivních zelených střech, 

• podpora systému vertikální zeleně,  

• vytváření nových ploch veřejné zeleně, 

• revitalizace stávajících ploch zeleně, 

• výsadba vzrostlé zeleně v uličních profilech (pozn. v místech, kde je to možné), 

• výsadba vzrostlé zeleně v koridorech s vysokou absorbcí slunečního záření, 

• vymezení nových ploch sídelní zeleně v územním plánu, 

• aplikace stínících struktur v koridorech s vysokou absorbcí slunečního záření, 

• aplikace stínění budov, 

• implementace stínících altánků ve veřejných prostranstvích, 

• budování sítě odpočinkových zón v centru města (se stíněním/zelení/lavičkou), 

• zavedení sítě pítek s pitnou vodou, 

• ochlazování veřejných prostranství rozprašovanou vodou a jinými vodními prvky. 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 2.1.: 

 

Prioritní projekty 

(projekty do akčního plánu) 

• Realizace extenzivních a intenzivních zelených střech 

(projekt Hospodaření se srážkovou vodou (včetně 

vybudování zelených střech) v budovách ZŠ v Přerově – ZŠ 

U Tenisu, ZŠ Velká Dlážka,                                                                                                        

Blažkův - inovační hub Přerov - střecha v místě přístavby 

bude řešena jako jednoplášťová vegetační s extenzivní 

zelení) 

• Revitalizace centra – soubor projektů (Vybudování radnice 

a magistrátu v budově na nám. TGM – rekonstrukce objektu 

ve smyslu kompletní přestavby, zateplení vč. rekuperace, 

Obnova nám. TGM – výměna a změna polohy vodního 

prvku, vysazení stromů) 

• Revitalizace parku na nám. Svobody                                                                                                                            

• Revitalizace veřejného prostranství v plochách ul. Optiky 

a tř. Gen. Janouška                             

• Transformace a návrh nového využití území bývalého 

areálu Juta a.s. - aktuálně se zpracovává regulační plán 

pro toto území                                    

• Instalace stínění chodníků a veřejných prostranství – 

dočasné/dlouhodobé stínění (např. stínící altánky, pergoly, 

především v extrémně zranitelných lokalitách vůči vlnám 

vedra dle Analýzy zranitelnosti: městské centrum, oblast 

kolem ulice Kopaniny, obytná zóna mezi nábřežím Dr. 

Edvarda Beneše a ulicí Na Hrázi, oblast kolem ulic Jaselské 
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a Gen. Štefánika, území mezi Bečvou a třídou 17. listopadu 

či ulicí Dvořákovou) 

 

Projektové záměry 

• Regenerace panelového sídliště Budovatelů – zeleň 

a zasakování dešťových vod pomocí vsakovacích panelů 

na akumulaci a zasakování vod                  

• Regenerace sídliště Přerov – Dvořákova – zasakování 

dešťových vod, obnova zeleně                        

• Ochlazování území města prostřednictvím vodních 

ekosystémů a vodních prvků – tůně, mokřady a rybníky 

ve volné krajině nebo jezírka, kašny a dešťové zahrady 

ve městě 

• Podpora výsadby vegetace odolné vůči suchu, podpora 

přírodě blízké údržby zeleně, postupná přeměna městských 

trávníků na pestré porosty lučního typu a jejich šetrná 

údržba (pro úspěšné založení je potřeba vytipovat 

environmentálně vhodná místa) 

• Zakládání trávníků s cílem snížení intenzity sekání, sečení 

na větší výšku trávy, ponechání pásů trávy kvůli hmyzu 

a kvetení (všechny parky a veřejná prostranství)  

• Ozelenění centra, výsadba vzrostlých stromů, budování 

zelených střech a vertikální zeleně (centrum města)     

• Revitalizace stávajících parků a veřejných prostranství, 

využití jejich potenciálu                                                                                 

• Oživení zeleně ve vnitroblocích    

• Výsadba zeleně (stromy, keře, zatravnění, květnaté louky) 

v kriticky ohrožených lokalitách (zejména centrum města 

kolem náměstí T. G. Masaryka, u objektů průmyslového 

areálu Přerovské strojírny a jejich okolí, u budov 

Technických služeb města Přerova, část areálu firmy 

Meopta, kolem areálu pivovaru)   

• Budování nových odpočinkových zón se stíněním (altánky, 

pergoly) /zelení/lavičkou, pítky s pitnou vodou (centrum 

města, sídliště)   

• Ochlazování veřejných prostranství prostřednictvím vodních 

prvků - fontány (např. centrum města, sídliště, extrémně 

zranitelné lokality vůči vlnám vedra dle Analýzy 

zranitelnosti)                                                                                                                                                          

Další aktivity a doporučení 

• Podpora investorů v implementaci systémů vertikální zeleně 

a zelených střech při budování nových staveb (dotace, 

úlevy z nutnosti daného podílu plochy pro zeleň v případě 

aplikace vertikální zeleně, zelených střech) 

• Vytipování budov ve vlastnictví města vhodných k Instalaci 

vertikální zeleně (následně realizace na stávajících i nově 

budovaných stavbách) 

• Podpora občanů v retrofittingu stávajících střešních ploch 

na extenzivní zelené střechy (dotace, informační kampaň)                                                                                

• Zavedení povinnosti vybudování zelené střechy u nově 

budovaných veřejných budov  
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• Instalace extenzivních zelených střech na objektech 

vlastněných městem    

• Zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru 

pro výsadby stromů 

• Úprava poloh inženýrských sítí pro zajištění prostoru 

pro výsadbu stromů 

• Podpora zakládání ploch smíšené travnaté, trvalkové, 

keřové a stromové zeleně. Náhrada nadbytečných 

betonových ploch plochami se zelení      

 

 

 

Náměstí T.G. Masaryka – návrh na revitalizaci (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 
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Park na nám. Svobody – návrh na revitalizaci (autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 

 

    Městský park Michalov (autor: Ing. Kamila Lesáková, Město Přerov) 
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Specifický cíl: 

2.2.  Zvýšit efektivitu hospodaření s vodou ve městě i v krajině 

 

Hrozby: Vlny horka, sucho, přívalové povodně 

 

Navrhovaná opatření: 

• podpora hospodaření s dešťovou vodou (HDV), 

• systémy na recyklaci šedé vody. 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 2.2.: 

 

Prioritní projekty (projekty do 

akčního plánu) 

• Realizace projektů hospodaření s dešťovou vodou 

(tzn. opatření na zpomalení odtoku a využití srážkových vod 

včetně zpomalení odtoku prostřednictvím zelených střech 

a dalších opatření v oblasti retence i akumulace) – konkrétně 

také projekt Hospodaření se srážkovou vodou (včetně 

vybudování zelených střech) v budovách ZŠ v Přerově – ZŠ U 

Tenisu a ZŠ Velká Dlážka                                                                                                                              

• Dotace města na projekty využití dešťové vody a realizace 

dalších opatření pro zpomalení odtoku a využití šedých vod 

pro občany, neziskové organizace i firmy působící v Přerově 

Projektové záměry 

• Retence dešťových vod na městském hřbitově v Přerově                                                                        

• Dotace města na podporu využití srážkové vody (doporučení: 

nadále v této aktivitě pokračovat - motivace vlastníků 

a stavebníků rodinných, rekreačních a bytových domů 

(obytných domů) na území města Přerova k udržitelnému 

a efektivnímu hospodaření s vodou, což vede ke snížení 

množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních 

zdrojů)                                                          

Další aktivity a doporučení 

• Podpora aktivit velkých odběratelů vody na území města 

pro stavbu retenčních nádrží vytvářejících zásobu vody 

pro období sucha 

• Zavedení povinnosti hospodaření s dešťovou vodou a jejího 

využití v rámci budovy u nově budovaných veřejných budov 

• Cílená podpora využívání dešťové vody v zahrádkářských 

koloniích na území města (např. nabídka dotovaných 

sudů/nádrží). Osvěta mezi zahrádkáři o hospodaření s vodou 

na zahradě (na základě revize skutečného využívání dešťové, 

podzemní či městské vody na zahrádkách – dotazník/průzkum). 

• Podpora zadržování dešťové vody z chodníků (u rekonstrukcí 

a nově budovaných chodníků doporučujeme realizovat 

zasakovací zelené pásy mezi chodníkem a vozovkou) 

• Zahrnutí systému na recyklaci šedé vody do projektů 

realizovaných městem 

• Podpora občanů a firem při instalaci systémů na recyklaci šedé 

vody u stávajících budov 
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Specifický cíl: 

2.3.  Přerov motivuje a systematicky podporuje místní spolky a obyvatele při tvorbě a správě kulturní 

krajiny 

 

Hrozby: Sucho, přívalové povodně, vlny horka 

 

Navrhovaná opatření: 

• nastavení rámce systematické spolupráce města se spolky - např. podmínky, za jakých město poskytne 

dlouhodobý pronájem pozemků, podmínky, za jakých bude probíhat další forma podpory atd.),  

• ukotvení a posílení systematické spolupráce se stávajícími partnery (Spolek Predmonstenzis z.s., Naše 

společná krajina z.s., atd.), 

• nastavení systematické spolupráce s dalšími spolky, 

• sběr podnětů na konkrétní opatření a realizaci projektů ze strany aktivních občanů,  

• podpora, motivace a zapojení veřejnosti do plánování a příprav adaptačních opatření,  

• nastavení mechanismů podpory aktivní veřejnosti (např. participativní rozpočet). 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 2.3.: 

 

Prioritní projekty 

(projekty do akčního plánu) 

• Systém finančních mikrograntů pro spolky v oblasti 

životního prostředí, komunitní zahrady a okrašlovací spolky 

• Podpora možností zapojení občanů do rozhodování 

prostřednictvím participativního rozpočtu 

Projektové záměry 

• Zapojení veřejnosti do plánování a příprav adaptačních 

opatření (modrozelená infrastruktura vedle svého 

ochlazujícího efektu poskytuje i prostor pro setkávání lidí, 

relaxaci a zábavu, a je pro obyvatele velmi důležitá)  

• Podpora komunitních projektů, poskytování grantů, 

prezentace projektů a inspirace pro obyvatele města 

(např. projekty sázení stromů, úprava a zkrášlování 

veřejných prostranství) 

Další aktivity a doporučení 
• Dokončení probíhajících projektů uvedených ve specifickém 

cíli "Zvýšit ekologickou stabilitu území"  
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Lokální biokoridor v lokalitě Přerov – Hvězdárna – realizace Naše společná krajina z.s.  

(autor: Mgr. Jan Labohý, ASITIS s.r.o.) 

Knejzlíkovy sady – realizace a průběžná péče Predmonstenzis z.s. (autor: Ing. Kamila Lesáková, Město 

Přerov) 

 



 

 

88 
 

5.3.3 Strategický cíl 3.: Přerov aktivně snižuje svůj příspěvek ke změně klimatu 

 

Specifický cíl: 

3.1.  Snížit emise v oblasti hospodaření s energií a odpady 

 

Navrhovaná opatření: 

• snížení energetické a emisní náročnosti v sektoru budov a veřejného osvětlení, 

• instalace OZE, 

• snížení emisí v sektoru odpadového hospodářství. 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 3.1.: 

Prioritní projekty 

(projekty do akčního plánu) 

• Vypracování vstupní emisní inventury a plánu udržitelné 

energetiky města 

• Realizace úsporných opatření na budovách v majetku 

a správě MMPr včetně příspěvkových organizací, 

právnických osob založených městem a případně 

v organizacích s majetkovou účastí města 

• Instalace obnovitelných zdrojů energie na budovách 

ve správě MMPr 

Projektové záměry 
• Modernizace systému sběru odpadů 

• Navýšení kapacity dotřiďovací linky 

Další aktivity a doporučení 

• Nastavení pravidel pro novou výstavbu, řešící instalaci 

OZE/zelených střech   

• Zohlednění původu elektřiny při jejím nákupu ze strany 

města                                                                                                                                                        

• Prohlubování energetického managementu 
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Specifický cíl: 

3.2.  Snížit emise v oblasti dopravy 

 

Navrhovaná opatření: 

• zvýšení podílu nemotorové dopravy, 

• zvýšení podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy. 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 3.2.: 

 

Prioritní projekty 

(projekty do akčního plánu) 

• Rozvoj sítě cyklostezek a cykloobousměrek (Propojení 

cyklostezek Velká Dlážka-Hranická (cyklistický podjezd 

pod železniční tratí), Rozšíření stezky, okružní křižovatka 

ul. Lipnická, Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS, 

Cyklostezka Palackého – výstavba vyhrazené komunikace 

pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol, 

za službami aj., páteřní cyklostezka, která propojí stávající 

páteřní cyklostezky) 

• Podpora cyklodopravy pro zaměstnance a organizace 

MMPr  

• Realizace projektů pro rozvoj nízkoemisní nebo bezemisní 

dopravy 

Projektové záměry 
• Realizace aktivit, vyplývajících ze zklidňujícího scénáře 

stávajícího plánu udržitelné městské mobility 

Další aktivity a doporučení 

• Postupné snižování intenzity automobilové dopravy 

na silnici Přerov – Prosenice (III/04724) za účelem snížení 

imisní zátěže z automobilové dopravy a ve prospěch 

cyklistické dopravy – v prostoru NPR Žebračka (která by 

měla plnit mimo jiné funkci klidové části města) a jejího 

okolí (po zlepšení celkové dopravní situace ve městě, 

resp. po dobudování klíčových dopravních staveb). 
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Specifický cíl: 

3.3. Zvýšit zapojení veřejnosti v oblasti ochrany klimatu 

 

Navrhovaná opatření: 

• poskytování informací o klimatické změně, 

• poskytování informací v oblasti dotací, 

• zapojení místních škol a mimoškolních vzdělávacích zařízení, 

 

Navrhované projekty vedoucí k naplnění cíle 3.3.: 

 

Prioritní projekty 

(projekty do akčního plánu) 

• Organizace Místních dnů pro klima a energii (jejich účelem 

bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako 

je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení 

energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, 

komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.) 

• Rozšíření stávajících projektů města v oblasti cirkulární 

ekonomiky 

• Dotace na EVVO (dotace každoročně probíhají, 

doporučením je i nadále v této aktivitě pokračovat, 

(pořádání osvětových akcí při příležitosti environmentálně 

významných dní - Den Země, Den bez aut, Ukliďme svět, 

Víkend otevřených zahrad apod., k aktuálním 

environmentálním problémům města nebo k propagaci 

přírodních hodnot a památek kulturního dědictví na území 

města, pořádání environmentálně zaměřených výstav, 

přednášek a seminářů pro občany města, vydávání 

environmentálně zaměřených propagačních, informačních, 

výchovně vzdělávacích a metodických materiálů (tištěných 

i elektronických), zapojování veřejnosti do plánování 

a rozhodování v záležitostech týkajících se tvorby 

a ochrany životního prostředí města, budování, údržba 

a provoz environmentálně zaměřených terénních 

informačních zařízení (včetně naučných stezek a přírodních 

učeben) na území města, zpracování a realizace 

environmentálně zaměřených výchovně vzdělávacích 

programů pro žáky, studenty nebo pedagogy na všech 

stupních a typech škol na území města, včetně materiálního 

zabezpečení)                                                                                                             

Projektové záměry 

• Informační kampaň k prevenci znečišťování ovzduší malými 

stacionárními zdroji na území Statutárního města Přerov – 

osvětové aktivity s cílem zvýšení povědomí o oblasti 

předcházení znečišťování ovzduší 

• Environmentální vzdělávání a vedení široké veřejnosti 

k ekologickému chování při činnostech volnočasových 

organizací a spolků 

• Environmentální vzdělávání s důrazem na biodiverzitu 

a klima formou poznávacích exkurzí při činnostech 

volnočasových organizací a spolků 
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Další aktivity a doporučení 

• Podpora informační základny v oblasti předcházení vzniku 

odpadů v rámci Statutárního města Přerov – osvětové 

aktivity s cílem zvýšení povědomí o oblasti předcházení 

vzniku odpadů 

• Zřízení informačního servisu ke státním dotačním 

programům pro občany a podnikatelské subjekty 

• Podpora programů prevence plýtvání potravinami 

a podpora využití lokálních, sezónních a rostlinných 

potravin. 
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1. NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ 

  STRUKTURY 
 

 

Implementační část předkládané strategie je zaměřená na procesní řízení spojené s uvedením Adaptační 

strategie do praxe. Jde o konkrétní způsob zapojení představitelů a zaměstnanců magistrátu v rámci procesu 

přípravy, realizace, monitoringu a evaluace Adaptační strategie. Součástí je i kompetenční model pro potřeby 

identifikace klíčových aktérů pro oblast koncepční práce v oblasti životního prostředí a environmentálně 

udržitelného rozvoje města. 

 

 

1.1 Institucionální zabezpečení a řídící struktura 

 

Zpracováním Adaptační strategie začíná proces, který by měl vést k naplnění vize a stanovených 

strategických a specifických cílů. Tak jako probíhal proces tvorby vlastní strategie ve spolupráci s řadou 

odborníků a zástupců organizací a institucí, vč. zapojení široké veřejnosti, je třeba postupovat i při její vlastní 

implementaci.  

 

Vytvoření Adaptační strategie přispěje k naplnění principu programování známého z regionální politiky EU, 

který je vyžadován při využívání dotací z veřejných rozpočtů. Proces postupného uskutečňování návrhů 

Adaptační strategie se nazývá „implementace“.  Implementace je komplexním procesem, jehož funkčnost 

je závislá na:  

• politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města,  

• kvalitě systému přípravy a realizace projektů (pravidel),  

• organizační struktuře úřadu a kvalitě organizační jednotky (odboru či zřízené organizaci), 

• komunikaci, osvětě a propagaci,  

• kontrolním mechanismu,  

• zpětné vazbě,  

• dalších specifických aspektech.  

 

Přijetím Adaptační strategie se politická reprezentace města hlásí k realizaci dílčích rozvojových aktivit 

nastavených v tomto plánu, které jsou následně realizovány prostřednictvím konkrétních projektů v rámci 

Akčního plánu. Magistrát města Přerova je schválením Adaptační strategie – jako klíčového strategického 

dokumentu města postaven před kroky, které mají vést k jeho naplnění. 

 

Implementace Adaptační strategie by měla maximálně využívat existující organizační struktury 

a institucionálního rámce na úrovni veřejné správy. Pokud má být správně implementována, měla by být 

na úrovni města zachována role garanta strategie a role Řídící skupiny, která by celý proces strategického 

plánování na městě zastřešovala. Úspěšná realizace aktivit a projektů vždy vyžaduje finanční prostředky, které 

pro ně musí být získány a správně alokovány (včetně časového určení). Stanovení garanta odpovědného 

za celkovou realizaci aktivity, zejména za dodržení jejího obsahu, případných termínu realizace a finančního 

rámce, je jedním z klíčových předpokladů úspěšnosti realizace jednotlivých aktivit.  
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Řídící skupina 

Vrcholnou jednotkou řídící struktury je Řídící skupina (ŘS), která je složená z odborníků a představitelů města 

odpovědných za úspěšnou implementaci strategie.  

Frekvence setkávání ŘS je 1–2x ročně. Na základě potřeby, zejména v případě aktualizace celé strategie jsou 

schůzky naplánovány častěji. 

 

Do kompetencí ŘS patří: 

• identifikace problémů a příležitostí, doporučení a poskytování zpětné vazby při rozpracování a přípravě 

návrhových opatření Adaptační strategie, 

• iniciace projektových záměrů, které se budou zařazovat do Akčního plánu, poskytování informací 

k těmto projektovým záměrům, včetně návaznosti na další záměry a včetně ekonomických dopadů 

na rozpočet města, 

• vyhodnocení postupu naplnění cílů Adaptační strategie, 

• aktualizace Akčního plánu Adaptační strategie, 

• řízení a koordinace přípravy aktualizace Adaptační strategie,  

• schvalování metodického přístupu k přípravě a implementaci aktualizace Adaptační strategie,  

• projednávání postupu a rozsahu přípravy (aktualizace terénních dat, pohovorů se zastupiteli apod.) 

a následné implementace aktualizace Adaptační strategie,  

• vyhodnocení aktualizace doplňujících analýz s přijetím hlavních zásad aktualizace, změn do vize, cílů,  

• projednávání, připomínkování a schvalování průběžných verzí a finální verze aktualizace Adaptační 

strategie (vize, cíle a návrhové aktivity a akční plán),  

 

Činnost ŘS plánuje a monitoruje koordinátor. Řídící skupina si může přizvat další odborníky s hlasem poradním. 

 

Koordinátor Adaptační strategie 

Koordinátorem ve věcech organizačních je Odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova 

ve spolupráci s radním pro životní prostředí. 

 

Kompetence a odpovědnosti koordinátora:  

• zajištění spolupráce s jednotlivými útvary magistrátu, případně organizacemi zřízenými městem,  

• součinnost při zajišťování podkladů, informací a dokumentů, které nejsou veřejně dostupné 

• koordinace přípravy podkladů pro ŘS,  

• organizační zajištění zasedání ŘS, 

• informovat politickou reprezentaci města o postupu přípravy a implementace Adaptační strategie a také 

o postupu naplňování vize a strategických cílů strategie.  

 

Činnost koordinátora je klíčová také ve směru k celkové politické reprezentaci města, která 

je schválením Koncepčního dokumentu zavázána naplňovat vizi a strategické cíle.  
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Garant realizace aktivity 

Na úrovni jednotlivých projektových záměrů je pak stanoven garant akce (projektu) - obvykle vedoucí dotčeného 

odboru (dále dle rozhodnutí Řídící skupiny, případně koordinátora Adaptační strategie po dohodě s dotyčným). 

V průběhu realizace projektového záměru může být garantem akce určena i jiná osoba. Vždy je nutné, aby 

daný záměr měl konkrétního garanta coby odpovědnou osobu za celkovou realizaci daného projektu.  

 

Garant realizace aktivity (projektu) by měl vyhovovat následujícím hlediskům:  

• zná výsledky, kterých se má aktivitou dosáhnout, 

• přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky,  

• zná časový horizont, do kterého se má aktivita dokončit,  

• prokazuje svou angažovanost pro dosažení očekávaných výsledků. 
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2. RIZIKA A PŘEDPOKLADY 

  ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACE 
 

 

Cílem řízení rizik je předcházet situacím, které by mohly ohrozit úspěšnou realizaci Adaptační strategie. 

Základním nástrojem pro řízení rizik je tzv. Mapa rizik, která bude průběžně aktualizována a Řídící skupina 

bude dohlížet na plnění navržených cílů, opatření a aktivit, která jsou pro úspěšnost implementace zásadní.  

 

Cílem analýzy rizik je podchytit rizika implementace, vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost 

dopadů, naplánovat akce směřující ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizikové události a akce směřující 

ke zmírnění negativních dopadů rizikové události, pokud už nastala. V některých případech je možné 

na identifikované riziko vědomě reagovat rozhodnutím o akceptaci rizika bez nějakých protiopatření, neboť 

ta jsou buď nemožná nebo příliš časově či finančně nákladná. Při definici rizik bude potřebné v maximální 

možné míře definovat všechna možná rizika týkající se implementace (popř. minimálně ta se středním a 

vysokým dopadem rizika). V rámci definování rizik bude zhodnocena pravděpodobnost jejich výskytu, 

významnost, dopad a budou navrženy kroky jejich eliminace nebo alespoň omezení rizik. Prvním krokem 

procesu snižování rizik je proto jejich analýza. Analýza rizik je pro potřeby implementace chápána jako proces 

definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na jednotlivé aktivity v rámci implementace, tedy 

stanovení rizik a jejich závažnosti. Zhodnocení pravděpodobnosti výskytu a významnosti rizika bude provedeno 

na základě následujících parametrů. 

 

Hodnota 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Významnost 

1 Téměř nemožná Téměř neznatelná 

2 Výjimečně možná Drobná 

3 Běžně možná Významná 

4 Pravděpodobná Velmi významná 

5 Hraničící s jistotou Nepřijatelná 

 

Z hlediska efektivity řízení rizik bude pro každé riziko stanoven jeho dopad, resp. významnost dopadu. Ten je 

interpretovaný jednou konkrétní hodnotou, kterou tvoří součin bodového hodnocení Pravděpodobnosti výskytu 

rizika a Významnosti. Dopad rizika lze podle takto dosažených hodnot klasifikovat do 3 skupin (viz tabulka níže). 
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Skóre významnosti dopadu Hodnota 

Nízký dopad 1–5 

Střední dopad 6–12 

Vysoký dopad 13–25 

 

Pro úspěšné řízení rizik je nejdůležitější zaměřit se na rizika nejzávaznější (rizika spadající do kategorie „Vysoký 

dopad“), která je nutné co nejdříve eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Distribuce dosažených hodnot 

dopadu rizika u všech definovaných rizik bude znázorněna v Mapě rizik v tabulkové podobě níže. 
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Název 

rizika 

Specifikace 

(popis) 

rizika 

Dopad rizika 
Pravd. 

výskytu 
Význam Dopad Návrh na eliminaci rizika 

Nedostatečná 

spolupráce 

při implementaci 

Nedostatečná 

spolupráce mezi 

zapojenými subjekty 

do realizace 

Adaptační strategie, 

popř. akčního plánu 

Nedostatečná spolupráce 

při realizaci může způsobit 

nenaplnění vize, cílů 

a indikátorů Adaptační 

strategie 

2 3 Střední dopad 

· Opakované oslovení všech zapojených 

subjektů v případě malé spolupráce. 

· Apelování na vlastní zainteresovanost 

zapojených subjektů a osob. 

· Průvodní motivační dopis a podpora 

vedení města nejlépe ve smyslu, jaká byla 

reflexe výsledků předchozího šetření 

Nedostatečná 

koordinace 

postupů a kroků 

při implementaci 

 

Nízká nebo 

nedostatečná 

podpora realizačního 

týmu implementace 

Adaptační strategie 

Nízká nebo nedostatečná 

koordinace realizačního týmu 

při implementaci Adaptační 

strategie může způsobit 

nenaplnění vize, cílů 

a indikátorů Adaptační 

strategie 

2 

4 

 

Nízký dopad 

· Intenzivní a průběžná kontrola výstupů 

projektu. 

· Maximální zapojení zainteresovaných 

subjektů a osob 

Nízká podpora 

při implementaci 

Adaptační 

strategie 

Nízká priorita 

a podpora realizace 

Adaptační strategie 

Ohrožení úspěšné realizace 

Adaptační strategie. 
2 4 Střední dopad 

· Aktivní vnímání a podpora tvorby 

Adaptační strategie ze strany vedení města, 

zapojených subjektů a osob. 

Nedostatečné 

a nepřesné 

řízení 

při implementaci 

Adaptační 

strategie 

Nekoordinované 

postupy při realizaci 

cílů a aktivit, které 

mají vliv na dobu 

dokončení účelu 

výstupů projektu. 

Nekvalitní řízení může 

zapříčinit změny rozsahu 

zpracování konečného 

výstupu. 

2 4 Střední dopad 

· Dodržení harmonogramu indikátorů 

a harmonogramu realizace akčního plánu. 

· Sestavení kvalitního realizačního týmu 

s odpovídajícími kompetencemi. 

Nedostatečné 

využití 

navržených os, 

cílů a aktivit. 

Implementace 

a pokyny k realizaci 

Adaptační strategie 

nejsou efektivní 

a aktuální. 

Negativní dopad 

na implementaci a nesplnění 

cílů Adaptační strategie 

2 5 Střední dopad 

· Zajištění odpovídající implementace 

Adaptační strategie. 

· Zajištění odpovídající metriky 

u jednotlivých cílů. 
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3. NASTAVENÍ MONITORINGU 

  A EVALUACE 
 

 

Dopady aktivit zahájených na základě Adaptační strategie budou vyhodnocovány ve dvouleté periodě 

v souladu s vyhodnocením a aktualizací akčního plánu.  

 

Výsledky monitoringu budou předkládány Koordinátorem ŘS, radě a zastupitelstvu města. Interpretaci 

a vyhodnocení dat je třeba zajistit pro město, popř. také pro spolupracující organizace a veřejnost. Na základě 

vyhodnocování bude prováděna aktualizace strategie, a to jednou za pět let. Aktualizace bude zaměřená 

zejména na opakované vyhodnocení zranitelnosti na klíčové hrozby identifikované v analytické části strategie 

a zapracování nových trendů v oblastech rozvoje veřejného prostoru, dále také na aktualizaci provozně-

technických údajů vycházejících z geografických informačních dat města a z dalších dat specifických 

pro vyhodnocení zranitelnosti města – tedy družicových dat, sociodemografických, případně 

socioekonomických dat.  

 

Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci celého dokumentu dříve, pak by 

podnět k aktualizaci v dřívějším termínu měla vznést Řídící skupina po vyhodnocení všech aspektů. 

Samostatným důvodem pro aktualizaci v dřívějším termínu může být například aktuální rychlost procesů 

změn způsobených klimatickou změnou, změny legislativy, nové normy či trendy v ochraně zájmů životního 

prostředí a ochrany obyvatel.   

 

3.1 Proces evaluace Adaptační strategie 
 

Proces Proces evaluace 

Adaptační strategie  

Garant procesu Odbor koncepce 

a strategického rozvoje 

Požadavky/cíle (smysl) 

procesu 

Kritéria efektivity procesu Monitorování 

Vyhodnocení plnění 

cílů a aktivit 

stanovených 

v Adaptační strategie 

Strategické řízení a plánování s důrazem 

na dlouhodobě udržitelný rozvoj, udržení 

výkonových ukazatelů 

Průběh plnění 

stanovených cílů, 

aktualizace údajů 

Vstupy Základní kroky 

průběhu procesu 

Zodpovídá/ 

spolupůsobí 

Výstupy 

Podklady 

pro aktualizaci dat 

Vyhledání, 

shromáždění dat 

o aktuálním stavu 

záměrů, finančním 

plnění, 

harmonogramu, 

realizaci, stavu 

indikátorů. 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

 

Odbor řízení projektů 

a investic 

 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

 

Odbor ekonomiky 

Aktualizovaná data 
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Aktualizovaná data Ověření relevance 

a komplexnosti 

vložených dat. 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Požadavky 

na doplnění/korekce 

Požadavky 

na doplnění/korekce 

Úprava a doplnění 

chybějících dat. 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Podklady 

k vyhodnocení 

Podklady 

k vyhodnocení 

Export evaluačních 

reportů (zprávy 

o plnění akčního 

plánu) 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Zpráva o plnění 

akčního plánu 

Zpráva o plnění plánu Příprava hodnotícího 

shrnutí, návrh 

doporučení 

(nápravných opatření) 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Materiál do volených 

orgánů 

Rozhodnutí volených 

orgánů (Řídicí 

skupiny) 

Realizace plánu beze 

změn / Realizace 

nápravných opatření 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Stávající podoba 

Adaptační strategie / 

aktualizace Adaptační 

strategie 

 

 

3.2 Proces aktualizace akčního plánu 
 

Proces Proces aktualizace 

akčního plánu 

Garant procesu Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Požadavky/cíle (smysl) 

procesu 

Kritéria efektivity procesu Monitorování 

Sestavení přehledu 

a popisu záměrů, které 

naplňují cíle 

a rozvojové aktivity 

stanovené v Adaptační 

strategii 

Podklad pro strategické řízení města s ohledem 

na priority a efektivnost vynakládaných 

prostředků z rozpočtu města 

Vazba na proces 

evaluace Adaptační 

strategie 

Vstupy Základní kroky 

průběhu procesu 

Zodpovídá/ 

spolupůsobí 

Výstupy 

Plán investičních akcí 

Návrh rozpočtu 

Informace 

o možnostech 

externího financování 

 

Shromáždění údajů 

o záměrech, finanční 

náročnosti v realizační 

i provozní fázi, 

harmonogramu, 

aktuálním stavu 

připravenosti. 

 

 Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

 

Odbor řízení projektů 

a investic 

 

Odbor správy majetku 

a komunálních služeb 

 

Odbor ekonomiky 

Podklady pro tvorbu 

akčního plánu 

Podklady pro tvorbu 

akčního plánu 

Ověření relevantnosti 

záměrů 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Koncept akčního plánu 

Požadavky 

na doplnění/korekce 



 

 

102 
 

Koncept akčního plánu Projednání 

s dotčenými radními 

odpovědnými za dané 

oblasti + projednání 

a schválení konceptu 

v Řídicí skupině  

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

Projednaný koncept 

akčního plánu 

Projednaný koncept 

akčního plánu 

Ověření vazby 

na rozpočet 

a rozpočtový výhled 

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

 

Odbor ekonomiky 

Akční plán 

s odsouhlasenými 

vazbami 

na krátkodobý 

a střednědobý finanční 

plán města 

Akční plán Projednání a schválení 

v orgánech města  

Odbor koncepce 

a strategického 

rozvoje 

 

Schválený Akční plán 

– materiál pro orgány 

města  

 

Akční plán je sestaven jako samostatný dokument obsahující přehled a stručný popis konkrétních akcí, které 

mají být na území města realizovány. Záměry obsažené v akčním plánu slouží jako podklad pro přípravu 

rozpočtu města na další kalendářní roky. První akční plán je sestaven na období 5 let. 

 

Aktualizace akčního plánu bude probíhat v následujících krocích: 

 

• Shromáždění údajů 

1. Odbor koncepce a strategického rozvoje shromáždí informace potřebné pro aktualizaci akčního plánu  

2. Současně s tím bude požadovat zprávu o plnění akcí určených k realizaci v aktuálním roce 

(plněno/neplněno, pokud neplněno s uvedením důvodu)  

T: do 15. května 

 

• Příprava konceptu nového akčního plánu a report o plnění aktuálního plánu 

1. Sesbírané podněty k novému akčnímu plánu (dle doporučené struktury) odbor roztřídí a shrne 

do jednoho dokumentu. 

2. Připraví informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu s upozorněním na neplněné 

aktivity. 

T: do 1. června 

 

• Svolání Řídící skupiny 

1. Řídící skupina projedná informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu. U neplněných 

akcí posoudí důvod a přijme doporučení dalšího postupu.  

2. Řídící skupina projedná návrhy jednotlivých akcí nového akčního plánu a rozhodne o zařazení 

či vypuštění akce, případně o doplnění či úpravu záměrů. 

T: do 15.června 

 

• Finalizace návrhu akčního plánu 

1. Odbor koncepce a strategického rozvoje dokončí návrh akčního plánu o podněty Řídící skupiny, 

případně dalších zainteresovaných stran.  
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2. Odbor koncepce a strategického rozvoje rozešle materiál dotčeným odborům, které své akce 

zakomponují, vedle svých dalších (provozních) akcí, do první varianty návrhu rozpočtu města na další 

rok 

T: do 31. srpna  

 

Všechny finanční nároky na nejbližší období vyplývající z akčního plánu mající dopady do rozpočtu města, 

musí být zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu (kontroluje odbor 

ekonomiky). Akční plán bude schvalován v zastupitelstvu města spolu s rozpočtem na další rok. 

 

 

3.3 Monitorovací indikátory 

 

Pro hodnocení efektivního naplňování strategie bude pravidelně vyhodnocován postup dosahování jednotlivých 

cílů strategie s pomocí 6 navržených indikátorů.  

 

Seznam indikátorů 

 

ID Indikátor Jednotka Perioda  Popis 

IN1 

Rozloha nepropustných 

ploch přeměněných 

na plochy propustné 

m2 jednou ročně 

Stávající nepropustné plochy v tomto případě zahrnují 

jak střešní, tak pozemní povrchy. Ty mohou být 

nahrazeny extenzivními či intenzivními zelenými 

střechami, respektive vsakovací dlažbou, mlatovými 

povrchy, zasakovacími rošty atd. 

IN2 

Počet realizovaných 

opatření modrozelené nebo 

šedé infrastruktury 

opatření jednou ročně 

Do tohoto počtu jsou zahrnuta jednotlivá opatření 

(jak fyzická, tak organizační) s dokončenou realizací 

v daném roce. Těmi může být jak nová výsadba 

klimatické zeleně, tak drobné vodní prvky, stínící 

konstrukce nebo například aktualizace krizového 

plánu apod. Započítávají se i projekty podporující 

ekologickou stabilitu (např. ÚSES) či biodiverzitu. 

Počet (v názvu indikátoru) povzbuzuje realizaci 

většího počtu menších opatření. 

IN3 Množství vzrostlé zeleně strom jednou ročně 

Indikátor sleduje množství stromů ve městě, k výpočtu 

dochází zvlášť pro zastavěnou část města 

a extravilán. Využívána jsou data z pasportu zeleně. 

Indikátor by měl mít rostoucí tendenci, zejména 

v zastavěné části území. Výpočet doporučujeme 

doplnit 1x za pět let družicovou analýzou vzrostlé 

zeleně. 

IN4 

Počet městem podpořených 

projektů s tématikou změny 

klimatu 

projekt jednou ročně 

Zahrnuty jsou environmentálně prospěšné projekty 

s pozitivním dopadem v oblasti adaptace/mitigace 

klimatické změny, iniciované ze strany veřejnosti 

či zájmových spolků, kde město poskytuje finanční 

či nefinanční asistenci (např. pronájem zdarma). 

Nejedná se o projekty, kde město pouze přijímá 

záštitu či pomáhá s propagací. 



 

 

104 
 

IN5 
Uspořené emise 

skleníkových plynů 
tCO2 

jednou ročně  

(po provedení 

emisní inventury 

v rámci SECAP) 

Emise, které byly uspořeny v sektorech energetiky 

(výroba a užití elektřiny a tepla) a dopravy, a to buď 

prostřednictvím energetických úspor či náhrady 

stávajících zdrojů energie nebo dopravních 

prostředků za jejich nízkoemisní alternativy. Metodika 

výpočtu bude stanovena v rámci SECAP. 

IN6 
Počet podaných 

projektových žádostí 
projekt jednou ročně 

Jedná se o počet projektů, kde město podalo žádost 

o externí financování. Hodnota indikátoru by měla být 

průběžně minimálně stejně vysoká jako IN2, aby byla 

zaručena kontinuální příprava dalších projektů k 

realizaci v nadcházejících letech. 

 

 

 

Přiřazení indikátorů k cílům Adaptační strategie 

 

STRATEGICKÉ CÍLE SPECIFICKÉ CÍLE INDIKÁTORY 

 

1. Přerov je odolný vůči 

hrozbám vyplývajícím 

ze změny klimatu 

1.1. Snížit dopady extrémních 

hydrologických jevů v zastavěném 

území i v krajině 

IN2, IN6 

1.2. Zvýšit ekologickou stabilitu území IN2, IN6 

1.3. Zlepšit připravenost města 

v oblasti krizového řízení s přihlédnutím 

k nejzranitelnějším skupinám 

obyvatelstva 

IN2, IN6 

 

2. Přerov je příjemné město 

pro život s dostatkem 

zeleně a vody 

2.1. Zlepšit mikroklimatické podmínky 

ve městě a snížit rizika spojená 

s vysokými teplotami během vln horka 

IN1, IN2, IN3, IN6 

2.2. Zvýšit efektivitu hospodaření 

s vodou ve městě i v krajině 
IN2, IN4, IN6 

2.3. Přerov motivuje a systematicky 

podporuje místní spolky a obyvatele 

při tvorbě a správě kulturní krajiny 

IN4 

 

3. Přerov aktivně snižuje svůj 

příspěvek ke změně 

klimatu 

3.1. Snížit emise v oblasti hospodaření 

s energií a odpady 
IN5 

3.2. Snížit emise v oblasti dopravy IN5 

3.3. Zvýšit zapojení veřejnosti v oblasti 

ochrany klimatu 
IN4 
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Strategi

cký cíl 

Specifický 

cíl 

Indiká

tory 

I

D 

Název 

projektu 

Popis dílčích 

kroků 

Typ 

opatření 

Předpoklá

daný 

termín 

realizace 

Předpoklád

ané 

náklady 

Předpokláda

ný zdroj 

financování 

Odpovědno

st 
Poznámka 

Strategický 

cíl 1.: 

Přerov 

je odolný 

vůči 

hrozbám 

vyplývajícím 

ze změny 

klimatu 

1.1. Snížit 

dopady 

extrémních 

hydrologických 

jevů 

v zastavěném 

území i v krajině 

IN2, IN6 

1 

Obnova tůní 

na mokřadních 

ladech v k. ú. 

Popovice 

u Přerova v NPR 

Žebračka 

Zpracování a realizace 

záměru  
investiční 2022-2023 2-7 mil. Kč OPŽP odbor MAJ 

8 tůní o rozloze cca 0,30 ha na 

pozemcích ČR – Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR 

2 

Řízené 

zvodňování 

(napouštění) 

starých říčních 

ramen z vodního 

toku Strhanec 

v NPR Žebračka 

v předjarním 

období  

Zpracování a realizace 

záměru  
investiční 2022-2024 0,5-2 mil Kč 

OPŽP, Norské 

fondy 
odbor MAJ   

3 

Optimalizace 

kapacity 

stokového 

systému 

pro případy 

1. Realizace čerpání vody 

z podjezdu v Předmostí 

dle Studie záměru vedení 

trasy výtlaku vody 

z podjezdu do rybníku 

v Předmostí 

investiční 2022-2023 6 mil. Kč 
rozpočet města, 

OPŽP 
Odbor PRI 

Společnost VaK má zpracovaný 

generel kanalizace města 

Přerova. Projekty realizované VaK 

Přerov na: 

https://www.vakprerov.cz/o-

spolecnosti/projekt-zlepsovani-
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přívalových 

povodní  

2.Aktualizace/optimalizace 

plánu rozvoje, údržby 

a oprav kanalizační sítě 

v návaznosti 

na realizovaná opatření 

HDV 

neinvestiční průběžně stovky tisíc Kč 

Vodovody 

a kanalizace 

Přerov 

Vodovody 

a kanalizace 

Přerov 

kvality-vod-v-regionu.html  

Kanalizační a vodovodní síť 

spravuje VaK Přerov. Město se 

pouze na některých projektech 

spolupodílelo, zejména 

zpracováním projektové 

dokumentace. Další připravované 

a realizované akce: 

Kanalizace Čekyně - dokončeno 

letos  (město poskytuje dotaci 

na kanalizační přípojky - 

administrativně zajišťuje odbor 

STAV, Oddělení vodního 

hospodářství a zemědělství). 

Kanalizace Lýsky - připravováno, 

realizace plánována v letech 

2022-2025. Opravy jednotlivých 

úseků vodovodních řadů 

a kanalizací provádí společnost 

samostatně bez zásahu města – 

viz web společnosti, sekce veřejné 

zakázky. Pozn. Dříve realizovaný 

významný projekt: výstavba 

levobřežního a pravobřežního 

sběrače. Rekonstrukcí a zvýšením 

kapacity sběračů byly odpadní 

vody převedeny až k nově 

vybudovaným retenčním nádržím, 

ve kterých je znečištěná srážková 

voda zachycena. Přínos 

realizované stavby pro životní 

prostředí spočívá ve snížení počtu 

a objemu přepadů dešťových vod 

z odlehčovacích komor v Přerově 

během srážkových událostí 

1.2. Zvýšit 

ekologickou 

stabilitu území 

IN2, IN6 

1 

Podpora 

biodiverzity 

v Knejzlíkových 

sadech a okolí  

  investiční 

projekt 

v realizaci  

2017–2023 

9,7 mil. Kč 

projekt v realizaci 

OPŽP 

Predmonstenzis 

z.s./Odbor MAJ 

(oddělení 

ASaKS) 

celkem na 22 ha obecních 

pozemků                                                  

2 

Podpora 

biodiverzity PP 

Popovický kopec  

  investiční 

projekt 

v realizaci 

2017–2023 

projekt v realizaci 

OPŽP 

Predmonstenzis 

z.s./Odbor MAJ 

(oddělení 

OSaKS) 
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3 

Revitalizace 

rybníků 

v Předmostí                                                                                                                                                                     

Realizace 1. etapy investiční 
předpoklad 

zahájení 2022 
43 mil. Kč OPŽP odbor PRI 

Zpracována studie proveditelnosti. 

Projekt řeší obnovu vodních ploch. 

Cílem je zadržení vody v krajině, 

upevnění ekologické stability 

krajiny. Vhodné spojení rekreační 

a vzdělávací funkce, realizace 

ÚSES ve smyslu revitalizace 

prostoru rybníků, možnost zvýšení 

pestrosti biotopů, možnost zvýšení 

atraktivity pro občany.     

4 

Obnova krajiny – 

vodní prvky, 

zeleň, realizace 

prvků ÚSES 

(biokoridory, 

biocentra, 

interakční prvky) 

na základě 

územního plánu 

města, realizace 

nových krajinných 

prvků (přednostně 

na pozemcích 

města) 

  investiční 2022-2026 
nelze 

specifikovat 
OPŽP 

odbor MAJ, 

případně odbor 

STAV 

Odpovědný odbor je odbor 

majetku – majetkoprávní oddělení 

bude řešit nájem pozemků 

na vybudování prvků ÚSES 

a oddělení správy ostatního 

majetku a komunálních služeb, 

konktrétně pracovníci na zeleň 

a pracovníci z oddělení ochrany 

ŽP (Odbor STAV) by 

spolupracovali se spolky na řešení 

krajiny. 

5 

Založení části 

regionálního 

biocentra ÚSES 

v lokalitě Křivá  

  investiční 2021-2023 7 mil. Kč OPŽP 
AOPK, odbor 

MAJ 

Rozloha 4,6 ha. Projekt připravený 

spolkem Viadua s vlastníky 

pozemků (Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR a Statutárním 

městem Přerovem), který má být 

financovaný z prostředků OPŽP. 

6 

Obnova luk 

na orné půdě 

v k. ú. Lýsky 

v ochranném 

pásmu NPR 

Žebračka  

  investiční 2021   

Národní 

krajinotvorné 

programy 

AOPK   

7 

Podpora 

ekologické 

stability v území 

Malé laguny 

a okolí 

Zpracování studie investiční 2022-2024 do 250 000 Kč OPŽP 
odbor STAV 

(oddělení ŽP) 
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8 

Rozšíření plochy 

ovocných sadů 

na Žernavě 

o okolní pozemky  

  investiční 2022-2024 stovky tisíc Kč OPŽP 
Predmostenzis 

z.s./ odbor MAJ 
  

1.3. Zlepšit 

připravenost 

města v oblasti 

krizového řízení 

s přihlédnutím 

k nejzranitelnější

m skupinám 

obyvatelstva 

IN2, IN6 

1 

Protipovodňová 

ochrana Bečvy 

nad jezem                                                                                               

1. zídka nad jezem 

(směrem od mostu 

k chemickým závodům)        

investiční 2022-2023 

250 tis - 10 mil 

Kč 

OPŽP 

Povodí Moravy, 

s.p./architektka, 

odbor PRI 

  

2. protipovodňová 

ochrana od lokality 

pod nemocnicí 

k tenisovým kurtům 

    

2 

Revize 

povodňového 

a krizového plánu 

v souvislosti 

s hrozbami 

vyplývajícími 

ze změny klimatu 

  neinvestiční průběžně stovky tisíc Kč OPŽP 
Kancelář 

primátora 

S ohledem na aktuální zdroje 

informací a komunikační 

technologie, na situace související 

se změnou klimatu a na případnou 

změnu vodního zákona 

v důsledku rekodifikace 

stavebního práva. 

Strategický 

cíl 2.: 

Přerov je 

příjemné 

město 

pro život 

s dostatkem 

zeleně 

a vody 

2.1. Zlepšit 

mikroklimatické 

podmínky 

ve městě a snížit 

rizika spojená 

s vysokými 

teplotami během 

vln horka 

IN1, IN2, 

IN3, IN6 
1 

Realizace 

extenzivních 

a intenzivních 

zelených střech 

1. Realizace konkrétních 

projektů:                             

- Hospodaření 

se srážkovou vodou 

(včetně vybudování 

zelených střech) 

v budovách ZŠ v Přerově 

- ZŠ U Tenisu,  ZŠ Velká 

Dlážka                                                                                                                                 

- Blažkův dům - inovační 

centrum - střecha v místě 

přístavby bude řešena 

jako jednoplášťová 

vegetační s extenzivní 

zelení 

                                                                                

investiční 

2022: ZŠ U 

Tenisu, ZŠ 

Velká Dlážka                     

2021 - 2023: 

Blažkův dům  

ZŠ U Tenisu - 8 

960 500 Kč 

ZŠ Velká 

Dlážka - 8 067 

100 Kč                                                                                                                                  

Blažkův dům – 

cena za celý 

projekt 80 mil. 

Kč 

Veřejný sektor: 

OPŽP 2021-2027 

SC: 1.3 Podpora 

přizpůsobení 

se změnám 

klimatu, prevence 

rizik a odolnosti 

vůči katastrofám 

- Přizpůsobení 

se na sucho 

a povodňové 

prevence 

Občané: 

Nová zelená 

úsporám 

Podnikatelé: 

OPTAK: 

SC: 4.1 Podpora 

opatření v oblasti 

energetické 

účinnosti 

odbor PRI   
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2. Podpora občanů 

a podnikatelů 

v retrofittingu stávajících 

střešních ploch 

na extenzivní zelené 

střechy (dotace, 

informační kampaň) 

                                                                                

neinvestiční průběžně 
nelze 

specifikovat 

Modernizační 

fond: 

ENERG – 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

v podnikání 

odbor STAV   

3. Zavedení povinnosti 

vybudování zelené 

střechy u nově 

budovaných veřejných 

budov  

neinvestiční průběžně 
nelze 

specifikovat 
odbor STAV   

4. Instalace extenzivních 

zelených střech 

na objektech vlastněných 

městem         

investiční průběžně 
nelze 

specifikovat 
odbor STAV   

2 

Revitalizace 

centra – soubor 

projektů 

1. Vybudování radnice 

a magistrátu v budově 

na nám. TGM 

(rekonstrukce objektu 

ve smyslu kompletní 

přestavby, zateplení 

vč. rekuperace)   investiční 

předpoklad 

zahájení 2023 
230 mil. Kč OPŽP 

odbor PRI 

  

    

2. Obnova nám. TGM 

(výměna a změna polohy 

vodního prvku, vysazení 

stromů)                                                                                                                                                              

předpoklad 

zahájení 2024 
10 mil. Kč IROP   

3 
Revitalizace parku 

na nám. Svobody                                                                                                                            

Aktualizace zpracované 

studie 
investiční 2023-2024 25 mil. Kč OPŽP odbor MAJ   
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4 

Revitalizace 

veřejného 

prostranství 

v plochách 

ul. Optiky a tř. 

Gen. Janouška                             

Zpracování projektové 

dokumentace 
investiční 2024 5 mil. Kč SFPI/RIOP/OPŽP odbor MAJ   

5 

Transformace 

a návrh nového 

využití území 

bývalého areálu 

Juta a.s.                           

Dokončení regulačního 

plánu 

Realizace parku 

a revitalizace ploch 

investiční 2021-2024 17 mil. Kč 
Rozpočet města 

MMR (SFPI) 

odbor ROZ 

odbor PRI 

Regulační plán pro toto území 

ve stadiu rozpracovanosti.     

6 

Instalace stínění 

chodníků 

a veřejných 

prostranství 

  investiční průběžně 
nelze 

specifikovat 

OPŽP 2021-2027 

SC: 1.3 Podpora 

přizpůsobení se 

změnám klimatu, 

prevence rizik 

a odolnosti vůči 

katastrofám 

odbor MAJ 

Dočasné/dlouhodobé stínění 

(např. stínící altánky, pergoly, 

především v extrémně 

zranitelných lokalitách vůči vlnám 

vedra dle Analýzy zranitelnosti: 

městské centrum, oblast kolem 

ulice Kopaniny, obytná zóna mezi 

nábřežím Dr. Edvarda Beneše 

a ulicí Na Hrázi, oblast kolem ulic 

Jaselské a Gen. Štefánika, území 

mezi Bečvou a třídou 17. listopadu 

či ulicí Dvořákovou) 

2.2.  Zvýšit 

efektivitu 

hospodaření s 

vodou ve městě 

i v krajině 

IN2, IN4, 

IN6 

 

Realizace 

projektů 

hospodaření 

s dešťovou vodou 

(tzn. opatření 

na zpomalení 

odtoku a využití 

srážkových vod 

včetně zpomalení 

odtoku 

prostřednictvím 

zelených střech 

a dalších opatření 

1. Realizace konkrétních 

projektů:                            

- Hospodaření se 

srážkovou vodou 

v budovách ZŠ v Přerově 

– ZŠ U Tenisu,  ZŠ Velká 

Dlážka      

investiční 2022 

 ZŠ U Tenisu - 

8 960 500 Kč, 

ZŠ Velká 

Dlážka - 8 067 

100 Kč 

OPŽP     

 

2. Zadání analýzy 

vyhodnocení potenciálu 

HDV v budovách 

ve správě MMPr včetně 

organizací 

investiční 2022   Rozpočet města.      
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v oblasti retence i 

akumulace) 

3. Realizace opatření 

vyplývajících z provedené 

analýzy 

investiční 2023–2025   Rozpočet města.      

1 

 

4. Zavedení povinosti 

instalace systému HDV 

v rámci nové 

výstavby/rekonstrukce 

stávajících budov 

ve správě MMPr včetně 

organizací 

neinvestiční průběžně 
nelze 

specifikovat 
nelze specifikovat Odbor PRI   

2 

Dotace města na 

projekty využití 

dešťové vody 

a realizace 

dalších opatření 

pro zpomalení 

odtoku a využití 

šedých vod 

pro občany, 

neziskové 

organizace i firmy 

působící 

v Přerově 

  investiční průběžně 
nelze 

specifikovat 

Rozpočet města. 

Dále jednotliví 

občané mohou 

předkládat žádost 

v rámci Nová 

zelená úsporám 

odbor STAV 

Doporučení: nadále v této aktivitě 

pokračovat - motivace vlastníků 

a stavebníků rodinných, 

rekreačních a bytových domů 

(obytných domů) na území města 

Přerova k udržitelnému 

a efektivnímu hospodaření 

s vodou, což vede ke snížení  

množství odebírané pitné vody 

z povrchových a podzemních 

zdrojů.                                                              
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2.3.  Přerov 

motivuje 

a systematicky 

podporuje místní 

spolky 

a obyvatele 

při tvorbě a 

správě kulturní 

krajiny 

IN4 

1 

Systém finančních 

mikrograntů 

pro spolky 

v oblasti životního 

prostředí, 

komunitní zahrady 

a okrašlovací 

spolky 

  neinvestiční průběžně 
nelze 

specifikovat 

Participativní 

rozpočet města 

Kancelář 

primátora, 

odbor STAV 

  

2 

Podpora možností 

zapojení občanů 

do rozhodování 

prostřednictvím 

participativního 

rozpočtu  

  neinvestiční průběžně 
nelze 

specifikovat 
odbor MAJ 

odbor 

ekonomiky, 

Kancelář 

primátora 

  

Strategický 

cíl 3.: 

Přerov 

aktivně 

snižuje svůj 

příspěvek 

ke změně 

klimatu 

3.1.  Snížit 

emise v oblasti  

hospodaření 

s energií 

a odpady 

IN5 

1 

Vypracování 

vstupní emisní 

inventury a plánu 

udržitelné 

energetiky města 

  neinvestiční 2023 
řádově vyšší 

statisíce Kč 

NPŽP/Pakt 

starostů a 

primátorů 

odbor MAJ 

Vypracování emisní inventury 

zaměřené na emise skleníkových 

plynů s využitím dat ze systému 

energetického managementu 

v souladu s metodikou pro Akční 

plán pro udržitelnou energii 

a klima (SECAP) 

2 

Realizace 

úsporných 

opatření 

na budovách 

v majetku a 

správě MMPr 

včetně 

příspěvkových 

organizací, 

právnických osob 

založených 

městem 

a případně 

v organizacích 

s majetkovou 

účastí města 

1. Zadání analýzy 

vyhodnocení potenciálu 

úspor v sektoru budov 

a hospodaření s energií 

(včetně využití 

mechanismu financování 

EPC) 

investiční 2022 
při financování 

s využitím 

metody EPC je 

vstupní 

investice 

hrazena 

z budoucích 

provozních 

úspor 

EPC 
odbor PRI, 

odbor MAJ 

  

 

2. Realizace opatření 

vyplývajících z provedené 

analýzy  

investiční 

2024  

(vlastní délka 

EPC projektů 

do 10 let) 
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3 

Instalace 

obnovitelných 

zdrojů energie 

na budovách 

ve správě MMPr 

1. Pilotní fáze instalace 

FVE na střechách 

školních budov (ZŠ 

Hranická, ZŠ Trávník, ZŠ 

Za mlýnem, ZŠ Svisle, ZŠ 

U Tenisu) 

investiční 

ZŠ Hranická 

2021-2022 

ZŠ Trávník 

2021-2022 

ZŠ Za mlýnem 

2021-2022 

ZŠ Svisle 

2022-2023 

ZŠ U Tenisu 

2022-2023 

ZŠ Hranická 1 

mil. Kč 

ZŠ Trávník 1 

mil. Kč 

ZŠ Za mlýnem 

1 mil. Kč 

ZŠ Svisle 15 

mil. Kč 

ZŠ U Tenisu 16 

mil. Kč 

odbor PRI + 

energetik města 

odbor PRI + 

energetik města 
  

2. Příprava dalších 

projektů obdobného typu 

ověřených pilotní fází 

(seznam všech možných 

budov ve správě MMPr 

včetně organizací, kde lze 

realizovat dané opatření) 

investiční 2022 - 2024 
nelze 

specifikovat 

odbor PRI + 

energetik města 

odbor PRI + 

energetik města 
  

 

3. Zavedení povinosti 

instalace OZE v rámci 

nové 

výstavby/rekonstrukce 

stávajících budov 

ve správě MMPr včetně 

organizací 

neinvestiční průběžně 
nelze 

specifikovat 

odbor PRI, odbor 

STAV 

odbor PRI, 

odbor STAV 
  

  1 

Rozvoj sítě 

cyklostezek 

a cykloobousměre

k 

1. Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka-Hranická 

(cyklistický podjezd 

pod železniční tratí) 

investiční 

1. termín 

zahájení dle 

smlouvy 

06/2021, 

termín 

ukončení do 

165 

kalendářních 

dní 

 12,2 mil. Kč        
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2. Rozšíření stezky, 

okružní křižovatka 

ul. Lipnická  

investiční zahájení 2021 2 mil. Kč        

  3. Úprava silnice I/47 

v místě napojení EMOS 
investiční zahájení 2021 5,7 mil. Kč     zpracovaný projekt 

3.2.  Snížit 

emise v oblasti 

dopravy 

IN5 

 

4. Cyklostezka Palackého 

- výstavba vyhrazené 

komunikace pro cyklisty 

sloužící k dopravě 

do zaměstnání, škol, 

za službami aj., páteřní 

cyklostezka, která propojí 

stávající páteřní 

cyklostezky 

investiční zahájení 2021 16 mil. Kč 

Veřejný sektor: 

IROP 2021-2027 

Specifický cíl 2.1 

Čistá a aktivní 

mobilita 

- Nízkoemisní 

a bezemisní 

vozidla 

pro veřejnou 

dopravu 

- Plnící a dobíjecí 

stanice 

pro veřejnou 

dopravu  

- Telematika 

pro veřejnou 

dopravu 

Multimodální 

osobní doprava 

ve městech 

a obcích 

(přestupní 

terminály) 

Odbor PRI 
V souladu s Plánem udržitelné 

mobility města Přerov 

2 

Podpora 

cyklodopravy 

pro zaměstnance 

a organizace 

MMPr  

  investiční 2022 
řádově od 

desítek tis. Kč 
Odbor VNITŘ 

Pořízení služebních kol, elektrokol 

či elektrokoloběžek, případně 

předplatné v systému sdílení 

těchto dopravních prostředků pro 

zaměstnance města zdarma; 

zřízení parkovacích míst v 

blízkosti zaměstnání; zřízení 

prostoru pro převlékání, přístup do 

sprch apod. 
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3 

Realizace 

projektů pro 

rozvoj 

nízkoemisní nebo 

bezemisní 

dopravy 

Zpracování plánu postupu 

a následná realizace v 

oblasti pořizování či 

obnově technologií 

(vozidel, strojů, zařízení...) 

užívaných městem či jeho 

organizacemi (vč. TSMP, 

služebních vozidel MMPr, 

atd.) včetně varianty 

přechodu veřejné dopravy 

na vodíkovou ekonomiku  

investiční průběžně 
250 000 - 1 500 

000 

- Bezpečnost 

v dopravě 

- Infrastruktura 

pro cyklistickou 

dopravu 

Modernizační 

fond 

TRANSGov – 

Modernizace 

veřejné dopravy 

Podnikatelé: 

OPTAK: 

SC: 4.1 Podpora 

opatření v oblasti 

energetické 

účinnosti 

Modernizační 

fond: 

TRANSCom – 

Modernizace 

dopravy 

v podnikatelském 

sektoru 

Odbor VNITŘ   

3.3. Zvýšit 

zapojení 

veřejnosti 

v oblasti ochrany 

klimatu 

IN4 1 

Organizace 

Místních dnů 

pro klima a energii 

  neinvestiční průběžně 

řádově 

od desítek tis. 

Kč 

Pakt starostů 

a primátorů 

Nově přijatý 

pracovník z 

dotace  ve 

spolupráci s 

Kanceláří 

primátora 

Organizace Místních dnů 

pro klima a energii, jejichž účelem 

bude zvýšení veřejného povědomí 

o tématech, jako je energetická 

efektivita, využívání obnovitelných 

zdrojů energie, odolnost vůči 

změně klimatu a propojení 

energetiky a změny klimatu (např. 

workshopy, výstavy, komentované 

prohlídky a dny otevřených dveří 

aj.).  
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2 

Rozšíření 

stávajících 

projektů města 

v oblasti cirkulární 

ekonomiky 

  neinvestiční průběžně 

Závisí 

na konkrétním 

projektů 

a způsobu jeho 

podpory 

(řádově 

od desítek tis. 

Kč) 

Národní program 

MŽP 

Charita, 

Armáda spásy, 

odbor SVŠ 

V návaznosti na projekt 

městského šastníku řešit další 

rozšíření těchto aktivit např. 

směrem zřízení nábytkové banky, 

správkárny spotřebního elektra 

apod. 

3 Dotace na EVVO   neinvestiční průběžně 

Závisí 

na konkrétním 

projektů 

a způsobu jeho 

podpory 

(řádově 

od desítek tis. 

Kč) 

Národní program 

MŽP 

odbor STAV 

(oddělení ŽP) 

Z hlediska změny klimatu jsou 

významné zejména:                                                                                     

●  Environmentální projekty 

(pořádání osvětových akcí 

při příležitosti environmentálně 

významných dní - Den Země, Den 

bez aut, Ukliďme svět, Víkend 

otevřených zahrad apod., 

k aktuálním environmentálním 

problémům města nebo 

k propagaci přírodních hodnot 

a památek kulturního dědictví 

na území města, pořádání 

environmentálně zaměřených 

výstav, přednášek a seminářů pro 

občany města, vydávání 

environmentálně zaměřených 

propagačních, informačních, 

výchovně vzdělávacích 

a metodických materiálů (tištěných 

i elektronických), zapojování 

veřejnosti do plánování 

a rozhodování v záležitostech 

týkajících se tvorby a ochrany 

životního prostředí města, 
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budování, údržba a provoz 

environmentálně zaměřených 

terénních informačních zařízení 

(včetně naučných stezek 

a přírodních učeben) na území 

města, zpracování a realizace 

environmentálně zaměřených 

výchovně vzdělávacích programů 

pro žáky, studenty nebo pedagogy 

na všech stupních a typech škol 

na území města, včetně 

materiálního zabezpečení)                                                                                                            

●  Realizace opatření na podporu 

přirozené biologické rozmanitosti 

a ekologické stability veřejně 

přístupné krajiny na území města)      
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Vysvětlivky zkratek:  Vysvětlivky zkratek: 

Indikátor:  Odpovědnost: 

IN1 Rozloha nepropustných ploch přeměněných na plochy propustné  AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

IN2 Počet realizovaných opatření modrozelené nebo šedé infrastruktury  odbor PRI odbor řízení projektů a investic 

IN3 Počet vzrostlých stromů  odbor MAJ odbor správy majetku a komunálních služeb 

IN4 Počet městem podpořených projektů s tématikou změny klimatu  odbor VNITŘ odbor vnitřní správy 

IN5 Uspořené emise skleníkových plynů  odbor SVŠ odbor sociálních věcí a školství 

IN6 Počet podaných projektových žádostí  odbor STAV odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

   odbor ROZ odbor koncepce a strategického rozvoje 

   oddělení OSaKS odd. správy ostatního majetku a komunálních služeb 
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