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1. Úvod 

1.1  Co s sebou přináší změna klimatu a základní 

používané pojmy 
 

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 vzduchu 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 horka a vymírání druhů zvířat a rostlin. Současně ale panuje i povědomí 

o souvislostech změny klimatu s přílivem uprchlíků, nárůstem terorismu a příchodem nových druhů 
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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. 

 

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. 

 

1.1.1  Základní používané pojmy 

• Klimatická změna označuje dlouhodobé změny počasí (změna vlastností klimatického 

systému po dobu alespoň několika desetiletí), které bylo delší dobu na daném místě obvyklé. 

Klimatická změna je vyvolána jak přirozenými změnami, tak lidskou činností. 

 

• Hlavní klimatické změny se projevují zvýšením teploty vzduchu, zvýšením efektu tepelného 

ostrova města, zvyšujícím se počtem vln horka, přívalovými povodněmi, projevy sucha aj. 

 

• Hlavní příčinou změny klimatu je zesilování přirozeného skleníkového efektu atmosféry 

v důsledku lidské činnosti a nadměrného zvyšování antropogenních emisí skleníkových plynů 

(oxid uhličitý, metan, oxid dusný, fluorované plyny). 

 

1.2  Cíl 
 

Hlavním cílem této strategie je přizpůsobit město Hradec Králové 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 
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1.3  Pojetí strategie 
 

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

Hradec Králové 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. 

 

1.4  Související dokumenty OSN, EU, ČR 

a Královohradeckého 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. 

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% 
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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 Královéhradeckého kraje na období 2021–2027, kde cílem opatření 4.1.3 je 

zkvalitňování sídelní zeleně jako nástroje k eliminaci vlivu a vzniku tepelných ostrovů měst a přehřívání 

městského prostředí. 
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2. Očekávané změny 
Na území města Hradec Králové 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 (Klimatický model je matematická reprezentace dějů 

probíhajících v klimatickém systému Země). Odhady zde uvedené vychází z tzv. vyššího emisního 

scénáře (RCP8,5), který předpokládá nárůst globálních emisí oxidu uhličitého (Emisní scénáře jsou 

možné varianty budoucího vývoje emisí lidstva). 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  

  

http://www.faktaoklimatu.cz/
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2.1  Změny v teplotě, srážkách a větru  

2.1.1 Teplota 

V Hradci Králové dojde do roku 2030 ke zvýšení průměrné teploty vzduchu zhruba o 0,3 °C, do roku 

2050 pak o více než 1 °C. Do roku 2100 by celkově teplota mohla podle trendu narůst o 3,7 °C. 

K největším výkyvům, jakožto i k nejvyššímu nárůstu průměrných teplot, bude docházet v zimě (mezi 

lety 2020-2100 o více než 4,5 °C), nicméně ve všech ročních období se očekává nárůst o 3 °C a více. 

 

Obr. 3: Modelované roční průměrných teplot v letech 2011-2100 v Hradci Králové. Zdroj: ATREGIA, dle 

EURO-CORDEX (ensemble, scénář RCP8.5). 

 

 

Obr. 4:  Modelované sezónní rozložení průměrných teplot v letech 2011-2100 v Hradci Králové. 

Zdroj: ATREGIA, dle EURO-CORDEX (scénář RCP8.5; pro sezónní rozložení použit model SMHI RCA4). 
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V návaznosti na růst průměrné teploty se bude zvyšovat počet tropických dní (s teplotou nad 30 °C), 

do roku 2030 bych jich mělo být asi o třetinu více, do roku 2050 až jednou tolik. V polovině století 

tak můžeme očekávat v průměru 10-14 dní s teplotou nad 30 °C. Tento nárůst se poté odrazí 

i v častějším a delším výskytu vln horka, 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. 

 

 

Obr. 5:  Počet tropických dnů v letech 2011-2100 v Hradci Králové. Zdroj: ATREGIA, dle EURO-CORDEX 

(model SMHI RCA4, scénář RCP8.5). 

 

2.1.2 Srážky 

Celkové množství ročních srážek se v Hradci Králové zvýší, nicméně změní se rozložení během roku. 

Oproti létu se totiž postupně poměrně výrazně zvýší úhrny na jaře a na podzim. V zimě budou srážky 

růst jen mírně, v druhé polovině století se trend dokonce obrátí. Celkové zvýšení množství deště 

pravděpodobně nebude schopné kompenzovat významně vyšší odpar vody z důvodu rostoucí teploty. 

Díky tomu se prodlouží období bez deště. Vzhledem ke zvyšující se rozkolísanosti srážek se pak 

častěji mohou dostavit extrémně vysoké srážky (20-50 mm za den) způsobující přívalové 

povodně, které mají spíše negativní vliv na dostatek vody v krajině. Celkově lze očekávat velkou 

srážkovou rozkolísanost, tedy střídání několika velmi suchých a poté několika srážkově vydatných let. 
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Obr. 6:  Modelované roční rozložení srážek v letech 2011-2100 v Hradci Králové. Zdroj: ATREGIA, dle 

EURO-CORDEX (ensemble, scénář RCP8.5). 

 

Obr. 7:  Modelované sezónní (5letý průměr) rozložení srážek v letech 2011-2100 v Hradci Králové. 

Zdroj: ATREGIA, dle EURO-CORDEX (scénář RCP8.5; pro sezónní rozložení použit model SMHI RCA4). 

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 Hradci Králové ke 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). Jednotlivé 

hrozby byly expertně hodnoceny na základě existujících dokumentů města Hradec Králové (např. Cestovní mapa k adaptaci na dopady změny klimatu pro město 

Hradec Králové, Hradec Králové ve stínu klimatické změny atd.) a v souvislosti s metodikou Od zranitelnosti k resilienci (Ekologický institut Veronica). 

 

Hrozba Popis Early warning mechanismy 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Očekávaná 

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. 

5 2 

Povodně Tekoucí či stojatá voda, která vystoupila z koryt 

vodních toků či hrází nádrží. 

Meteorologická varování, Předpovědní povodňová služba ČHMÚ, 

Povodí Labe, European Flood Awareness System (EFAS). 

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu, průtoková měření. 

5 5 

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. 

5 4 

Extrémně 

silný vítr 
Vítr o rychlosti nad 60 km/h Předpověď počasí, výstrahy ČHMÚ 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 v místech a obdobích, kde je běžný. 

Předpověď počasí, výstrahy ČHMÚ 2 2 
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Vlny horka Alespoň tři dny po sobě, kdy teplota vystoupí 

nad 30 °C. 
Předpověď počasí, výstrahy ČHMÚ 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 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 
3 3 

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 
3 2 

Nové nemoci 

a škůdci 
Hromadné nákazy lidí, zvířat či rostlin novými druhy 

nemocí a nepůvodními škůdci. 

Výskyt nebezpečného onemocnění ve správním obvodu nebo 

v okolí, meteorologické podmínky pro šíření nákazy 
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 prioritní hrozby pro území města 

Hradec Králové. Těmto hrozbám by měla být věnována hlavní pozornost při tvorbě akčního plánu 

na nejbližší období. Při revizi adaptační strategie za 5 let doporučujeme provést revizi hlavních rizik 

a prioritních oblastí pro období nového akčního plánu. Riziko povodní není v tomto výčtu zahrnuto jako 

prioritní, jelikož je již zpracováno a řízeno Povodňovým plánem města. Adaptační strategie bere tento 

rámec v potaz a využívá jej při analýze přívalových povodní. Případné změny v této oblasti mohou být 

součástí akčního plánu adaptační strategie. 

 

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. Termín vlny horka 

považujeme za odbornější, než obecně používaný pojem vlny veder. 

 

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, voda bude 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 Hradci Králové 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).  

 

 

 

 

Obr. 8: Dráha dopadu změny klimatu. Zdroj: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 

ČR, 2021. 

 

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  Podrobná analýza zranitelnosti 

 

Obr. 9:  Přehledové mapy správního území Hradce Králové. Zdroj: Přispěvatelé OpenStreetMap 2021 
a WMS – Ortofoto ČÚZK 2021 
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3.2.1  Expozice 

3.2.1.1 Přehřívání území 

 

 

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

z let 2015-2020 

 

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

oblasti nebo místa, kde se koncentrují služby, které mohou mít v létě i o 10°C vyšší průměr než 

řídce zastavěné obytné části města. Nejvyšší průměrné teploty povrchu lze sledovat v místě 

OC Futurum, kde se přehřívá střecha, dále se jedná o areál ČKD západně od Plotiště nad Labem 

a obchodní plochy podél jižně od města podél Rašínovy. Vysokých teplot dosahuje také zastavěné 

území západně do hlavního vlakového nádraží, výrazně se přehřívají i plochy samotného nádraží. 

Zvýšené hodnoty lze pozorovat také v okolí obchodního domu OBI, přilehlého areálu u ulice 

Akademika Bedrny, a průmyslového areálu západně od ulice Orlická. Z hlediska obydlených 

částí města je v letních měsících nepříznivá situace v okolí Průmyslové a Resslovy ulice. Přehřívá 

se také historické centrum města u Velkého náměstí. 
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Ve městě se ojediněle vyskytují plochy s nižším průměrem teploty. Průměrná teplota rurálních 

oblastí je o mnoho nižší než oblastí urbánních. Nejnižší průměrné teploty se vážou na vodní toky 

a rozsáhlé lesní plochy. 

Nejnižší průměrné teploty se vážou na vodní a lesní plochy. V rámci městské zástavby lze pozorovat 

například vliv zeleně a vodního toku na teplotu v okolí sportovního stadionu u ulice Malšovická, 

kde přilehlá vegetace snižuje teplotu i rozsáhlé parkovací ploše. Své okolí v letních měsících ochlazuje 

také například vegetace mezi ulicemi Sokolská a třída Edvarda Beneše nebo Šimkovy sady. 

V historickém centru města má pozitivní vliv na ulici Československé armády vegetace Žižkových 

sadů, teploty zde dosahují i o 8°C nižších hodnot, než například v ulici Průmyslová, kde je vegetace 

minimum.  

Mimo městskou zástavbu patří mezi nejchladnější místa Hradecký les, okolí vodního toku Labe a Orlice, 

okolí Ornstova jezera a Labského náhonu. 

 

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

družicových dat Landsat 8 z let 2015-2020 

 

Během nejteplejších dnů se v rámci správního území Hradce Králové přehřívají nejvíce rozsáhlé 

zastavěné povrchy bez interrupce přirozenými povrchy (jako je voda či vegetace). 
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V tomto aspektu je tedy nejohroženější právě okolí železniční stanice hlavního nádraží západně 

po Labský náhon a východně po tok Labe, jedná se o nejteplejší oblast v rámci celého správního území 

Hradce Králové, která se rozkládá v rámci ZSJ (základní sídelní jednotka) Pražské předměstí Střed 

a částečně také v ZSJ Kukleny-Průmyslový obvod. Jedná se o oblast s vysokým počtem plošného 

zastoupením antropogenních povrchů. Vysoká koncentrace střech, betonových a asfaltových povrchů 

slouží jako akumulátor tepla vytváří tak tzv. tepelný ostrov města. Pohlcené teplo emituje do svého 

okolí, a tak přispívá k přehřívání zastoupených obytných zón. 

Shluky míst, které se výrazně během nejteplejších dnů přehřívají lze nalézt v okolí obchodních zón 

na jihu města, v rámci průmyslových areálů na severovýchodě města. 

 

Místo výrazně ohrožené přehříváním představuje také ZSJ Nový Hradec Králové, nebo historické 

centrum města. 

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. 

Proto mají takové plochy relativně nízké letní teplotní průměry, ale zároveň velmi vysoké extrémy.  

Během nejteplejších dnů lze jednoznačně identifikovat vliv zalesněné plochy na jihovýchodě správního 

území Hradce Králové (Hradecké lesy), který má ochlazující efekt. Stejně tak působí na teplotu okolí 

vodní toky. Čím vyšší je v údolní nivě akumulace vody, tím více své okolí ochlazuje. Proto lze 

pozorovat nejnižší teploty právě podél toku Labe a Orlice. 
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3.2.1.2 Dopady sucha na vegetaci 

 

Obr. 12:  Místa ohrožená suchem. Zdroj: ATREGIA na základě družicových dat Sentinel 1 a Sentinel 2 

z let 2017-2020 

Mapa výše zobrazuje relativní ohrožení zeleně suchem. Výrazné ohrožení vykazují v téměř veškeré 

zemědělské plochy na správním území Hradce Králové. Zvýšeným ohrožením suchem 

obecně trpí značná část polí. Zde záleží na sklonu a orientaci svahu a plodinách, které se na poli 

pěstují. Severozápadní svahy nejsou tolik vystaveny přímému slunečnímu svitu, proto si snadněji 

zachovávají svou vlhkost. Vzhledem k faktu, že zemědělská půda tvoří významnou část řešeného území 

a významnou část správního území města Hradec Králové, jeví se ohrožení suchem jako výrazný 

problém. 

V rámci zastavěného území se jedná o okolí ulic, kde se nachází nízký vegetační pokryv, který pokud 

není v letních měsících pravidelně zavlažován, dochází k jeho vysychání. Ohroženy jsou obecně 

i rozlehlejší plochy trávníků uprostřed parků nebo na volném prostranství, které jsou pravidelně sečeny 

na nízkou výšku. Jedná se například o vegetaci u Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec 

Králové nebo vegetaci v okolí Kongresového centra Aldis. Výrazné ohrožení vykazuje také 

vegetace na pozemcích Letiště Hradec Králové.  

Nejstabilnější zeleň s vysokou odolností vůči suchu se nachází zejména v Hradeckém lese 

na jihovýchodě města díky hustému lesnímu porostu. Podobné plochy, avšak mnohem menšího 

rozsahu lze najít v blízkosti vodní plochy Borovinka a Plačický písník. 
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Obr. 13:  Místa ohrožená suchem. Zdroj: ATREGIA na základě družicových dat Sentinel 1 a Sentinel 2 

z let 2017-2020 
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3.2.1.3 Místa ohrožená přívalovými povodněmi 

 

Obr. 14:  Místa ohrožená přívalovými povodněmi. Zdroj: ATREGIA,2021 

Na základě analýzy terénu, sítě vodních toků a krajinného pokryvu byly identifikovány oblasti, které 

mohou být postiženy přívalovou povodní. 

Povodně, ke kterým dojde kvůli vysoké akumulaci odtoku v krátké chvíli mohou odpovídat rozsahu 

povodní z dlouhotrvajících srážek (cca průtoku až s desetiletou frekvencí). Tam lze zařadit místa 

ohrožení na toku Labe nebo Orlice. Pro takový rozsah povodní už má obec zpracovaný povodňový 

plán, proto budou detailněji popsány pouze ostatní ohrožené lokality. 

Přívalové povodně sužují zejména místa s omezenými odtokovými poměry. Vzhledem k faktu, že relativní 

členitost terénu v rámci správního území Hradce Králové a ploch, které svými odtokovými poměry vodu 

na toto správní území přivádí, lze považovat ohrožení města přívalovou povodní za relativně malé. 

Nicméně, mimo území, kde dochází k relativní vyšší změně výškového profilu, může přívalová povodeň 

vzniknout i následkem zúženého koryta řeky, nízko položený mostem nad řekou nebo ucpáním 

odtokového kanálu. 

Dle výsledné mapové vizualizace jsou ohroženy spíše území lokálního charakteru, která se nacházejí 

například na soutoku dvou malých vodních toků.  
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3.2.2  Citlivost 

 

Obr. 15:  Rozmístění zranitelné populace v Hradci Králové. Zdroj: ATREGIA, 2021 

Mapa výše vyjadřuje míru zranitelnosti populace vůči vlnám horka. Vychází z analýzy distribuce 

populace v rámci obce, při čemž je brán zřetel na zvlášť zranitelné skupiny. Vyznačuje tedy místa 

s vysokou hustotou osídlení a zároveň s vysokým ohrožením při extrémních projevech počasí. 

Ohrožená sociální zařízení jsou v mapě klasifikovány do samostatné skupiny (služby). Jedná se 

o mateřské a základní školy, domovy pečovatelské služby nebo azylové domy a ostatní služby. 
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3.2.3  Adaptační kapacita 

 

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

OpenStreetMaps a Urban Atlas 

Aktuální klasifikace vychází z kombinace vrcholu vegetačního období daného povrchu (nejvyšší množství 

vegetace) a nejnižší hodnoty vegetačních indexů. Z celkové rozlohy zkoumaného území zabírá největší 
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podíl území hustá vegetace (přes 55 %), a to zejména díky lesům na jihovýchodě území. 

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

jejichž zastoupení je na území zhruba 11 %. Za stabilní prvky v krajině lze považovat i listnaté lesy 

a keřovou vegetaci, která zaujímá podobnou plochu jako jehličnaté lesy a to zhruba 12 %. 

Naopak pole, které zaujímají necelých 22 % tvoří nestabilní složku husté vegetace, jelikož se 

v průběhu roku mění podle konkrétní plodiny, doby osetí, vrcholu vegetační sezóny a sklizně. 

Do husté vegetace patří také louky, mýtiny a meze, které tvoří zhruba 10 % území.  

Necelých 30 % zkoumaného území je tvořeno smíšeným povrchem, který lze dělit na povrch 

s převahou vegetace (22 %), který je reprezentován městskými trávníky a plochami s nízkou 

úrovní vegetace. Necelých 8 % poté tvoří smíšený povrch s převahou zástavby, jedná se zejména 

o území v okolí průmyslových podniků poblíž nepropustných povrchů v zastavěných částech řešeného 

území. 

Železniční trať je identifikována jako propustný povrch bez vegetace a tvoří zhruba 0,36 %. 

Nepropustný povrch v řešeném území tvoří více než 7 % rozlohy a je zastoupen v zastavěné části 

území ve formě ulic a ve formě ploch v areálech průmyslových podniků.  Budovy tvoří 

necelých 5 % území a vodní plochy tvoří představují 2,5 %.  

 

 

Obr. 17:  Analýza množství vegetace v blízkosti budov, Zdroj: ATREGIA na základě družicových dat 

Sentinel 2 z roku 2020 
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Kritický nedostatek zeleně ve své blízkosti mají zejména budovy v rámci centra města v ZSJ Pražské 

Předměstí-střed a Kukleny Průmyslový-obvod, zde se negativně projevuje jeho poměrně velká 

rozloha bez vegetace, která je z části tvořena železniční tratí, parkovacími plochami bez přítomnosti 

vegetace, střechami průmyslových podniků nebo ostatními betonovými plochami. Dále se jedná o ZSJ 

Ulrichovo náměstí, Resslova-průmyslová, Wonkova a Smetanovo nábřeží, zde hlavní problém 

tvoří parkovací plochy, nedostatek zeleně v rámci vnitrobloků nebo komunikace. Nedostatek vegetace 

je téměř v celém historickém centru Hradce Králové.  

Mimo obydlené části města je kritický nedostatek zeleně v okolí téměř všech budov ZSJ Pouchov-

skladištní oblast, Slezské Předměstí-za tratí, Slezské předměstí – východ a Plotiště nad 

Labem-průmyslový obvod. Kritický nedostatek byl také identifikován u poloviny budov ZSJ Nový 

Hradec Králové. 

Nedostatek zeleně lze ale také nalézt v rámci ZSJ Pražské předměstí-jih, Pražského předměstí, severní 

části ZSJ Farářství, ZSJ Okrouhlík sever. Ve východní části města je to poté část budov v rámci ZSJ 

Na Střezině, Slezské předměstí-střed. Dostatečné množství vegetace v okolí budov je pak v téměř 

celém zbývajícím území Hradce Králové. Vhodné až optimální množství lze poté nalézt převážně 

u budov mimo zastavěné centrum města v okrajových částech. V zastavěné části města jsou to například 

budovy u ulice Severní nebo podél ulice Zelená.  

 

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

OpenStreetMaps a Urban Atlas 
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Analýza schopnosti vsakovat vodu ukázala, že 59 % území je tvořeno propustným povrchem, 

do kterého spadají převážně lesy a zemědělská půda. Kategorie převážně propustných povrchů 

byla identifikována na 21 % zkoumaného území, jedná se zejména o území, které je tvořeno smíšeným 

povrchem, nebo na kterém se mimo vegetaci nachází také menší stavby a jiné objekty. Analýza 

propustnosti vychází z předpokladu přítomnosti vegetace. Převážně propustné povrchy tvoří také 

podstatnou část plochy v rámci zastavěného území. Jedná se o zahrady, vnitrobloky, parky 

a vegetaci v blízkosti obytných domů, průmyslových areálů a komunikací.  

Převážně nepropustný povrch byl identifikován na necelých 8 % území. Zejména podél ulic, kde 

jsou silnice, chodníky a jiné nepropustné plochy spolu s izolovanými vegetačními prvky prezentovanými 

stromy, keři a trávníky.   

Nepropustný povrch tvoří 12 % řešeného území, jedná se o zastavěné plochy, budovy, komunikace, 

parkoviště, průmyslové podniky. 
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3.3  Výsledná zranitelnost města Hradec Králové 
 

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

analýzy jsou součástí kapitoly Podrobná analýza zranitelnosti. 

 

Obr. 19:  Syntéza zranitelnosti území města Hradec Králové, zdroj: ATREGIA, 2021 

Výsledná mapa ukazuje nejzranitelnější místa v Hradci Králové podle míry jednotlivých hrozeb 

(vlny horka, sucho). Ve vizualizaci je zohledněna jejich expozice, citlivost a adaptační kapacita. Jedná 

se zejména o historickou část města, území mezi železniční stanicí hlavního nádraží a pravého břehu 

vodního toku Labe, kde dochází k přehřívání ploch a efektu tepelného ostrova města, zároveň se zde 

nachází vegetace náchylná na sucho. K nejvíce zranitelným lokalitám patří dále například i sídliště 

na Moravském Předměstí nebo třída Edvarda Beneše, část ulice Milady Horákové, historické centrum 

města, okolí ulice Pospíšilova s návazností na třídu SNP.     
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3.3.1  Zranitelnost vůči vlnám horka 

 

Obr. 20:  Zranitelnost vůči vlnám horka. Zdroj: ATREGIA, 2021 

Zranitelnost vůči vlnám horka 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.  

Oproti samotným teplotním mapám lze identifikovat snížení závažnosti teplotní hrozby v neobydlených 

a řídce obydlených lokalitách, zatímco v hustě obydlených je tomu naopak. Je nutné zmínit, že je 

analyzována teplota povrchu, negativní efekt proto v případě obydlených budov mají zejména ty, které 

mají rozsáhlou střešní plochu bez vegetace, příkladem může být převážná část panelových domů. 

K nejvíce zranitelným lokalitám patří sídliště na Moravském Předměstí, kde je veřejné 

prostranství sice částečně tvořeno vzrostlou vegetací a během nejlepějších dnů nedosahuje sídliště 

nejvyšších teplot povrchu v rámci správního území Hradce Králové, nicméně díky vysoké koncentraci 

obyvatel obývajících panelové domy je zde zranitelnost vyšší než v případě jiných částí města. 

Problémová se jeví zejména nová výstavba u ulice Svatojánské, kde není prakticky žádná vegetace, 

která by měla ochlazující efekt; dále jsou to obytné domy na ulici Labská louka a Labská zahrada, 

kde se ale částečně projevuje ochlazující efekt mrtvého ramene Starého Labe. Podobná situace nastává 

i severně v okolí ulice Milady Horákové, kde se nachází panelové domy s vysokou koncentrací 

obyvatel, v jižní části ulice lze pozorovat pokles zranitelnosti, který je výsledkem řídké zástavby převážně 

rodinných domů, které mají v okolí vyšší podíl vegetace, která má ochlazující efekt. 
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Tento stav lze porovnat například se zástavbou na ulici Jungmannova, kterou tvoří podobné budovy, 

nicméně množství a hustota vegetace v okolí budov je vyšší, čímž se snižuje teplotní stres a také celková 

zranitelnost obyvatelstva.  

Velmi vysoké zranitelnosti dosahuje také historické centrum města, na území západně 

od železniční stanice hlavního nádraží a východně od vodního toku Labe. Zde se jedná například o ulice 

Škroupova, třída Karla IV., Mánesova a na ně navazující ulice. Zranitelné je také samotné historické 

centrum v okolí Velkého náměstí.  Východně od centra se jedná o ulici Pospíšilova a na ni navazující 

třídu SNP.  

Vzhledem k faktu, že na rozdíl od samotných teplotních map, mapa zranitelnosti vůči vlnám horka 

zohledňuje trvalý pobyt obyvatel, jako méně zranitelné se jeví průmyslové areály, které ale dosahují 

velmi vysokých teplot povrchů při vlnách horka. Jedná se například o areál a skladištní oblast 

na severovýchodě města nebo areál na západně od železniční stanice.  

Nízké zranitelnosti dosahují zejména zemědělské plochy, které se ale výrazně v době vln horka 

přehřívají, pokud nemají vegetační pokryv, nicméně jedná se o neobydlené oblasti.  

Nejnižší zranitelnosti dosahují lesní porosty a okolí vodních ploch, které jsou neobydlené a zároveň je 

zde vysoká adaptační kapacita na teplotu. 
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3.3.2  Zranitelnost vůči suchu 

 

Obr. 21:  Zranitelnost vůči suchu. Zdroj: ATREGIA, 2021 

Mapa výše zobrazuje relativní ohrožení zeleně suchem. Zranitelnost území vůči suchu vychází zejména 

z odolnosti zeleně vůči vysychání a z přítomnosti nezpevněných povrchů (vsakovacích ploch). 

Pokud je tedy povrch neschopný infiltrace, pak velmi rychle vysychá. 

Lze pozorovat, že na rozdíl od mapy sucha na vegetaci se v případě zranitelnosti méně projevují 

zemědělské plochy, a to díky vyšší adaptační kapacitě, jelikož zde dochází ke střídání plodin a výšky 

vegetačního pokryvu.   

Z pohledu citlivosti na sucho se proto logicky jako nejvíc ohrožené území ukazuje zastavěná část 

území města, kde je dostupnost vsakovacích ploch snížena. Výrazně zranitelná se proto jeví vegetace 

v části města, kde se nacházejí trávníky a další nízká vegetace, která není chráněna proti 

vysychání vzrostlou vegetací zároveň je zde zvýšený výpar díky tepelnému ostrovu města. Jedná se 

zejména o historickou část města nebo území mezi železniční stanicí hlavního nádraží a pravým 

břehem vodního toku Labe 

Jedním ze vzorů, který analýza odhaluje, je vyprahlý pás západně od Svobodných Dvorů. Území 

představuje staveniště dálnice D11 a posiluje ohrožení suchem i bezprostřední okolí. Takové 

stanoviště pochopitelně není nejvhodnější pro bujnou vegetaci. Zranitelnost vykazuje také vegetace 
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na pozemcích Letiště Hradec Králové. Patrně je to způsobeno tím, že louka kolem betonové 

přistávací plochy je sečena na nízkou výšku a zároveň není dostatečně zavlažována.  

Minimálním zranitelností vůči suchu jsou obecně vystaveny plochy pokryté vzrostlou vegetací. 

Jedná se o místa, kde se rostlinám z hlediska dostupnosti vody velmi daří. Lesy by měly být ohroženy 

nejméně. Pokud se přesto zranitelnost v lese místy objevuje, může to znamenat buď suché mýtiny nebo 

les velmi nízkého vzrůstu nebo nevhodnou monokulturu. V případě Hradeckého Lesa je to 

minimum ploch, které jsou v rámci vegetace správního území zranitelné suchem.  Dalšími typy 

povrchu s minimální nebo nízkou zranitelností jsou trvalé travní porosty vysokého vzrůstu nebo 

pole ve sníženinách či na bezodtokých depresích. Jedná se například o plochy v jižní části 

správního území podél toku Labe. 

 

3.3.3  Zranitelnost vůči přívalovým povodním 

 

Zranitelnost vůči přívalovým povodním na správním území Hradce Králové byla identifikována na velmi 

nízké úrovni vzhledem k velmi malé relativní členitosti terénu. Je nutné zmínit, že k identifikaci míst 

náchylných na přívalové povodně byl hodnocen potenciál území vzhledem k této hrozbě, na rozdíl od 

kapacity ploch potenciální přívalovou povodeň redukovat například výstavbou odtokových kanálů nebo 

zvýšením průtoků pod mosty, či rozšířením koryt.  

Potenciál akumulace přívalových povodní mají místa na Labi a Orlici, kde tento potenciál vzniká díky 

hloubce samotného koryta, kde dochází k akumulaci vody z okolní krajiny, samotná řeka nicméně příval 

vody vzhledem ke své kapacitě absorbuje.  

Plochy vyznačené v mapě potenciálu přívalových povodní, mimo místa na Labi a Orlici, při syntéze 

vstupních faktorů nedosáhly minimálních požadovaných hodnot pro označení lokality jako jednoznačně 

ohrožené přívalovými povodněmi, z toho důvodu není analyzována zranitelnost obyvatelstva vůči této 

hrozbě. 
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4. Hlavní závěry z ankety 

pro veřejnost 
Do procesu tvorby této adaptační strategie byla systematicky zapojována široká veřejnost. Kromě 

veřejného projednání se obyvatelé mohli zapojit a poskytnout užitečnou zpětnou vazbu vyplněním online 

ankety. 

4.1  Sběr dat a vzorek respondentů 
 

Anketa na téma připravenosti města Hradec Králové na klimatickou změnu a problémů s ní spojených 

měla podobu online ankety. Město anketu zveřejnilo na svých webových stránkách a výzvu k vyplnění 

šířilo skrze své veřejné komunikační kanály. Vyplnilo ji celkem 103 obyvatel Hradce Králové. 

Nejvíce respondentů (32 %) bylo ve věku 25 až 34 let. Za nimi následovala skupina 35 až 44 let s 21 %. 

Skupiny 45–54, 55–64 a 65+ měli přibližně stejné zastoupení, a to od 12 % do 17 %. Ve vzorku výrazně 

chyběla mladší skupina obyvatel, kategorie 18 až 24 let měla necelé 4 % a nikdo z respondentů nebyl 

mladší než 18 let.  

Mezi respondenty byli více zastoupení muži s 68 %. Až 64 % respondentů má vysokoškolské vzdělání, 

25% středoškolské., vyšší odborné vzdělání má 8 % dotazovaných, základní 2 %. 

Více než tři čtvrtiny respondentů jsou zaměstnáni, respektive podnikají nebo mají živnost. Asi 14 % 

respondentů tvoří starobní nebo invalidní důchodci, 3 % tvoří studenti a 2 % rodiče na rodičovské 

dovolené. Žádný z respondentů není nezaměstnaný. 

Jako metoda pro sběr dat byla zvolena anketa, u níž selekce respondentů probíhá tzv. samovýběrem, 

a proto skupinu respondentů nelze považovat za reprezentativní vzorek obyvatel Hradce Králové. To 

potvrzuje i srovnání výše zmíněného demografického popisu respondentů s demografickými daty ČSÚ 

o složení obyvatel města Hradec Králové. Dále je potřeba zdůraznit, že samovýběr může být tendenční, 

tudíž anketu pravděpodobně vyplnili ze značné části obyvatelé, kteří se o téma zajímají a pravděpodobně 

vítají snahy města v oblasti adaptace na klimatickou změnu. Následující výstupy proto nelze vnímat 

jako reprezentativní vzorek obyvatelstva Hradec Králové a jejich postoje k tématu. Výsledky 

ankety jsou ukazatelem zájmu části obyvatel o téma změny klimatu a dále prezentací jejich 

názorů, míry podpory adaptačních a mitigačních opatření a zejména sbírkou zkušeností 

a podnětů zakotvených v osobní zkušenosti se životem v tomto městě. 
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4.2  Připravenost na klimatickou změnu a její 

dopady 
 

V provedeném anketním šetření s tématem připravenosti města Hradec Králové na klimatickou změnu 

a problémy s ní spojené byly sesbírány odpovědi od celkem 103 respondentů. 

Odpovědi na aktuální připravenost města Hradec Králové na problémy související se změnou klimatu se 

různí. Až 73 % respondentů je toho názoru, že město je spíše nebo velice nepřipravené a pouze 

12 % hodnotí město jako spíše připravené a žádný respondent nehodnotí město jako velmi dobře 

připravené nebo připravené. 

 

Pro 95 % respondentů je však velmi důležité, aby se město připravilo na problémy spojené se 

změnou klimatu. 
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Mezi oblastmi nejvíce potenciálně ohroženými změnou klimatu byly nejčastěji jmenovány budovy 

a veřejné prostory, dále doprava, průmysl a energetika. Za rizikové byly označeny také sektory 

zemědělství a voda v krajině. 
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4.3  Opatření 
 

Na otázku, jakých problémů souvisejících se změnou klimatu si respondenti všimli, byla nejčastější 

odpověď (42 % respondentů) nedostatek zeleně v důsledku zastavěných ploch a s tím související 

vznik tepelných ostrovů. Dále respondenti uváděli problémy s hospodařením s vodou (34 %), jako 

je nedostatečné zadržování dešťové vody, problémy s kvalitou vody, vysychání zeleně nebo extrémní 

počasí. Někteří respondenti považovali za problém také nárůst individuální automobilové dopravy, 

nedostatečnou podporu alternativních forem dopravy, jako je např. cyklistika, nedostatečné 

využívání obnovitelných zdrojů energie (solární panely na střechách), riziko záplav při intenzivních 

deštích, ale také snižování biologické rozmanitosti v souvislosti s častým sekáním trávnatých ploch. 

V anketě byly uvedeny tři konkrétní návrhy opatření, která by mohla být přijata v souvislosti s těmito 

problémy. Respondenti se většinově shodli na vysoké prioritě všech tří návrhů, tedy zvyšování množství 

přírodních prvků, zavádění inovativních technologií v oblasti hospodaření s vodou i zvyšování 

povědomí veřejnosti a apel na změnu jejího chování. Pro zvyšování množství zeleně se vyslovilo 

vůbec nejvíce respondentů – toto opatření by mělo mít nejvyšší prioritu (uvedlo 74 % respondentů). 
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Z ankety dále vyplývá, že mezi nejčastěji navrhovaná opatření obyvateli patří výsadba a lepší péče 

o zeleň, zlepšení hospodaření s vodou, včetně dešťové a odpadní vody, a zvýšení množství vodních 

ploch. Respondenti také často zmiňovali omezení osobní a nákladní dopravy, zejména v centru města, 

a podporu alternativních forem dopravy (cyklistická doprava, veřejná doprava). Mezi další opatření 

patřila podpora zelených střech a fasád a solárních panelů na budovách.  

Podle respondentů by se město mělo snažit o omezování spotřeby energie a snižování emisí 

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

61 % respondentů tento návrh považuje za nutnou prioritu města, 33 % s ním souhlasí, pouze ale za 

podmínky finanční výhodnosti pro město. Vyloženě proti byl jeden respondent. 



Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové pro období 2021-2030   

 

40 / 66 

 

 

 

Respondenti se většinově shodli na důležitosti všech navrhovaných opatření, vůbec nejvíce jich 

hlasovalo pro zavádění malých vodních ploch na náměstí a v parcích (96 % by určitě nebo 

spíše souhlasilo). Celkem 84 % odpovědí mířilo na rozšíření množství alternativní dopravy ve městě 

a téměř 83 % respondentů by uvítalo změnu trávníků na květnaté louky a nižší pravidelnost sekání. 

Při návrhu rozšíření zeleně na úkor parkovacích míst odpovídalo negativně nejvíc respondentů, 

spíše nebo určitě by nesouhlasilo asi 21 % respondentů.  

Lidé, kteří vyplnili anketu uvádějí, že se jim ve městě žije dobře (69 % odpovědí) a velmi dobře 14 % 

respondentů. Lidé z Hradce Králové se cítí dobře a tráví svůj volný čas nejčastěji v městských 

lesích (cca 50 %), sadech a parcích (30 %). V dalších odpovědích následovalo okolí řek Labe 

a Orlice a dalších vodních ploch, ale také historické centrum a náměstí nebo také cyklostezky. 
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Téměř polovina respondentů by uvítala více městské zeleně zejména v centru města a jeho okolí. 

Mezi nejčastěji zmiňované patřily Ulrichovo, Masarykovo, Velké a Malé náměstí a Náměstí 28. října. 

Velká část respondentů, asi 20 %, uvedla, že by si přála vidět ve městě více zeleně podél silnic 

a chodníků. Stejnou váhu odpovědí (cca 20 %) získala také sídliště. 

Na otázku, která místa se v letních měsících podle respondentů nejvíce přehřívají, byli odpovědi podobné 

těm v předcházející otázce. Více než polovina respondentů označuje za nejvíc se přehřívající 

centrum města a také Ulrichovo, Masarykovo, Velké a Malé náměstí a Náměstí 28. října 

nebo Gočárovu třídu. Dále to jsou všeobecně zastavěné plochy a široké ulice bez zeleně, parkoviště 

a areály nákupních center a také sídliště. 
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Na otázku, kde podle respondentů hrozí přívalové povodně nebo záplavy jako následek přívalových 

dešťů, byla nejčastější odpověď (asi 10 %) okolí řek a potoků – zejména Labe a Orlice, ale také Piletický 

potok. 10 % respondentů označilo za ohrožené všechny místa pokrytá z velké části nepropustnými 

plochami s nedostatečně zabezpečeným odtékáním vody při přílivových deštěch. Další odpovědi 

zmiňovali okraje města okolo zemědělských ploch, Malšovice, nebo Fakultní nemocnici. Téměř polovina 

respondentů na otázku neodpověděla nebo odpověděla, že neví o rizikových oblastech. 

Na otázku, jestli je nějaké další místo, které by se mohlo v budoucnu potýkat s problémy plynoucími 

z klimatické změny a co by se dalo s tímto místem udělat, více než polovina respondentů neodpověděla, 

nebo nechtěla dodat něco navíc. Objevovali se podobné návrhy zmíněné v předchozích otázkách, a to 

hlavně problémy spojené s množstvím zastavěných ploch a nedostatkem zeleně a taky hospodaření 

s vodou. Několik respondentů ovšem uvedlo jako dosud nezmíněný problém erozi půdy.  

 „Velké lány v okolí HK. Pokud se na nich hospodaří extenzivně, hrozí degradace půdy, její 

neschopnost udržet vodu, následně naopak spláchnutí ornice při prudkých srážkách, zvlášť pokud se 

neohlídá směr orby vůči vrstevnicím. Bylo by dobré zemědělce motivovat a komunikovat s nimi. 

A přehodnotit potřebnost v minulosti udělaných meliorací, například podle modelu Zdoňov.“ 

„Celá severozápadní část města, ohrožená prachem zvedaným z polí větrnou erozí už 

v současnosti.“ 

„Vedle Gumokovu, za Kaufladem využít Piletický potok a vytvořit zde rybník (záchytný poldr 

pro případ zvýšeného toku potoka) a vysadit kolem vysoké stromy s možností relaxace.“ 

V poslední otázce mohli respondenti napsat, co by ještě k tématu chtěli dodat. Odpověděla zhruba 

polovina respondentů. Nejvíce se objevoval apel na smysluplnost a systémovost projektů s tím, 

aby se neplýtvalo veřejnými financemi (asi 15 %). Opakovali se návrhy na omezení individuální 

dopravy, lepší podporu MHD a cyklistiky, lepší údržbu zeleně a hospodaření s vodou. Několik 

respondentů také uvedlo nutnost rychlé realizace projektů v souvislosti s naléhavostí klimatické změny, 

nebo inspirace zahraničními projekty a komunikace s veřejností při jejich realizaci.  
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5. 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. 

5.1  Lesní hospodářství 
 

Stručný popis současného stavu 

• z celkové výměry města (21 katastrálních území a 10 569 ha) tvoří lesní pozemky 21 % ploch 

(2 220 ha) (Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2020) 

• Městské lesy Hradec Králové a.s. jsou ve stoprocentním vlastnictví Statutárního města Hradec 

Králové (SMHK) 

- obhospodařují lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem, provozují 

těžbu štěrkopísku, 

- na ploše 3 762 ha jsou členěny na les zvláštního určení – lesy příměstské (97,7 %) 

a lesy hospodářské (2,3 %), 

- na území městských lesů převažují jehličnany s 81,0 %, z celkové plochy porostní půdy 

má největší zastoupení borovice lesní (57,3 %), smrk ztepilý (20,7 %) a modřín opadavý 

(1,4 %). Z listnáčů (19,0 %) je významněji zastoupen dub zimní (4,9 %) a letní s 2,3 %, 

bříza bradavičnatá (3,3 %), olše lepkavá (2,6 %) a buk lesní s 1,3 %. Ze zbývajících 

listnatých dřevin žádná nepřesahuje 1,0 %. (Zdroj: Výroční zpráva, Městské lesy Hradec 

Králové, 2018) 

• lesy města Hradce Králové navazují souvisle z jižní a jihovýchodní strany na jeho intravilán, 

rozsáhlý lesní komplex se rozkládá až k Chocni 

• lesní porosty v těsné blízkosti Hradce Králové významně ovlivňují mikroklima celého města 

 

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 

• zvýšení rizika eroze (především lesních cest a ploch po vytěžených stromech, např. po kůrovcové 

kalamitě) 

• vyšší ohrožení poškození loupáním zvěře v období sucha 
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• nejohroženější jsou monokultury jehličnanů (resp. borovicové monokultury) a s tím související 

likvidace následků kůrovcové kalamity, kdy dochází k obnažení lesních ploch (výskytu holin nebo 

ploch s mladými stromky), což představuje nebezpečí z důvodu zadržení vody v krajině a zásadní 

proměnu klimatu v okolí 

• snížení ekonomické výnosnosti lesního hospodaření 

 

5.2  Zemědělství 
 

Stručný popis současného stavu 

• celková rozloha města Hradec Králové činila 10 569 ha (Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2020) 

• podíl zemědělské půdy 45,6 % (4 814,2 ha) z celkové výměry a z toho: 

- podíl orné půdy tvoří 71,2 % (3 428,3 ha) 

- trvalé travní porosty 15,7 % (753,5 ha) 

- podíl zahrad 12,9 % (621,6 ha) 

- ovocné sady dosahují pouze 0,2 % (10,8 ha) 

• v Hradci Králové je poměrně vysoké zastoupení kvalitních půd v I. a II. třídě ochrany ZPF  

• podíl nezemědělské půdy z celkové výměry 54,4 % (5 754,5 ha) 

• nejintenzivnější meliorační opatření se nacházejí severně od Hradce Králové (jednotlivé 

odvodňované plochy se nachází v celé polabské krajině); vzhledem ke stáří melioračních zařízení 

nemusí být plně zajištěna jejich funkčnost 

• pro zemědělské rekultivace jsou obecně v nivě Labe příhodné podmínky a jsou využitelné jako 

cíl začlenění rekultivované plochy do krajiny (vždy je třeba uvažovat i další rekultivační cíle od 

hydrických, přes lesnické až po krajinářské rekultivace) 

• v rámci zpracování ÚSK byla provedena analýza velikosti půdních bloků, přičemž poměrně 

značný počet zemědělských ploch svou rozlohou převyšuje velikost 50 ha (největší půdní bloky 

dosahují velikost až 250 ha) (Zdroj: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hradec 

Králové, 2018) 

• zastoupení ploch v ekologickém zemědělství dle užití půdy na jejich celkové výměře v krajích 

ČR v roce 2020 tvoří v Královehradeckém kraji 24 659 ha, z toho největší výměra je v druhu 

kultury trvalý travní porost 21 580 ha (Zdroj: ÚZEI, 2021) 

• erozní ohroženost, přičemž nejohroženější plochy (průměrné roční ztráty půdy) jsou 

soustředěny severně od města Hradec Králové, částečně pak severozápadně, zatímco dílčí 

povodí východně anebo v návaznosti na toky Labe jsou ohroženy velmi málo 

• podle platných mapových podkladů (VÚMOP, 2017) je větrnou erozí mírně až středně ohrožena 

významná část plochého území jednak podél řeky Labe západně od Hradce Králové 

• v současné době jsou prováděny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) pro Hradec Králové, 

a proto výčet nemusí být zcela aktuální, dle sdělení MMHK právě probíhá řízení o KPÚ 
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v k.ú. Svobodné Dvory a Plotiště n/L. mj. v souvislosti s řešením náhradních přístupů po realizaci 

D11. Do KPÚ je zahrnut i poldr při Chaloupské svodnici a u křižovatky Bláhovka. 

• z pohledu změny využití půdy dochází v území k záborům zemědělské půdy a jejímu zastavování, 

což je celorepublikovým problémem 

• v minulosti prováděné 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 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

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

• snížení půdní úrodnosti 

• zvýšení rizika eroze půdy 

• pokračující úbytek organické hmoty v půdě, pokles půdní diverzity (edafonu), snížení 

sekvestrace uhlíku a retenční kapacity 

• potenciální aktivizace sesuvů půd s ohledem na vyšší četnost a intenzitu přívalových srážek 

• předpoklad zvýšení četnosti rizika povodní 

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

povrchových vod a nedostatku vody v zemědělství (snížení kvality a dostupnosti vodních zdrojů 

pro plodiny, zavlažování, napájení aj.) 

• zhoršení estetické hodnoty krajiny, snižování biologické rozmanitosti a nízký podíl 

ekostabilizačních prvků v krajině (absence mimoprodukčních ploch na orné půdě) 

• 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 – dlouhodobý 

nárůst teploty spojený se změnami rozložení teplot a srážek během roku (s rostoucí teplotou 

úzce souvisí i riziko sucha) 
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5.3  Vodní režim v krajině a vodní hospodářství 
 

Stručný popis stavu 

• zájmové území ORP Hradec Králové patří do hydrologického povodí 1. řádu Labe 

• Labe (nejvýznamnější tok) pramení na severu Královéhradeckého kraje a pod soutokem s Orlicí 

v Hradci Králové má Labe dlouhodobý průměrný průtok 45,6 m3/s (Zdroj: Územní studie krajiny 

správního obvodu ORP Hradec Králové, 2018) 

• řeka Orlice (nejvýznamnější přítok Labe) ústí zleva do Labe v Hradci Králové v nadmořské výšce 

227 m. Orlice je charakteristická četnými meandry a slepými i mrtvými rameny nacházejícími se 

i v Hradci Králové. Průměrný dlouhodobý průtok v jejím ústí činí 21,8 m3/s (Zdroj: Územní studie 

krajiny správního obvodu ORP Hradec Králové, 2018) 

• nejvyšší vodní stavy jsou dosahovány na jaře z důvodu tajícího sněhu v Krkonoších, v letních 

měsících hladina vody klesá, avšak při prudkých dešťových srážkách může docházet k jejímu 

prudkému vzestupu (Zdroj: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hradec Králové, 2018) 

• do ČOV Hradec Králové jsou přiváděny odpadní vody ze samotného města, ale i z několika 

přilehlých měst a obcí 

• úpravna vody na Orlici v Hradci Králové byla v letech 2012 až 2014 rekonstruována; v květnu 

2014 byla zahájena dodávka pitné vody do veřejné vodovodní sítě, přičemž na dodávkách pitné 

vody se podílí 40% 

• zásadní objem zadržené vody v zájmovém území představuje půdní retence, odtoky jsou 

ovlivněny mírou antropogenizace krajiny 

 

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 
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5.4  Urbanizovaná krajina 
 

Stručný popis stavu 

• Hradec Králové je město plné zeleně ležící na soutoku řek Labe a Orlice, nacházející se pouhých 

sto kilometrů východně od Prahy, 65 kilometrů od pohoří Krkonoš a 40 kilometrů od Orlických 

hor. 

• významným přírodním atributem městské krajiny Hradce Králové je prolínání řek Labe a Orlici 

(soutok) se zelení a zástavou; tok Labe a vodní plochy, které vznikly na levém břehu řeky, 

zejména Správčák a soutok s Orlicí 

• Labské břehy mají i přes řadu technických úprav relativně přírodní ráz (oproti kamenným 

nábřežím v jiných historických městech) – jedná se o hodnotu, která by měla být chráněna 

a zohledněna v plánovacích procesech rozvoje města. Od soutoku s Orlicí je tok Labe prohlášen 

evropsky významnou lokalitou Orlice a Labe. 

• Hradec Králové disponuje značným množstvím zeleně a volných ploch v urbanistické struktuře 

města 

• přímo v centru města se nachází několik rozlehlých parků a zeleně: 

- Jiráskovy sady – nacházející se na soutoku Labe a Orlice jsou kombinací přírodního 

anglického parku a dokonale upravovaných ploch po vzoru francouzského zahradnictví 

- Žižkovy sady – nacházející se pod tzv. severními terasami přímo pod historickým jádrem 

a má rozlohu 3,5 ha; charakter parku se blíží francouzským zahradám se zvláště pečlivě 

upravované květinovými plochami 

- Šimkovy sady – jedná se o park v anglickém stylu, doplněn umělými jezírky, tento 

nejrozsáhlejší královéhradecký park má rozlohu 18 ha je ideální pro sportovně-relaxační 

aktivity 

- Městské lesy – město Hradec Králové vlastní lesy o rozloze 3 850 ha. V oblasti městských 

lesů je 150 km opravených lesních cest, malebné hájovny a klenuté mostky Stříbrného 

potoka, altány, lavičky, stolky pro chvíle odpočinku a krytá ohniště. 

- Parky Malý Labský náhon – Park Sádky a Park Pernštejnů mají platné stavební povolení, 

čeká se na zařazení finančních prostředků a realizaci 

• Centrální část města sdružuje jádrové městské části kompaktního městského centra, lokalitu 

komerční občanské vybavenosti a výroby na Rašínově třídě; na severu je území centrální části 

města protaženo k areálu Letiště Hradec Králové. Centrální část města je charakteristická 

městským typem zástavby. Zahrnuje také plochy pro rozvoj. (ÚP Hradce Králové) 

• Periferní části města jsou od centrální části města prostorově odděleny (byť v některých 

případech již došlo částečně ke srůstání zástavby periferní části města a centrální části města – 

Plotiště, Plácky, Nový Hradec Králové). Charakter periferních částí města je příměstský nebo 

venkovský. Periferními částmi města jsou chápány Plotiště nad Labem, Plácky, Rusek, Piletice, 

Slatina u Hradce Králové, Svinary, Malšova Lhota, Nový Hradec Králové (včetně k. ú. Kluky), 

Roudnička, Březhrad, Plačice, Svobodné Dvory (část) a samostatně vymezené Chaloupky. 

(ÚP Hradce Králové) 

• Rozvojová studie letiště Hradec Králové předběžně ukazuje, za jakých podmínek bude možné 

řešené území přeměnit na funkční průmyslovou zónu s využitím potenciálu přímé vazby 
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na stávající veřejné vnitrostátní a mezinárodní civilní letiště. HK-katalog-letiste-CZ.indd 

(hradeckralove.org) 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

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

• 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 

 

5.5  Biodiverzita a ekosystémové služby 
 

Stručný popis stavu 

• území NATURA 2000 zasahuje na území 4 evropsky významných lokalit (EVL): 

- EVL Orlice a Labe 

- EVL Slatinná louka u Roudničky (území EVL zahrnuje celý prostor slatinné louky mezi 

rybníky Datlík a Roudnička nacházejících se při jižním okraji města Hradec Králové) 

- EVL Na Plachtě (bývalé vojenské cvičiště kolem rybníků Jáma a Plachta 

na jihovýchodním okraji Hradce Králové) 

- EVL Piletický a Librantický potok (Piletický potok vzniká v městské část Hradce Králové 

– Rusek soutokem Librantického a Černilovského potoka. Teče směrem na jihozápad. 

Poblíž centra Hradce Králové se vlévá do Labe. Librantický potok pramení nad obcí 

Librantice (cca SV od Hradce Králové) a teče kolem obce Divec a lesu Ouliště 

do Ruseka.) 

• maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma v kategorii přírodní památka (PP) 

- PP Piletický a Librantický potok 

- PP Orlice 

- PP Roudnička a Datlík 

- PP Na Plachtě 

- PP Na Plachtě 3 

- PP U císařské studánky 

- PP Černá stráň 

- PP Sítovka 

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=69466
https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=69466
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• registrované významné krajinné prvky 

- Rybník Výskyt (lesní rybník s rašelinnými břehy, nacházející se v jihovýchodní části 

Hradce Králové) 

- U velkého jezera (v jižní části území města Hradec Králové vedle vodního toku Labe) 

- Velké jezero (zachovalé staré rameno řečiště Labe se zachovalými lužními a břehovými 

porosty s typickou pobřežní a vodní květenou nacházející se v jižní části území města 

Hradec Králové) 

- Plácky (staré labské rameno, pískovny a strouhy, krajinářská lokalita s rozptýlenou 

zelení nacházející se na severu území města Hradec Králové) 

- Malšovická ramena (krajinářsky a geomorfologicky velmi zachovalá ramena Orlice se 

sádkami v Malšovicích) 

• památné stromy k.ú. Hradec Králové: Borovice lesní (101639), Buk v Žižkových sadech 

(106134), Dub letní (104962), Dub letní (101653), Dub u nemocnice (101634), Javor babyka 

(105502), Jilm u řeky Labe (106030), Jilm v nivě Labe (106029), Jinan dvoulaločný (101636), 

Lípa srdčitá (101635), Platan javorolistý (101612). Celkový počet památných stromů v Hradci 

Králové (podle databáze Ústředního seznamu AOPK), kde je orgánem ochrany Magistrát města 

Hradec Králové je 21 chráněných objektů (u 8 objektů byla ochrana zrušena) 

• Přírodní park Orlice, vyhlášen roku 1996 na území ORP HK jehož součástí je především niva řeky 

Orlice. Jedná se o rozsáhlý přírodní park s předmětem ochrany cenných přirozených říčních 

a nivních ekosystémů a typického krajinného rázu pro říční krajiny. 

• lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem, nacházející 

se v zázemí města Hradec Králové na vodním toku Orlice jsou Slepé rameno u Slezského 

Předměstí a Rameno u Stříbrného rybníku – v obou případech se jedná o taxon Potamogeton 

praelongus – rdest dlouholistý 

• územní systém ekologické stability (ÚSES) 

• nadregionální ÚSES je vázán na řeky Labe a Orlici (nadregionální biokoridory NK 73 

N+V). Územní plán města Hradec Králové respektuje a upřesňuje prvky na trasách 

nadregionálních a regionálních biokoridorů. Územní plán dále vymezuje a upřesňuje 25 

biocenter a 28 biokoridorů (prvky lokálního ÚSES), podrobné mapové podklady 

zpracovány na: Mapa životního prostředí (mmhk.cz), Mapa ÚSES ORP Hradec Králové 

(mmhk.cz) 

• mezi dálkové migrační koridory patří Hradecké lesy a mezi migračně nejvýznamnější 

toky Labe a Orlice  

• koeficient ekologické stability (podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní 

prostředí) ve městě Hradec Králové je udáván kolem hodnoty 0,6. Území intenzívně využívané, 

zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech 

způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. 

• většina území náleží do 2. bukodubového a 3. dubobukového vegetačního stupně 

• Město Hradec Králové disponuje dostatečnými zásobami nerostných surovin. Rekultivace území 

po těžbě těchto surovin je často ve střetu se zájmy ochrany a využití životního prostředí, např. 

tvorba rozsáhlých vodních ploch po dokončení těžby, která vede k zásadní proměně typu krajiny, 

včetně ovlivnění přirozeného vodního režimu v krajině nebo výskyt chráněných druhů živočichů 

a jejich biotopů vzniklých v důsledku těžby ad. 
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Očekávané dopady změny klimatu: 

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

• rozšíření nepůvodních druhů s invazním potenciálem 

• posuny vegetačních pásem a s tím související změny ve využívání území a změny v kvalitě 

a rozšíření jednotlivých biotopů 

• rozpad, poškozování a úbytek biotopů 

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

• celkové ochuzení biologické rozmanitosti a tradičních ekosystémů 

 

5.6  Zdraví a hygiena 
 

Stručný popis stavu 

• k 31.11.2020 činil počet obyvatel města Hradec Králové celkem 92 638 osob (v době bilancování 

vývoje obyvatelstva na konci roku 2011 činil počet obyvatel 93 490 osob, což představuje ztrátu 

852 osob za devítileté období) 

• V případě města Hradec Králové by však podle střední varianty prognózy mělo do konce roku 

2022 dojít k vzestupu počtu jeho obyvatel na úroveň 93,3 tis. (Prognóza vývoje obyvatelstva 

města a SO ORP Hradec Králové na období 2018–2050; Praha, leden 2019) 

• podíl osob ve sledovaných věkových skupinách na celkovém počtu obyvatel města Hradec 

Králové v roce 2020 činil (Zdroj: ČSÚ): 

- 15,4 % podíl ve věkové skupině 0–14 let (14 232 obyvatel) a tato hodnota dlouhodobě 

roste 

- 60,4 % podíl obyvatel ve věku 15–64 let (55 941 obyvatel) 

- 24,3 % podíl obyvatel ve věku 65 a více let (22 510 obyvatel) 

• Například pro rozhodování o kapacitě předškolních zařízení je důležité, že v celém období mezi 

lety 2018 a 2050 kromě krátkého úseku na jeho počátku již nelze prakticky očekávat vzestup 

počtu dětí ve věku 3–5 let nad výchozí hodnotu. Jejich počty by měly oscilovat kolem současné 

hodnoty v rozmezí 5-7 %. Náchylnější k poklesu přitom bude počet dětí v předškolním věku ve 

městě Hradec Králové, kdežto v SO ORP jako celku by měl zůstat nezměněn nebo jen mírně 

vzrůst. (Prognóza vývoje obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové na období 2018–2050; 

Praha, leden 2019) 

• podíl nezaměstnaných osob ve městě Hradec Králové v roce 2020 činil 3,29 % (Zdroj: ČSÚ) 

• Hradec Králové se vyznačuje vysokou koncentrací specializovaných zdravotnických zařízení 

i kapacit medicínského výzkumu a vzdělávání 
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• Na základě dat ze „Sociologického šetření – Spokojenost obyvatel s městem Hradec Králové, 

2019): 

- vyjádřilo s životem v Hradci Králové v roce 2017 spokojenost téměř 96 % respondentů 

(95,9 %). Spokojenost s životem v Hradci Králové je dlouhodobě vysoká a Hradec 

Králové ve srovnání s jinými městy, ve kterých se realizují obdobné výzkumy, patří 

v podílu spokojených občanů na nejpřednější příčky. Respondenti charakterizovali 

Hradec Králové jako klidné, hezké a příjemné město. 

- Jako největší přednosti obyvatelé vnímají přírodní prostředí a celkovou charakteristiku 

města (klidné příjemné město), historickou architekturu a celkové možnosti kulturního 

vyžití. 

- Naopak nejpalčivějším problémem města je doprava a parkování. Dalšími zmiňovanými 

problémy jsou například: bytová situace ve městě, stav některých lokalit (Benešova 

třída a Velké náměstí), špatný stav životního prostředí (tento problém byl upomínán 

častěji než v minulosti).  

• Jestliže strukturální změny v rámci kontingentu dětí a mládeže ve věku přípravy na zaměstnání 

budu podstatné, potom stejné změny na druhém konci věkové pyramidy, v seniorském věku, 

můžeme bez nadsázky označit za zásadní. Již sám vzestup celkového počtu seniorů, tedy osob 

ve věku 65 let a vyšším by měl v Hradci Králové vzrůst na cca 20 %. (Prognóza vývoje 

obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové na období 2018–2050; Praha, leden 2019) 

• Zdravotnická zařízení města Hradec Králové: 

- Fakultní nemocnice Hradec Králové 

- Léčebna návykových nemocí v Nechanicích 

- První privátní chirurgické centrum – Sanatorium SANUS 

- Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) Hradec Králové 

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) 

- Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje (dále jen PZS KHK) 

 

Ohrožené skupiny obyvatel: 

• citlivou skupinou obyvatel jsou zejména senioři a malé děti 

• ve městě je vysoký index stáří – 158, 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 158 obyvatel ve věku 65 a více let) 

• podíl dětské složky obyvatel (do 14 let) je 15,4 %, senioři ve věku 65 a více let tvoří 24,3 % 

obyvatel – podrobná skladba obyvatel dle věku a dle bydliště je využita v kap. 3 Mapování 

a analýza zranitelnosti (Územně analytické podklady ČSÚ; data ke dni 31.12.2020; aktualizace 

30.6.2021) 

• 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. 
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Očekávané dopady změny klimatu: 

• zvýšení koncentrací přízemního ozonu 

• zvýšení sezónního výskytu a trvání alergických onemocnění 

• změny ve výskytu infekčních nemocí 

• 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 

 

5.7  Rekreace a cestovní ruch 
 

Stručný popis stavu 

• Rekreační využití v rámci Hradec Králové je dáno zejména přírodními podmínkami, kvalitou 

krajinného prostředí, zásadní je přítomnost řek Orlice a Labe, obklopené procházkovými okruhy, 

včetně městských lesů v jihovýchodním segmentu města, které nabízejí stezky (poznávací trasy) 

pro pěší i rekreační sporty. 

• plochy a vodní toky vhodné ke koupání, jsou patrné především ve východní části města podél 
Orlice a v letních měsících jsou ke koupání navštěvovány písníky v blízkosti Labe. Na území 

města jsou evidované 2 vodní plochy ke koupání Stříbrný rybník a Wake park Plačice.  

 

• obyvatelé i návštěvníci Hradce Králové mohou denně navštěvovat kina, programy Hradecké 

kulturní a vzdělávací společnosti, Hvězdárnu a planetárium, nejrůznější zábavní střediska, 

diskotéky, hudební kluby a další msta. Mezi kulturní instituce zřizované městem (mimo jiné) 

patří Klicperovo divadlo Hradec Králové, o. p. s.; Divadlo DRAK a Mezinárodní institut 

figurativního divadla, o. p. s.; Filharmonie Hradec Králové, o. p. s.; Hradecká kulturní 

a vzdělávací společnost, s. r. o. 

• Každoročně se v Hradci Králové konají mezinárodní divadelní, jazzové, folklorní a filmové 

festivaly, ale i světové soutěže ve společenském a moderním tanci. 

• Festivalpark v areálu letiště se každoročně stává místem setkání velkého počtu příznivců Hip 

Hop Kempu, tří dnů plných muziky, rytmů, adrenalinových sportů a tance a Rock for People, 

jednoho z největších festivalů ve střední Evropě. Obě akce s mezinárodní účastí se pyšní více 

než deseti tisíci návštěvníky.  

• kongresová centra, jako jsou Aldis a Nové Adalbertinum, hostí mezinárodní sympozia a výstavy 

• ve městě je řada sportovišť, fitcentra, koupaliště s autokempem, krytý plavecký bazén, Obří 

akvárium a Městské aquacentrum s mořským vlnobitím ad. 
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• Infrastrukturu cestovního ruchu v Hradci Králové doplňuje příměstské golfové hřiště, Golf Club 

Hradec Králové z.s. (devítijamkové hřiště s cvičnými greeny a drivingem) 

• důležitý je význam města v oblasti duchovního života, vědy a vzdělanosti (UHK) 

• v rámci města je možné navštívit komentované prohlídky významných hradeckých památek – 

renesanční Bílé věže a dřevěného kostelíku sv. Mikuláše a další  

• rovinatý terén města je ideální pro procházky městem a jeho okolím (viz web města Hradec 

Králové Procházky městem Hradec Králové: Hradec Králové (hradeckralove.org)) 

• okolí Hradce Králové je protkáno historickými lokalitami např. zámek Hrádek u Nechanic 

a Karlova Koruna, hospital Kuks s Braunovými sochami, bojiště na Chlumu či originální 

třebechovický Proboštův betlém 

Atraktivitu města zvyšuje také blízkost do skalních měst v Českém ráji či v Adršpašských skalách, 

do Krkonoš a Orlických hor, Safari ve Dvoře Králové nad Labem aj. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• zvýšení zdravotních a bezpečnostních rizik pro návštěvníky a turisty 

• negativní dopady na stav památek  

• vyšší tlak na rekreační využití lesů, parků a vodních ploch 

• zhoršování kvality vod v koupacích vodních plochách, nedostatek vody pro koupání 

 

5.8  Doprava 
 

Stručný popis stavu 

• Hlavní dopravní tepny z Hradce Králové vycházejí radiálním způsobem, a to buď samostatně, 

nebo ve sdružených dopravních koridorech s železničními tratěmi. Jsou jimi silnice I/35 

a regionální železniční trať č. 041 směrem na Hořice a Jičín, silnice I/33, v blízké době nahrazená 

dálnicí D11, a železniční trať č. 031 směrem na Jaroměř, silnice I/11 a železniční trať č. 020 

směrem na Třebechovice pod Orebem a na Chlumec nad Cidlinou, silnice I/35 na Holice, silnice 

I/37 a železniční trať č. 031 směrem na Pardubice. 

• Dopravní infrastruktura města, zejména týkající se dopravního napojení rozvojových ploch 

na nadřazené dopravní sítě, je důležitá pro jeho další společensko-ekonomický rozvoj. 

• V prosinci 2021 se očekává otevření dálnice D11 Hradec Králové–Smiřice a dále směrem 

na Jaroměř a dálnice D35 Opatovice–Časy, což dohromady odvede velkou část tranzitní 

dopravy, která nyní projíždí přes velký městský okruh a komplikuje dopravní situaci ve městě. 

• V budoucnu je plánována výstavba propojení dálnice D11 a silnice I/37 na jižním okraji města. 

• S výjimkou trati 041 je železnice ve všech směrech z Hradce Králové elektrizovaná. Využit je 

stejnosměrný systém 3 kV. 

https://www.hradeckralove.org/prochazky-mestem-hradec-kralove/ds-1817
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• Na železniční trati 020 je plánována rekonstrukce zahrnující zdvoukolejnění a navýšení 

maximální rychlosti na 160 km/h. Na úsecích v blízkosti Hradce Králové v obou směrech se 

očekává zahájení v roce 2025 a dokončení 2028. V celé délce od Prahy by měla být rekonstrukce 

dokončena v roce 2033. Poté bude nabízet moderní přímé spojení alternativní k 1. koridoru. 

• Průběžně probíhá modernizace na trati 031 ve směru na Pardubice. Rekonstrukce zahrnuje 

zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na 160 km/h. Prostřední část je již dokončená. Hotovo má 

být v roce 2028. (Interaktivní mapa Správy železnic) 

• Výhledově se počítá se stavbou VRT 5 z Prahy do Vratislavy, která bude vedena přes Hradec 

Králové. V současnosti se připravuje studie proveditelnosti. 

(https://www.spravazeleznic.cz/vrt/praha-hradec-kralove-wroclaw) 

• Provozovatelem městské hromadné dopravy (MHD) na území města Hradec Králové je Dopravní 

podnik města Hradce Králové, a.s. Městská hromadná doprava je zabezpečována trolejbusy, 

autobusy a elektrobusy, které jsou v majetku společnosti. 

• Dopravní podnik v současnosti provozuje celkem 70 autobusů (naftových), 23 elektrobusů 

a 41 trolejbusů (10 z nich jsou parciální trolejbusy – schopné jezdit i na baterii). Celkem tak 

47 % vozidel pohání elektřina. Všechna vozidla jsou nízkopodlažní 

(https://www.dpmhk.cz/180/Struktura_vozidel_MHD_k_31_12_2020/). 

• Dostupnost hromadné dopravy je velmi dobrá. 92 % obyvatel má zastávku blíže než 400 m. 

• Na severním okraji města se nachází regionální letiště, které slouží místnímu aeroklubu a letecké 

škole. Je zařízeno pouze pro odbavení letů VFR (lety podle viditelnosti), včetně nočních. 

Z důvodu blízkosti mezinárodního letiště Pardubice a Letiště Václava Havla v Praze se nedá 

očekávat poptávka po rozšíření letiště pro mezinárodní provoz. K rozvoji letiště je aktuálně 

zpracovávána studie proveditelnosti. 

• Cyklodoprava tvoří díky rovinatému terénu a vhodným klimatickým podmínkám významný podíl 

v mobilitě obyvatel a je jednou z hlavních priorit obyvatel města. Hradec má zpracovanou 

Koncepci rozvoje cyklistické dopravy z roku 2012 s výhledem do roku 2027. Cílem koncepce je 

odklon od nesystémového využívání financí do jednotlivých projektů cyklistické infrastruktury. 

Namísto toho navrhuje zapojit plánování cyklodopravy do všech městských projektů. 

• Navzdory této koncepci podíl využívání kol na jízdu po městě během posledních let klesal 

(2013: 21 %; 2018: 18 %). 

• Od roku 2020 působí v Hradci systém sdílení kol provozovaný firmou Next Bike. Celkem systém 

využívá 100 kol rozmístěných do 40 stanic. (www.nextbikeczech.com) 

• V srpnu 2021 zahájily činnost dva provozovatelé systému sdílení elektrokoloběžek – firmy Lime 

a Bolt. Dohromady nabízejí přibližně 400 kusů koloběžek. (https://zdopravy.cz/hradec-kralove-

zacne-vybirat-poplatek-za-parkovani-kolobezek-90625/) 

• Město plánuje do roku 2023 vybudovat inteligentní dopravní systém, zahrnující řízení křižovatek 

s upřednostněním vozidel MHD (i s ohledem na aktuální zpoždění vozu) a bezpečnostní prvky 

(např. radary pro měření rychlosti se sběrem dat). Systém by měl zvýšit plynulost dopravy 

ve městě a zatraktivnit jízdu MHD zkrácením jízdních dob. 

• Koncepce SMART city Hradce Králové klade důraz na rozvoj elektromobility. Cílem je mimo jiné 

podpořit rozšíření sítě dobíjecích stanic u komerčních provozovatelů. 

http://www.nextbikeczech.com/
https://zdopravy.cz/hradec-kralove-zacne-vybirat-poplatek-za-parkovani-kolobezek-90625/
https://zdopravy.cz/hradec-kralove-zacne-vybirat-poplatek-za-parkovani-kolobezek-90625/
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• V centru města funguje Integrovaný systém parkování (ISP), který rozčleňuje město do několika 

zón s různými pravidly pro parkování. V některých zónách není umožněno parkování hostů. 

Město také provozuje tři parkovací domy, většinou jsou využívány obyvateli s předplaceným 

parkováním. 

• Na většinu míst v centru města není omezen vjezd osobních automobilů. Omezení platí pouze 

pro jejich parkování. 

• Labe v úseku kolem Hradce Králové není splavné pro nákladní dopravu. Pro osobní dopravu se 

dá využít až do Smiřic. 

• Město má zpracované množství dokumentů, které se zabývají dopravou. Mezi ně patří zejména: 

- Plán mobility města Hradec Králové 

- Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy, září 2017 generel (hradeckralove.org) 

- Plán udržitelné městské mobility města Hradec Králové Plán udržitelné městské mobility 

města Hradce Králové HRADEC JEDE – městský plán mobility 

- Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+ 

- Koncepce rozvoje cyklodopravy v Hradci Králové 

- Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030 

• Hradec Králové je spolu s Olomoucí a Brnem členem Řídící rady spolku CIVINET: spolek CIVINET 

Česká a Slovenská republika, z. s., představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících 

se tématu udržitelné mobility. Jeho prostřednictvím jsou podporovány všechny způsoby 

dopravy, tedy pěší, cyklistická, veřejná doprava, formy sdílené dopravy, čistá mobilita atd. 

Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a management mobility. Úvodní strana 

| CIVINET 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

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

• zvýšení nehodovosti v důsledku snížené koncentrace během vln horka 

• snížení dopadů ledovky 

• snížení nákladů na zimní údržbu silnic (snížení dopadů ledovky) 

• nutnost zavedení klimatizace v MHD 

• zvýšení spotřeby energií při provozu dopravních prostředků 

 

5.9  Průmysl a energetika 
 

Stručný popis stavu 

• Hradec Králové má charakter významného správního centra s vysokým zastoupením terciárního 

a kvarterního sektoru a nižším podílem převážně strojírenského a zpracovatelského průmyslu.  

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=67841
https://www.hradecjede.cz/
https://www.civinet.cz/
https://www.civinet.cz/
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• Ve městě je silná koncentrace obyvatelstva a ekonomických činností i mezinárodního významu. 

• Konkurenceschopnost celého regionu zásadně ovlivňují vazby mezi Hradcem Králové 

a Pardubicemi, respektive hradecko-pardubické aglomerace. Vazby mezi jádrovými městy silně 

působí na okolí a velkou měrou ovlivňují konkurenceschopnost celého regionu, viz Integrované 

územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.1  

• Hradec Králové nemá výrazně průmyslové zóny, jsou zde zastoupeny převážně střední a menší 

podniky. Městu v současnosti nedominuje velký průmyslový podnik, nicméně koncentrace 

malých a středních firem do několika soustředěných zón vytváří velkou průmyslovou zónu ve 

skladištní oblasti (k.ú. Slezské př.) a v bývalém areálu ZVÚ (tzn. Závody Vítězného února (ZVU), 

k.ú. Kukleny).  

• Z pohledu klimatu je dále podstatné soustředění komerčních, skladových ploch doprovázejících 

silnici I/11 a silnici I/35.   

• Ve městě převládá strojírenský, elektrotechnický, kovozpracující průmysl, hutnictví neželezných 

kovů, chemický, dřevozpracující průmysl. Světově známou je výroba hudebních nástrojů (piana 

Petrof).  

• V okrajových lokalitách Hradce Králové je provozována intenzivní zemědělská činnost, která 

výrazně ovlivňuje lokální klimatické podmínky, má přirozeně klíčové dopady na erozní poměry, 

vodní poměry v krajině, teplotní situaci v celém území a přímo či nepřímo ovlivňuje klimatické 

podmínky ve městě samotném.  

• Stejně jako zemědělské areály byly i v minulosti průmyslové provozy budovány na okrajích sídel. 

V důsledku postupného plošného rozšiřování sídel se tyto plochy staly jejich součástí. Řada 

z nich se pak stává problematickou nejen z důvodů hygienických (emisní, hluková zátěž), ale 

také estetických, z důvodu omezení využití sídel (průmyslové areály jsou obvykle neprostupné 

a hledání jejich nových funkcí je spojeno s významnými finančními nároky). (Zdroj: Územní 

studie krajiny ORP Hradec Králové) 

• Plochy průmyslu a komerce tvoří téměř souvislý obal západní, severní a jižní části Hradce Králové 

a jejich počet a rozloha se neustále zvyšuje (Slezské Předměstí, Pouchov, Letiště Hradec 

Králové, Plácky, Plotiště nad Labem, Pražské Předměstí, Březhrad, Moravské Předměstí) 

• Na území Královéhradeckého kraje jsou v celkové produkci emisí dominantním zdrojem 

znečišťování ovzduší lokální topeniště, dále automobilová a nákladní doprava a poté v menší 

míře velké zdroje znečišťování ovzduší. (Zdroj: Profil města Hradec Králové 2016-2018) 

• V celém území ORP Hradec Králové není situován výrazný průmyslový komplex, který by měl 

vliv na existenci znečištěného ovzduší, tak největší zdroj znečištění ovzduší představuje silniční 

doprava v Hradci Králové a na hlavních dopravních tazích reprezentovaných dálnicí D11, 

rychlostní silnicí R 35 a silnicemi I. tříd, z nichž nejvýznamnější roli představuje spojnice mezi 

dálnicí D11 a hraničním přechodem Náchod – Běloves. Významným faktorem nadregionálního 

významu je z hlediska energetiky, resp. emisní stopy v regionu, sousední uhelná elektrárna 

Opatovice (v Pardubickém kraji), která je od roku 2010 v majetku Energetického 

a průmyslového holdingu, a.s. 

 
1 Nově bylo do témat k podpoře v rámci ITI zařazeno také téma revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury 
s budováním zelené infrastruktury měst a obcí včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích, zdroj ITI 
2021. 
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• Ve správě města je velké množství budov. Mimo jiné 17 základních škol, 18 mateřských školek, 

2 základní umělecké školy a jesle. 

• Na opatření vedoucí k energetickým úsporám má v historické části města podstatný vliv městská 

památková zóna a památková rezervace, v kterých není dovoleno zasahovat do vnějšího vzhledu 

budov. To znemožňuje např. zateplení budov nebo uložení FVE na střechy. 

• Ve městě je velké množství společností zabývajících se centrálním rozvodem tepla. 

Nejvýznamnější společností vyrábějící teplo jsou Elektrárny Opatovice, a.s., které na území 

Hradce Králové disponují výkonem 140 MW. Kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla 

(KVET) dále provozují dvě společnosti (Královéhradecká provozní, a.s. a OnSite Power 3 s.r.o.), 

dohromady s tepelným výkonem 0,842 MW. 

• Na rozvod tepelné energie na území města má licenci 6 společností. Většinu města pokrývá 

městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 

• Na území města jsou 3 vodní elektrárny. Jedná se o elektrárnu společností VÍT a SPOL, spol. 

s r.o. s instalovaným výkonem 0,99 MW, elektrárnu 1. elektrárenská s.r.o. s výkonem 1.15 MW 

a elektrárnu ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. s výkonem 0,75 MW 

• Pro provoz FVE na území Hradce Králové je uděleno 214 licencí na 248 zdrojů energie. 82 zdrojů 

s celkovým instalovaným výkonem 6,293 MW provozují firmy. 166 zdrojů o celkovém 

instalovaném výkonu 1,38 MW je v soukromých rukou. Největší FVE na území města je 

s celkovým výkonem 2,2 MW elektrárna společnosti YELLOW ENERGY, s.r.o. v městské části 

Třebeš. Další významnou FVE je elektrárna společnosti EUROLOGIS, s.r.o. v městské části 

Březhrad s instalovaným výkonem 1,497 MW, která byla v roce 2020 instalována na střechy 

budov v rozsáhlém průmyslovém areálu. Rovněž umístěna na střechách průmyslového areálu 

je elektrárna společnosti MEDTEC – VOP, spol. s r.o., která disponuje instalovaným výkonem 

0,707 MW. 

 

Obrázek 1 Elektrárna EUROLOGIS, s.r.o. zdroj: mapy.cz 

• Pouze dvě velké FVE na území Hradce Králové jsou postaveny na louce. Jedná se o elektrárnu 

YELLOW ENERGY s.r.o. v Třebeši s instalovaným výkonem 2,2 MW. Matos solar, s.r.o., 

s instalovaným výkonem 0,166 MW v Plotišti nad Labem. 



Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové pro období 2021-2030   

 

58 / 66 

 

 

 

• Hradec Králové má společně s Pardubicemi zpracovanou Územní energetickou koncepci z roku 

2015. 

• Následující obrázek ukazuje celkové zastoupení elektráren na území Hradce Králové

 

Obrázek 2 Obrázek ukazuje poměrnou velikost jednotlivých zdrojů elektřiny na území Hradce Králové 

podle typů zdroje energie. Samostatně jsou zobrazeny zdroje s instalovaným výkonem alespoň 0.1 MW. 

Fotovoltaické elektrárny s licencí vystavenou pro soukromou osobu jsou sjednoceny do kategorie 

soukromé fotovoltaické. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• změna v rozložení špiček poptávky po energii od zimního vytápění k letnímu chlazení, resp. 

přidání odběrových špiček v teplých jarních a letních měsících.  

• negativní dopady na výrobu vodní energie z důvodu nestabilního průtoku ve vodních tocích  

• nedostatek vody pro průmyslové podniky a elektrárny v případě sucha (nedostatek ve zdrojích 

povrchové i podzemní vody)  

• 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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5.10 Mimořádné události a ochrana 

obyvatelstva 
 

Stručný popis stavu 

• Odbor krizového řízení města společně se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), 

jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové zabezpečuje přípravu města na 

mimořádné události a krizové situace v rámci města. 

• Na webových stránkách města HK je rozsáhlý mapový projekt, který poskytuje mapové 

informace z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ohrožujících objektů, povodní, 

významných objektů atd. Mapa krizového řízení (mmhk.cz) 

• Důležitá telefonní čísla Důležitá telefonní čísla: Hradec Králové (hradeckralove.org) 

• Pokyny a činnosti při mimořádných událostech jsou na webu města rozděleny do 12 kategorií 

od Přípravy domácnosti na krizové situace, chemické havárie, Povodně, Požár, Podezřelé zásilky, 

První pomoc až po Zabezpečení domácích zvířat Pokyny a činnosti při mimořádných událostech: 

Hradec Králové (hradeckralove.org) 

• město má zpracovaný povodňový plán Povodňový plán pro město Hradec Králové zpracovaný v 

digitální verzi dne 11. 2. 2010, mapu administrativně určených území, která mohou být při 

povodni zaplavena vodou Mapa záplavových území (mmhk.cz) 

• aktuální informace s pandemií nového koronaviru a jiné praktické informace jsou uvedeny mimo 

jiné na Koronavirus: Hradec Králové (hradeckralove.org) 

 

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 

  

http://mapserver.mmhk.cz/tms/hkkrizov/index.php?client_type=map_resize&strange_opener=1
https://www.hradeckralove.org/dulezita-telefonni-cisla/d-55387/p1=19394
https://www.hradeckralove.org/pokyny-a-cinnosti-pri-mimoradnych-udalostech/ms-19398/p1=19398
https://www.hradeckralove.org/pokyny-a-cinnosti-pri-mimoradnych-udalostech/ms-19398/p1=19398
http://mapserver.mmhk.cz/tms/hkpovoden/index.php?client_type=map_resize&strange_opener=1
https://www.hradeckralove.org/koronavirus/ms-29120/p1=29120
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5.11 Činnost místních spolků a financování 

environmentálních aktivit na území města 

5.11.1 Činnost místních spolků na území města 

 

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

na území Hradce Králové, zvyšují biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny, posilují ve společnosti 

odpovědnější vztah k životnímu prostředí v souladu s udržitelným rozvojem a připravují životní prostředí 

i občany na klimatickou změnu. 

• Středisko ekologické výchovy SEVER 

- Pracoviště pod Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus 

Krkonoše 

- Krátkodobé výukové programy s environmentální tématikou pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ 

(třídění odpadu, význam půdy, ekologie, lesní pedagogika, aj. 

- Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky, semináře pro organizace zaměřené 

na šetrný provoz, přednáškové a další typy programů pro veřejnost (Den Země, brigády, 

promítání filmů s ekologickou tématikou, soutěže, výstavy), ekologické poradenství 

• NaturaServis s.r.o. 

- Terénní práce a průzkumy sloužící k ochraně přírody 

- Osvětové přednášky a besedy pro širokou i odbornou veřejnost, exkurze na význačné 

herpetologické lokality, ukázky možností ochrany přírody apod. 

• STUŽ 

- Východočeská regionální pobočka neziskové organizace zabývající se ekologií 

a navazujícími disciplínami, např. výchovnými a osvětovými 

- Hlavním cílem je hledání cest a prosazování lidských hodnot a způsobů života 

umožňujících trvale udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni 

• ZO ČSOP Jaro JAROMĚŘ 

- ochranářská skupina JARO sídlí v Jaroměři, ale pečuje o přírodně cenné lokality v celém 

regionu – mezi nimi i o lokality v Hradci Králové 

• Městské lesy Hradec Králové 

- Naučné stezky Funkce lesa a Mrtvé dřevo, stavba broukovišť a hmyzích hotelů, 

přikrmování ptáků v období nízké potravní nabídky 

• Ekoškoly ZŠ Úprkova a ZŠ Habrmanova 

- Zapojeny do mezinárodního vzdělávacího programu, jehož hlavním cílem je, aby žáci 

snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí 

ve škole a jejím okolí. 
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5.11.2 Financování environmentálních aktivit na území města 

 

Hradec Králové pravidelně poskytuje dotace na péči o životní prostředí a ekologické projekty  

Program uděluje dotace ve dvou oblastech. 

- Environmentální výchova, osvěta a činnost – Zvyšování environmentální gramotnosti 

obyvatel regionu – děti a mládež, dospělá veřejnosti, nejširší veřejnost. Podpora činnosti 

environmentálně aktivních subjektů 

- Praktická péče o přírodní prostředí a zdroje – Podpora environmentálně aktivních 

subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a udržitelné využívání přírodních 

zdrojů. 

Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce 

a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů 

a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny.  

V minulosti dotací využívaly zejména základní a mateřské školy a centra environmentálního vzdělávání, 

dále například ZO ČSOP JARO Jaroměř nebo místní myslivecký spolek a Výzkumný ústav lesního 

hospodářství a myslivosti. 
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6. 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 Hradec Králové.  

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 Hradec Králové. 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 podmínek (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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