
Poděkování
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Projekt „Adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové“,
registrační číslo projektu: 3194100019.

Nástrojem pro sledování postupu příprav a realizace jednotlivých opatření 
je akční plán. Ten pro každou ak� vitu stanovuje časový harmonogram, 
odpovědnos�  a zdroje fi nancování.

Obsahuje prioritní projekty a záměry v celé šíři adaptačních (a mi� gačních) 
opatření.

Do budoucna bude akční plán aktualizován a dále rozšiřován.

ADAPTAČNÍ STRATEGIE
PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO

HRADEC KRÁLOVÉ

MANAŽERSKÉ 
SHRNUTÍ

Akční plán



ID INDIKÁTOR JEDNOTKA

IN1 Rozloha nepropustných ploch přeměněných na plochy propustné m2

IN2 Počet realizovaných opatření modrozelené nebo šedé infrastruktury opatření

IN3 Množství vzrostlé zeleně strom

IN4 Počet městem podpořených projektů s téma� kou změny klimatu projekt

IN5 Uspořené emise skleníkových plynů tCO2

IN6 Počet podaných projektových žádos� projekt

IN7 Počet akcí pořádaných na téma klima� cké změny akce

Implementace

Proč Adaptační strategie 
na změnu klimatu

Adaptační strategie je novým nástrojem, díky kterému se Hradec Králové 
systema� cky připravuje na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek.

Cílem je dlouhodobě nižší ohrožení lidí i přírody (nižší zranitelnost) a zároveň 
vyšší odolnost v případě nepříznivých událos�  (vyšší resilience).

Vedlejším efektem těchto ak� vit je zvýšení kvality života a životního prostředí, 
veřejného prostranství, bezpečnos�  obyvatel, a podpora ekonomického 
a společenského rozvoje Hradce Králové.

Pro úspěšnou adaptaci Hradce Králové na změnu klimatu je klíčové správné 
nastavení implementace, která zaručí úspěšnou realizaci navrhovaných 
projektů.

Strategie proto stanovuje následující procesy:

• Adaptaci města vede Řídící skupina složená z odborníků a představitelů 
města.

• Konkrétní činnost města má na staros�  Koordinátor Adaptační strategie, 
který prosazuje a pomáhá vytvářet organizační podmínky pro realizaci 
strategie v rámci orgánů města a jeho magistrátu.

• Jednotlivé projekty jsou pak naplňovány pomocí Garantů realizace ak� vit.

Pro hodnocení efek� vního naplňování adaptační strategie byly ke stanoveným 
cílům defi novány monitorovací indikátory.



VIZE
Hradec Králové je přírodě blízká, klima� cky neutrální a moderní metropole

východních Čech adaptovaná na změnu klimatu. Město s dostatkem
zeleně, zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Hradec Králové

podporuje ak� vní zapojení obyvatel v ochraně klimatu.
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Hlavní hrozby spojené se změnou
klimatu ovlivňující Hradec Králové

VLNY HORKA SUCHO PŘÍVALOVÉ 
POVODNĚ

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 a do roku 2100 by teplota 
mohla podle trendu narůst o 3,7 °C. K nárůstu teplot bude docházet v zimě 
(mezi lety 2020-2100 o více než 4,5 °C).

V návaznos�  na růst průměrné teploty se bude zvyšovat počet tropických dní 
(s teplotou nad 30 °C). V polovině stole�  lze očekávat v průměru 10-14 dní 
s teplotou nad 30 °C. Očekáváme častější a delší výskyt 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.

V Hradci Králové se zvýší celkové množství ročních srážek a změní se rozložení 
během roku. Opro�  létu se poměrně výrazně zvýší úhrny na jaře a na podzim. 
V zimě budou srážky růst jen mírně, v druhé polovině stole�  se trend dokonce 
obrá� .

Prodlouží se období bez deště. Vzhledem ke zvyšující se rozkolísanos�  srážek 
se pak častěji mohou dostavit extrémně vysoké srážky (20-50 mm za den) 
způsobující přívalové povodně s nega� vním dopadem na množství vody 
v  krajině. Celkově lze očekávat velkou srážkovou rozkolísanost, tedy střídání 
několika velmi suchých a poté několika srážkově vydatných let.



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 historické jádro města, území mezi železniční stanicí hlavního 
nádraží a pravého břehu toku Labe, kde dochází k přehřívání ploch a efektu 
tepelného ostrova a zároveň se zde nachází vegetace náchylná na sucho. 

K nejvíce zranitelným lokalitám patří dále například i sídliště na Moravském 
Předměs�  nebo třída Edvarda Beneše, část ulice Milady Horákové, okolí 
ulice Pospíšilova s návaznos�  na třídu SNP. K výrazně za� ženým patří 
téměř všechny lokality, kde se vyskytují obchodní a logis� cká centra. 
Vzhledem k velmi malé rela� vní členitos�  terénu byla zranitelnost vůči 
přívalovým povodním na území Hradce Králové iden� fi kována na velmi nízké 
úrovni.
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Vzhledem k velmi malé relativní členitosti terénu byla zranitelnost
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identifikována na velmi nízké úrovni.

Syntéza celkové zranitelnosti území statutárního města Hradec Králové
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