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1 Úvod a východiska návrhové části 

Předkládaná strategie reaguje na potřebu města Tišnov realizovat opatření ke snížení 

zranitelnosti města a jeho obyvatel vůči dopadům probíhající změny klimatu. Vizí strategie je 

navrhnout a doporučit taková adaptační a mitigační opatření, která pomohou zvýšit 

dlouhodobou odolnost (resilienci) města Tišnova s přednostním využitím přírodě blízkých 

opatření (modrá a zelená opatření) v kombinaci s technickými (šedými) a měkkými opatřeními, 

která v konečném důsledku budou mít pozitivní vliv na kvalitu života místních obyvatel.  

Cíl: Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnova navrhne na základě 

analýzy aktuálního stavu složek a procesů životního prostředí ve městě Tišnově 

soubor mitigačních a adaptačních opatření jako nástroj pro zvýšení resilience města 

Tišnova a jeho okolí vůči změnám klimatu. 

Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov se skládá ze dvou na sebe 

navazujících částí, a to části analytické a části návrhové, která je představena tímto 

dokumentem.  

Návrhová část strategie navazuje systémově na část analytickou, ve které byly identifikovány 

hlavní oblasti, do kterých je vhodné směřovat opatření ke snížení dopadů projevující se 

klimatické změny. V těchto plánovacích oblastech byla prezentována hlavní rizika, ale také 

adaptační kapacita, kterou je vhodné podpořit realizací konkrétních opatření.  

Předkládaná Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov přispívá k naplňování 

dlouhodobé vize a dílčích cílů Strategického plánu města Tišnova (2021 – 2025). Do roku 2035 

předpokládá strategický plán úsporné hospodaření s přírodními zdroji a vodou a zvýšené úsilí 

k adaptaci na klimatické změny. Konkrétní strategický cíl č. 6 je formulován takto: „Zlepšit 

adaptaci města na klimatické změny“. Problematika klimatické změny je řešena v rámci 

rozvojové oblasti III. Prostředí pro život, kde je definována priorita H – Zlepšení životního 

prostředí. V rámci ní jsou stanoveny další dva dílčí cíle – „Snížit dopady města na životní 

prostředí“ (podpora mitigačních opatření) a cíl „Posílit adaptaci města na klimatické změny“ 

(podpora adaptačních opatření). 

Předkládaná strategie byla naplněna těmito postupnými kroky:  
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Níže jsou uvedena hlavní rizika v jednotlivých plánovacích oblastech, která byla  identifikovaná 

v analytické části jako vysoká a střední a byla dále promítnuta do návrhové části. 

V oblasti lesního hospodářství patří mezi jevy s nejvyšším rizikem zejména zhoršení 

zdravotního stavu až odumírání lesních porostů a výskyt požárů, mezi jevy se středním 

rizikem bylo zařazeno šíření nepůvodních druhů, snížení biodiverzity či celkové snížení 

poskytovaných ekosystémových služeb. 

V oblasti hydrických funkcí krajiny a vodního hospodářství bude nutno přijmout opatření 

zejména ke snížení vláhového deficitu krajiny a omezení eroze na erozně ohrožených 

pozemcích. 

S oblastí hydrických funkcí krajiny je přímo spojena oblast půdy a zemědělství, kde je 

potřebné se zaměřit na podporu ekosystémových služeb půdy, zejména podporou 

úrodnosti, snížením dopadů vodní a větrné eroze a zvýšením obsahu organické hmoty 

v půdě. Velmi podstatným rizikem, se kterým bude důležité se vypořádat je tlak na další 

zástavby a tím snížení rozlohy zemědělského půdního fondu. 

Plochy rozptýlené zeleně v extravilánu budou s postupující klimatickou změnou ohroženy 

suchem a vysokými teplotami i tlakem další zástavby. Je nutné se vypořádat s 

postupným zhoršováním zdravotního stavu zeleně a možným snižováním ekologické 

stability i resilience krajiny. 

Plochy zeleně i individuální zeleň v intravilánu města budou vystaveny periodám sucha 

a může docházet ke zhoršení zdravotního stavu zeleně a v konečném důsledku i k 

ohrožení majetku či zdraví obyvatel. 

Velmi významnou oblastí jsou budovy a veřejná prostranství města. Zde byla 

identifikována četná rizika, ke kterým je zásadní přijmout adaptační opatření. Opatření se 

musí zaměřit na přizpůsobení se nárůstu vysokých teplot a přehřívání interiérů budov i 

veřejných prostranství. Rizika jsou spojena také s pravděpodobným výskytem 

intenzivních lokálních srážek, které mohou způsobovat při nedostatečném odvodnění 

škody na majetku i infrastruktuře města (kanalizace, poškození zpevněných ploch) s 

přímými či nepřímými negativní vlivy na obyvatele města. 

Jako zásadní se jeví potřeba řešení zajištění dodávek pitné vody, jejíž dostupnost může 

být omezena intenzivními periodami sucha. Stejně tak je nezbytné řešení nepříznivého stavu 

kanalizační soustavy, která se může projevit při přetížení či zanesení kanalizačních 

prvků nebo může docházet ke kontaminaci vodních ploch z odlehčovacích komor 

kanalizační sítě. S dalším nárůstem individuální automobilové dopravy či s využíváním 

tuhých paliv ve vytápění domácností může dojít ke zhoršení kvality ovzduší města. 

Postupné prohlubování klimatické změny bude mít dopad na obyvatele města. Zejména 

citlivé skupiny obyvatel mohou pociťovat dopady klimatické změny velice intenzivně. Je 

zapotřebí přijmout opatření ke snížení negativních dopadů vln veder, výskytu 

fotochemického smogu s přízemním ozonem a vlivu tepelného ostrova města. Rizika 

pro obyvatele se skrývají i v prodloužené pylové sezóně. 

  



 
 
 

Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov - Návrhová část 

 

5 
 

2 Obecně k mitigačním a adaptačním opatřením 

Změna klimatu ohrožuje fungování celého systému krajinných složek a to včetně lidské 

společnosti. Existuje celá řada předpovědí a klimatických modelů, které se snaží o prognózu 

dalšího vývoje. Vzhledem ke složitosti celého klimatického systému nejsou předpovědi zcela 

jednoznačné, jisté ovšem je, že bez odpovídající reakce nebude možné se vyhnout silně 

negativním dopadům.  

Obecně se opatření pohybují ve dvou rovinách – adaptace a mitigace. Adaptace jsou opatření, 

která předpokládají přizpůsobení se novým podmínkám tak, aby byly minimalizovány 

ekonomické, společenské či zdravotní dopady na lidskou populaci. Adaptace však nemohou 

úplně zabránit negativním dopadům, protože nedokáží ochránit životní prostředí nebo zamezit 

vzniku nevratných změn v přírodě (IPCC, 2014). Navíc, aby adaptace mohly být úspěšné, 

nesmí míra změny klimatu přesáhnout únosnou mez. Z tohoto důvodu je také nutné přijímat 

mitigační opatření, která jsou zaměřena na zmírnění a co největší zpomalení globální 

klimatické změny. Ani nejoptimističtější scénáře uvažující velmi drastická a striktní opatření, 

která by ve skutečnosti byla velmi těžko politicky a ekonomicky obhajitelná, nepředpokládají 

zvrácení trendu ve změně klimatu. Mimo to, klimatický systém má velkou setrvačnost a projevy 

změny klimatu se budou projevovat ještě mnoho let. Z toho důvodu je při plánování reakcí na 

změnu klimatu nutné kombinovat jak opatření adaptační, tak opatření mitigační, a to s důrazem 

na to, aby se opatření vhodně doplňovala. Návrh adaptačních opatření totiž může ukázat 

neefektivnosti některých dříve navržených mitigačních opatření a naopak (Třebický, Novák, 

2015). V tomto ohledu je zásadní úloha pečlivého plánování k dosažení synergie opatření. 

Vztah mezi finančními náklady na jednotlivých přístupech k reakci na klimatickou změnu od 

nečinnosti, přes adaptaci k mitigaci znázorňuje diagram na obr. 1 (IPCC, 2007). Rohy 

trojúhelníku představují 100% podíl daného přístupu (nečinnost, adaptace, mitigace), oblast 

uprostřed znázorňuje jejich kombinaci. Z diagramu je zřejmé, že nečinnost a vyhýbání se 

investicím na adaptaci a mitigaci je spojena s vysokými náklady, které budou následně 

vyvolány vlastními dopady změny klimatu. 

  

Obr. 1 Vztah mezi finančními náklady na jednotlivých přístupech k reakci na klimatickou změnu 

Zdroj: IPCC, 2007. Čtvrtá hodnotící zpráva Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu 2007; AR4 IPCC 
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Podle toho, kdo opatření uskutečňuje a nese nálady na jejich realizaci, rozlišuje Tompkins a 

Eakin (2012) opatření individuální a veřejná. Za individuální jsou považována opatření 

uskutečňovaná jednotlivci, domácnostmi nebo soukromými společnostmi. Užitek z takových 

opatření mají hlavně jejich investoři, ale v určitých případech mohou mít ve formě externalit 

pozitivní dopad i na ostatní subjekty (např. vysazení stromu). Naopak účelem veřejných 

opatření je všeobecná ochrana občanů a zmírnění dopadů klimatické změny na veřejný 

majetek a infrastrukturu a jsou realizována různými subjekty na všech úrovních státní správy 

a samosprávy. Veřejná opatření mohou ale podporovat projekty na individuální úrovni, např. 

formou daňových úlev (Tompkins a Eakin, 2012). Adaptační opatření mohou být tedy 

zaměřena na hmotné prostředí, nebo na podporu změn v chování.  

Podle svého zaměření bývají adaptační a mitigační opatření rozdělena do několika skupin. 

Zelená, modrá a šedá opatření mohou být samostatná, je ovšem důležité, aby docházelo také 

k jejich vzájemnému propojování a byla realizována jako celek. Jako příklad této provázanosti 

je vytváření drobných vodních ploch včetně doprovodné zeleně nebo vytváření zatravněných 

pásů sloužících jako podpora k zasakování vody. Ještě větší provázanosti lze dosáhnout u 

adaptačních opatření na budovách, kde lze propojit zelená opatření (např. zelené střechy nebo 

zelené fasády), modrá opatření (např. nádrže na dešťovou vodu) a šedá opatření (např. stínící 

prvky). (Tab. 1; EKOTOXA s.r.o., 2018) 

 

Tab. 1 Rozdělení adaptačních opatření 

zelená - ekosystémově založené přístupy 
- např. zeleň ve veřejných prostorách, zelené fasády, 

zelené střechy apod. 

modrá - opatření využívající vodu 
- např. efektivnější zadržování vody, využití dešťové 

vody, revitalizace toků apod. 

šedá - stavebně-technologická opatření 
- např. stínící prvky, úpravy koryt menších řek, využití 

materiálů s příznivými vlastnostmi (např. propustnost 
vody, tepelné vlastnosti) 

měkká - např. změny ve správě, politických přístupech, 
chování společnosti, informační a vzdělávací 
kampaně apod.  
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3 Místní strategie pro město 

3.1 Vize a hodnoty 

Vize strategie navazuje na rozvojovou vizi města stanovenou ve Strategickém plánu pro město 

Tišnov pro roky 2021 – 2025: Město Tišnov je přátelským městem, kde to žije. Vize je ve 

Strategickém plánu podpořena mnoha hodnotami, se kterými se ztotožňuje i předkládaná 

adaptační strategie. Uvádíme vybrané hodnoty, ke kterým přispívá i tato strategie: 

- Město Tišnov je klidným a příjemným místem pro život 

- Město bude usilovat o adaptaci na klimatické změny 

- Doprava ve městě bude bezpečná pro chodce a cyklisty 

- Město bude pečovat o okolní krajinu a rozvíjet přírodní hodnoty města 

Postupným naplňováním adaptační strategie město Tišnov prohloubí další péči o 

město, podpoří bezpečnost a zdraví jeho obyvatel, zajistí příjemné podmínky pro 

život, zvýší resilienci a podpoří poskytování ekosystémových služeb krajiny. 

 

3.2 Metodický přístup k návrhové části 

Metodický přístup je znázorněn následujícím schématem. 

 

Byly formulovány základní priority a strategické cíle s využitím principu SMART, tak aby 

byly specifické, dosažitelné, realistické a prioritizované. Strategické cíle reagují na rizika 

identifikovaná v analytické části. Dalším krokem byla formulace adaptačních opatření pro 

jednotlivé cíle a jejich typové aktivity. Pro jednotlivá opatření, která jsou kvantifikovatelná, 

monitorovatelná, vyhodnotitelná. V synergii s opatřeními ostatních strategických dokumentů 

města Tišnov byly dále stanoveny cílové skupiny, odpovědnosti a nositelé opatření včetně 

indikátorů pro vyhodnocování naplňování strategie. Opatření byla označena podle svého 

charakteru a oblasti, které se týkají na měkká, šedá, zelená, modrá a na systémová.  

Příklady opatření podle jejich charakteru z hlediska zelené, šedá a modré infrastruktury ve 

městě znázorňuje následující obrázek (Obr. 2). 
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Obr. 2 Opatření podle jejich charakteru 

 

Zdroj: Třebický, Novák, 2015; Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu 

Pro jednotlivá opatření a typové aktivity byly následně vyhledány možnosti externího 

financování a formulován Akční plán pro období 2021 - 2030, kde jsou navrženy termíny 

realizace, zdroje financování. Návrhy byly konfrontovány s Akčním plánem 2021 Strategického 

plánu pro město Tišnov pro období 2021 - 2025 (AP21) a investičním výhledem města na roky 

2021 - 2023 (IV21-23). Akční plán byl rozčleněn podle následujícího vzoru (Tab. 2). 

Tab. 2 Hlavní části akčního plánu 

Opatření Typová 
aktivita 

Poznámka, případně 
soulad s AP21, resp. 
IV21-23 

Termín 
realizace 

Zdroje 
financování 

Zdroj: vlastní návrh 

3.3 Priority a strategické adaptační cíle 

Na základě výsledků analytické části a v souladu s uvedenými metodickými postupy byly 

formulovány následující priority a strategické cíle. 

 

Priorita 1. UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU

•Cíl: efektivní nakládání s vodou včetně zabezpečení dostatku pitné vody, předcházení 
nedostatku vody a zmírnění dopadů sucha

Priorita 2. ZDRAVÉ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ 

•Cíl: zlepšení péče o veřejný prostor, rozvoj a odpovídající údržba městské zeleně

Priorita 5. SPOKOJENÍ OBYVATELÉ MĚSTA

•Cíl: zvýšení povědomí veřejnosti o klimatické změně, podpora ochrany a péče o citlivé skupiny

Priorita 4. KLIMATICKÁ ODPOVĚDNOST

•Cíl: snižování příspěvku města ke globální změně klimatu, podpora využití technických řešení 
při adaptaci na změnu klimatu

Priorita 3. ZDRAVÁ A RESILIENTNÍ KRAJINA 

•Cíl: celkové zlepšení stavu krajiny, zvýšení ekologické stability krajiny
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Pro priority a strategické cíle byly navrženy cíle adaptační a k nim soubory konkrétních 

opatření. 

 

 

Adaptační cíle soubor opatření 

1.1. Akumulace dešťové vody 
a její následné využití 

 akumulační nádrže  

1.2. Udržení dešťové vody v 
zastavěném území, stabilizace 
jednotné kanalizace 

 zelené střechy, 
modrozelená 
infrastruktura, povrchy s 
vyšší propustností 

 zkapacitnění kanalizační 
sítě, retenční nádrže, 
kořenové ČOV 

1.3. Zajištění dostatečného 
množství kvalitní pitné vody, 
snižování spotřeby pitné vody 

 zařízení pro snížení 
spotřeby pitné vody 

 navýšení kapacity 
vodovodní soustavy, 
recyklace šedé vody 

 
 

 

Adaptační cíle soubor opatření 

2.1. Výsadba veřejné zeleně a 
její údržba 

 posílení zeleně na úkor 
zpevněných ploch 

 omezit výpar z travních 
ploch 

 zavést tzv. koeficient 
zeleně při nové výstavbě 

2.2. Začlenění vodních prvků 
do systému zeleně ve městě 

 začlenění vodních prvků, pítek 

2.3. Inovativní odpadové 
hospodářství 

 komunitní zahrady 
Tišnov (edukace) 

 podpora cirkulární 
ekonomiky, kompostování, 
bezobalového prodeje, 
motivační systém nákupu 
bezobalu 

 
 
 
 
 
 
 

Priorita 1. UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU

• Cíl: efektivní nakládání s vodou včetně zabezpečení dostatku pitné vody, 
předcházení nedostatku vody a zmírnění dopadů sucha

Priorita 2. ZDRAVÉ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ 

• Cíl: zlepšení péče o veřejný prostor, rozvoj a odpovídající údržba městské zeleně
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Adaptační cíle soubor opatření 

3.1. Zvyšování ekologické 
stability krajiny 

 realizace ÚSES 
 

 boj s invazními druhy 

 realizace systému ÚSES - 
doplnění LBK 17 

 doplnění interakčních prvků 
do volné krajiny 

3.2. Udržitelné zemědělství  zvýšení biodiverzity a 
resilience,  

 zlepšení kvality půdy 

 podpora retence vody 

 úprava hospodaření 

 zvýšení obsahu organické 
hmoty 

 kontrola kvality půdy a 
revize pachtovních smluv 

3.3. Podpora přirozených 
funkcí lesů 

 zvýšení podílu dřevin dle 
vegetační stupňovitosti 
 

 zvýšení podílu 
stanovištně původních 
dřevin 

 zvyšování prostorové a 
věkové rozrůzněnosti 
porostů při využívání 
maloplošných obnovních 
prvků  

 aktivní ochrana porostů před 
škodlivými faktory (prevence 
i sanace) 

3.4. Podpora hydrické funkce 
krajiny 

 podpora retence vody v 
krajině 

 realizace mokřadů na 
pozemcích města 

 
 
 

 

Adaptační cíle soubor opatření 

4.1. Snižování spotřeby 
energie, využívání 
obnovitelných zdrojů energie 

 posun výstavby k 
energeticky úspornějším 
standardům 

 instalace efektivnějších 
zdrojů tepla, OZE na 
budovách 

 tepelná čerpadla, 
fotovoltaika, spalování 
biomasy 

 efektivnější svítidla a 
světelné zdroje pro VO 

4.2. Adaptační opatření na 
budovách 

 zateplování budov, zelené střechy, zelené fasády, stínící 
prvky, řízené větrání s rekuperací, pasivní chlazení, 
využívání materiálů se světlejším povrchem, využívání 
stavebních materiálů, které mají vliv na snížení emisí CO2 

4.3. Podpora ekologicky 
šetrnějších forem dopravy 

 město krátkých 
vzdáleností, zóny 30 

 osvěta a propagace 
udržitelné mobility  

 podpora VHD, cyklistické a 
pěší dopravy, dopravy 
založené na elektrickém 
pohonu, zemním plynu a 

Priorita 3. ZDRAVÁ A RESILIENTNÍ KRAJINA 

• Cíl: celkové zlepšení stavu krajiny, zvýšení ekologické stability krajiny

Priorita 4. KLIMATICKÁ ODPOVĚDNOST

• Cíl: snižování příspěvku města ke globální změně klimatu, podpora využití 
technických řešení při adaptaci na změnu klimatu
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biopalivech, podpora 
systémů sdílené dopravy  

4.4. Mitigace  zapojení se do výzvy - 
Pakt starostů  

 výpočet uhlíkové stopy 
města 

 
 

 

Adaptační cíle soubor opatření 

5.1. Zlepšování podmínek 
zejména pro citlivé skupiny 
obyvatel 

 pitná voda na veřejných 
místech, vodní prvky 

 soubor přednášek na 
téma vztahu zdraví a 
změny klimatu 

 zapojení města do Národní 
sítě zdravých měst ČR 

 zpracovat Zdravotní plán  

 podpora komunitních center 
seniorů 

5.2. Osvěta v oblasti změny 
klimatu 

 výstavy, akce pro 
veřejnost, práce s dětmi 

 podpora EVVO na ZŠ a 
SŠ 

 komunitní zahrady + 
podpora 
samozásobitelství 

 soubor odborných 
přednášek pro veřejnost na 
téma klimatické změny 

 osvětové akce zaměřené na 
snížení spotřeby vody, 
ovlivnění mikroklimatu 

 komunikační strategie města 

 podpora aktivního zapojení 
obyvatel do realizace 
opatření 

5.3. Rozvoj varovných a 
informačních systémů 

 meteorologické stanice 
pro extravilán a pro 
zastavěné území 

 předávání relevantních 
informací občanům města 

 
 

+ Systémová opatření 

 
  

5. SPOKOJENÍ OBYVATELÉ MĚSTA

•Cíl: zvýšení povědomí veřejnosti o klimatické změně, podpora ochrany a péče o citlivé 
skupiny
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3.4 Mitigační a adaptační opatření navázaná na priority a strategické cíle 

1.1. Akumulace dešťové vody a její následné využití 

Priorita Udržitelné hospodaření s vodou 

Řešená oblast a 
její rizika 

nedostatek pitné vody, nedostatek vláhy pro zeleň, přetížení stokové 
sítě 

Popis opatření 

Nejefektivnějším způsobem využití dešťové vody je její akumulace a následné využití pro  
účely, kdy může nahradit vodu pitnou. Ideální je jímání dešťové vody ze střech objektů, z  
nichž přitéká voda jen velmi mírně znečištěná. Problematické je využití srážkových vod ze  
silnic a parkovacích ploch – mohou obsahovat zbytky posypových solí, olejů a ropných látek.  
V případě většího znečištění musí být voda před akumulací předčištěna pomocí odlučovačů.  
Pro akumulaci dešťové vody slouží akumulační nádrže. Ideální je využití podzemních  
nádrží, v nichž je zachycená voda skladována v poměrně stabilním prostředí, nekazí se a  
nevyžaduje další úpravy. V případě potřeby použití retenční nádrže (sloužící pro pozdržení  
a řízené vypouštění dešťové vody), je možno osadit větší nádrž kombinovanou – část  
objemu nádrže slouží pro retenci a část pro akumulaci vody. K dalšímu nakládání s vodou  
je třeba i další technické vybavení (např. čerpadlo, tlaková nádoba, filtrace, dezinfekce UV  
lampou, apod.). Při použití dešťové vody jako vody užitkové (v budovách) je nutno provést  
opatření, která zabrání možnosti kontaminace pitné vody (např. zdvojené rozvody vody,  
oddělení okruhů přes otevřenou nádrž).  
Měkká opatření: 
- Akumulace srážkové vody je podporována tzv. „Dešťovkou“ – dotačním programem 
Státního fondu životního prostředí. Z dotace je možno získat zpět až 50 % investičních 
nákladů. Město Tišnov by mohlo např. dodatečnou dotací motivovat svoje občany k 
většímu rozšíření akumulace dešťové vody (inspirace viz např. město Brno, dotační 
program „Nachytej dešťovku“). 

Typové projekty 
a aktivity 

- Podzemní akumulační nádrže 
- Oddělování dešťové a splaškové vody v budovách 
- Rozvody pro využití akumulované vody v budovách 
- Závlahové systémy pro zeleň 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Budovy, u nichž je pozemek vhodný pro umístění akumulační 
nádrže 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Vlastníci pozemků a budov 
- Město Tišnov 

Indikátory 
výsledků 

- Počet instalací systémů pro akumulaci a následné využití 
dešťové vody 
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1.2. Udržení dešťové vody v zastavěném území, stabilizace jednotné 
kanalizace 

Priorita Udržitelné hospodaření s vodou 

Řešená oblast a 
její rizika 

přetížení stokové sítě, zanášení kanalizačních prvků, kontaminace 
vodních toků vodou z přetížených odlehčovacích komor, nedostatek 
vláhy pro zeleň, prohlubování vláhového deficitu 

Popis opatření 

Opatření uvedená v této kapitole směřují ke dvěma zásadním cílům:  
1) Redukce objemu dešťové vody odváděné do jednotné kanalizace. Kanalizační síť v 
Tišnově v současné době zatížena na hranicích svých možností. Kapacita čistírny 
odpadních vod je rovněž naplněna. V současné době je stav kanalizační sítě jednou z 
hlavních překážek v rozvoji města. Je samozřejmě třeba kanalizační síť udržovat 
(pravidelné čištění kanalizačních vpustí, čištění přepadů z odlehčovacích komor) a 
dobudovávat (zkapacitnění kanalizační sítě, rozšiřování území pokrytého dešťovou 
kanalizací), některá opatření ale mohou pomoci s redukcí objemu dešťové vody odváděné 
ze zpevněných ploch a střech budov do jednotné kanalizace. Jde zejména o zpomalení 
odtoku a následné využití dešťové vody v místě dopadu. 
2) Udržení dešťové vody v zastavěném území (tak, aby neškodila budovám a infrastruktuře). 
I když je na většině území Tišnova jílovité, špatně propustné podloží, horní vrstvy půdního 
profilu mají značnou kapacitu z hlediska retence dešťové vody. Zadržená voda se může 
pomalu vsakovat do hlubších vrstev (i přes vrstvy jílu), může se postupně odpařovat zpět 
do ovzduší, může být využita vegetací a v letním období přispět k ochlazování intravilánu 
města.   
Zasakování dešťové vody v místě dopadu je možno podpořit mnoha způsoby. Při budování 
zpevněných ploch je možno použít povrchy s vyšší propustností např. distanční dlažbu, 
různé druhy zatravňovacích tvárnic nebo vodopropustný beton. S dostatečnou propustností 
nebo retenční schopností je nutno počítat i u podkladních vrstev zpevněných ploch. 
Pokud zpevněná plocha navazuje na zelenou plochu, je vhodné uspořádat výškové poměry 
tak, aby voda ze zpevněné plochy mohla odtékat do zeleně. Tam, kde např. prostý trávník 
nemá dostatečnou retenční schopnost, je možno využít prvků tzv. modrozelené 
infrastruktury - vsakovací průlehy, vsakovací nádrže nebo poldry, dešťové záhony. 
Při zasakování dešťové vody odváděné ze zpevněných povrchů a střech objektů je možno 
využít podzemních prvků technické infrastruktury - vsakovací jámy, voštinové zasakovací 
bloky, vsakovací tunely. Zde ovšem hodně záleží na hydrogeologických vlastnostech 
podloží v daném místě a je možné, že v některých lokalitách nebude toto řešení 
realizovatelné. Nevhodné je rovněž zasakování dešťové vody (ze silnic a parkovišť) v 
ochranných pásmech vodních zdrojů.    
Množství dešťové vody odváděné ze střech budov (zejména z plochých střech) je možno 
redukovat instalací zelené střechy (tj. vegetačních vrstev na střešním plášti). Podle skladby 
vegetačních vrstev zelená střecha zadrží (a následně odpaří) 50–95% dešťové vody. Voda, 
která projde přes vrstvy zelené střechy, je odváděna do kanalizace se značným zpožděním 
– zelená střecha tak plní i funkci retenční. 
Srážkovou vodu ze střech objektů (která je čistší než voda odváděná ze zpevněných ploch) 
je možno svádět do umělých vodních nádrží, ideálně se vsakovací zónou (viz oblast 2.2. 
Začlenění vodních prvků do systému zeleně ve městě. 
Měkká opatření: 
- U novostaveb požadavek na likvidaci dešťové vody na vlastním pozemku (již je reálně 
požadováno v rámci povolovacího procesu staveb). Vlastníci staveb, u nichž se platí stočné 
za dešťovou vodu, mohou být motivováni snížením poplatků za stočné v případě průkazné 
likvidace dešťové vody na svém pozemku.   
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- Podpora budování zelených střech např. formou dotace na vegetační vrstvu střechy 
(inspirace viz např. město Brno, dotační program „Zeleň střechám“). 

Typové projekty 
a aktivity 

- Větší využívání propustných povrchů zpevněných ploch (u 
novostaveb i rekonstrukcí) 

- Využití modrozelené infrastruktury 
- Podpora efektivnějšího nakládání s dešťovou vodou za účelem 

snížení jejího objemu odváděného do jednotné kanalizace 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Zpevněné plochy na celém území města 
- Budovy na celém území města 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Vlastníci pozemků a budov 
- Vlastník a provozovatel kanalizační sítě 

Indikátory 
výsledků 

- Rozloha ploch, z nichž je dešťová voda vsakována namísto 
odvodu do kanalizace 

- Stav kanalizační sítě 
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1.3. Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody, snižování spotřeby 
pitné vody 

Priorita Udržitelné hospodaření s vodou 

Řešená oblast a 
její rizika 

nedostatek pitné vody, snižující se vydatnost stávajících zdrojů pitné 
vody   

Popis opatření 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je strategickou oblastí, které je třeba věnovat velkou 
pozornost. Tomu je přizpůsobeno plánování technického rozvoje vodovodní sítě města 
(zejména zvýšení kapacity vodojemů Květnice a Čimperek, nové zapojení stávajících VDJ 
do systému, maximální zaokruhování stávajících i nově navrhovaných vodovodních řadů). 
Vzhledem ke snižující se vydatnosti stávajících zdrojů je plánováno rozšíření počtu zdrojů 
pitné vody. Plánuje se provedení nových průzkumných vrtů a jedná se o navýšení množství 
vody, kterou by bylo možno odebírat z Vírského oblastního vodovodu. 
Kromě snahy o navýšení kapacity vodovodní soustavy by měl být kladen důraz i na 
snižování spotřeby pitné vody. Přispět k tomu může postupná instalace technického 
vybavení směřujícího k úspoře pitné vody v budovách - šetřiče vody instalované na 
výtokových bateriích, úspornější systémy splachování, bezvodé pisoáry, přístroje s 
menší spotřebou vody v domácnostech, v průmyslu i ve sféře služeb. 
Důležité je také snížení spotřeby pitné vody pro účely, k nimž není pitná voda nezbytná 
(např. zavlažování veřejné zeleně a zahrad, splachování toalet apod.). K těmto účelům je 
vhodné využívat akumulovanou dešťovou vodu – viz oblast 1.1. Akumulace dešťové 
vody a její následné využití. 
V úsporách pitné vody může pomoci i recyklace šedé vody – šedá voda je přečištěna a 
může být opětovně použita např. pro splachování WC. Je možno využít buďto membránové 
čistírny šedé vody (většinou uvnitř budov) nebo kořenové čistírny odpadních vod 
(pokud je u budovy vhodný pozemek). Recyklací šedé vody je možno snížit spotřebu pitné 
vody v budovách až na polovinu. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Vyhledání a zprovoznění nových zdrojů pitné vody 
- Instalace technického vybavení směřujícího k úspoře pitné 

vody v budovách 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Obyvatelé na celém území města 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Vlastník a provozovatel vodovodní sítě 
- Vlastníci budov 

Indikátory 
výsledků 

- Dostatek pitné vody 
- Stav lokálních zdrojů pitné vody 
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2.1. Rozvoj a uvědomělá péče o veřejnou zeleň 

Priorita Zdravé městské prostředí 

Řešená oblast a 
její rizika 

zhoršení zdravotního stavu až odumírání zeleně ve městě; tlak další 
zástavby a zpevňování ploch, vlny veder, tepelný ostrov, kvalita 
venkovního ovzduší, pylová zátěž 

Popis opatření  

Pozitivní význam zeleně na město a jeho obyvatele je nezpochybnitelný. Uvědomělá péče 
o veřejnou zeleň, ale i zeleň v soukromém vlastnictví, na území města, je důležitým 
adaptačním opatřením v boji proti projevům změny klimatu. Při pravidelné péči pozitivní 
účinky zeleně převáží nad možnými negativními účinky. 
Město Tišnov s četnými plochami veřejné i soukromé zeleně se dá označit na zelené město. 
O veřejnou zeleň je ze strany města dlouhodobě kvalitně pečováno. Svědčí o tom nejen 
množství zeleně, ale i například to, že město je součástí portálu “stromypodkontrolou.cz”. 
Za problematické se dají označit lokality, kde převažují zpevněné plochy (samotné centrum 
města Nám. Míru, parkoviště, ulice Nádražní a její okolí, průmyslové areály). 
Pozitivní vztah města k zeleni dokládají četné investice města do údržby i revitalizace zeleně 
(např. realizace investičních akcí: Park Hony za Kukýrnou, Regenerace veřejného 
prostranství na sídlišti Pod Květnicí), kde je na zeleň kladen velký důraz. Město má také 
zpracovánu studii na revitalizaci náměstí Míru, kde se zeleň také uplatňuje.  
Vzhledem ke stálé proaktivní snaze města o podporu zeleně lze doporučit rozšíření aktivit 
do oblasti realizace vertikální zeleně na budovách. Zejména v plochách, kde není možné, 
vzhledem ke kolizím s jinou infrastrukturou, uplatnit vzrostlou zeleň (stromy, keře či 
trávníky), může vertikální zeleň alespoň částečně převzít její úlohu. Vertikální zeleň má 
potenciál vyrovnávání teplotních výkyvů, omezuje přehřívání budov a ochlazuje okolní 
prostor. Vertikální zeleň může být umístěna na stěnách objektů s jižní orientací (JV, J, JZ) 
a může mít podobu od jednoduchých a nenáročných závěsných systémů až po kompletní 
zelené fasády. U vertikální zeleně je obecně nutné zajistit dostatek prostoru pro zakořenění 
a pravidelnou závlahu.  
U stávající zelené infrastruktury (stromy, keře, trávníky, byliny) je nutná pravidelná kontrola 
a promyšlená údržba. Přístup k zalévání a sečení trávníku je třeba změnit v dobách 
extrémního sucha. Trávník je nejlépe sekat na nejvyšší stupeň délky. Vyšší trávník si lépe 
drží vlastní mikroklima a lépe zadržuje vlhkost. Také střídavé kosení trávníků či jejich 
ponechání zcela bez kosení v suchém období může pomoci s vysycháním půdy. Do 
nekosených ploch je vhodné umístit informační tabule pro veřejnost s vysvětlením, proč 
daná plocha není pokosena. Postupy i odůvodnění péče o trávníky lze nalézt na webu MŽP 
ČR Jak pečovat o trávníky na obecních pozemcích s ohledem na suchá období a 
biodiverzitu nebo lze postupovat podle standardu AOPK ČR krajinné trávníky.  
Pro podporu zeleně a zvýšení povědomí o jejích pozitivních efektech je dobré zapojit 
širokou veřejnost. Je možné se inspirovat programy adopce zeleně a prohloubit tak 
participaci obyvatel. Program adopce zeleně může zahrnovat různé formy adopce: 1) 
souhlas s úpravou prostoru; 2) vložení finančních prostředků do veřejné sbírky (příklad z 
Brna-střed) či 3) zapojení dobrovolníků do péče o stromy (např. projekt „O tento strom 
pečuje …“). 

Typové projekty 
a aktivity 

- Plány aktivit v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 
- Realizace obnov parkových ploch 
- Podpora vertikálních zahrad na budovách 
- Údržba trávníků a květinových ploch v souladu s doporučeními 

MŽP ČR a AOPK ČR 

Cílové skupiny a - stávající plochy veřejné zeleně, centrum města, plochy bez 

https://www.mzp.cz/cz/pece_travniky_obecni_pozemek
https://www.mzp.cz/cz/pece_travniky_obecni_pozemek
https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068350.pdf?seek=1552472958
https://www.brno-stred.cz/potrebuji-si-vyridit/adopce-zelene
https://www.brno-stred.cz/potrebuji-si-vyridit/adopce-zelene
https://www.hrusovanyubrna.cz/zivotni-prostredi/675-adoptujte-si-strom-v-obci
https://www.hrusovanyubrna.cz/zivotni-prostredi/675-adoptujte-si-strom-v-obci
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zájmové území zeleně, majitelé budov vhodných pro vertikální zeleň 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov  
- Komise životního prostředí Rady města Tišnova 
- Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov 

Indikátory 
výsledků 

- rozloha ploch revitalizované veřejné zeleně 
- počty nových výsadeb, revitalizací zeleně v intravilánu 

 
 
 

2.2. Začlenění vodních prvků do systému zeleně ve městě 

Priorita Zdravé městské prostředí 

Řešená oblast a 
její rizika 

přehřívání veřejných prostranství, zhoršení životních podmínek pro 
obyvatele 

Popis opatření 

V letním období, kdy je obyvatelstvo v intravilánu města vystaveno vysokým teplotám, se 
doporučuje, aby ve veřejném prostoru byla umístěna pítka s pitnou vodou (dodržování 
pitného režimu). Součástí parků a školních areálů by měly být vodní prvky (fontány, kašny, 
mlžítka, vodní herní prvky pro děti, vodní nádrže apod.), které umožní ochlazení.  
Velmi zajímavým řešením je vybudování vodní nádrže, která bude zásobována dešťovou 
vodou sváděnou ze střech okolních objektů. Nádrž může mít několik zón - čistící (mokřadní) 
zónu, akumulační zónu, vsakovací zónu. Taková vodní nádrž v sobě kombinuje řadu funkcí 
– zachycuje dešťovou vodu (která by jinak byla odváděna do kanalizace), podporuje vsak a 
zlepšuje půdní vlhkost v okolí, v letním období přispívá k ochlazování okolí, zvyšuje 
biodiverzitu, přináší rekreační funkci. Návrh velikosti nádrže a jejích jednotlivých částí musí 
být přizpůsoben místní situaci. Nádrž musí vždy mít přepad do kanalizace (kvůli nebezpečí 
přetečení), ale při správném návrhu se voda může postupně vsakovat a odpařovat. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Pítka, vodní herní prvky v parcích a školních areálech 
- Vodní plochy v parcích nebo na veřejných prostranstvích 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Obyvatelé na celém území města 
- Parky, veřejná prostranství 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov 

Indikátory 
výsledků 

- Hustota pokrytí území města vodními prvky 

Poznámka - Opatření jsou propojena s cíli 5.1. Zlepšování podmínek 
zejména pro citlivé skupiny obyvatel 
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2.3. Inovativní odpadové hospodářství 

Priorita Zdravé městské prostředí 

Řešená oblast a 
její rizika 

nakládání s odpadem 
 

Popis opatření 

Produkce odpadu je značnou zátěží pro životní prostředí. Trvalým cílem města v této oblasti 
by mělo být snižování celkového množství produkovaného odpadu, dále pak podpora 
důsledného třídění odpadu. Nutností je kontrolované nakládání s odpadem, důsledná 
evidence a průběžné vyhodnocování stavu nakládání s odpadem (např. na základě Ročních 
hlášení o produkci a nakládání s odpady).  Ze strany města může tomuto cíli napomoci 
např.:   
- Optimalizace stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. 
- Podpora důsledného třídění odpadu a jeho recyklace (komunitní kompostéry). 
- Podpora vytřídění kompostovatelného odpadu a jeho svážení do kompostárny.  
- Podpora cirkulární ekonomiky, zřízení Re–use centra (v rámci provozu sběrného dvora, 
komunitních zahrad). 
- Podpora systémů umožňujících opětovné využití spotřebního zboží (např. burzy oblečení, 
lokální inzerce, Local exchange trading system, apod.).  
- Podpora bezobalového prodeje na území města. 
- Ekologicky šetrné zásobování městských institucí.  

Typové projekty 
a aktivity 

- Podpora třídění odpadu 
- Podpora kompostování 
- Podpora cirkulární ekonomiky 
- Podpora bezobalového prodeje 
- Realizace komunitních zahrad 
- Podpora komunitních kompostérů v panelové/bytové zástavbě 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Obyvatelé na celém území města 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov 

Indikátory 
výsledků 

- Celkové množství produkovaného odpadu 
- Vyšší poměr vytříděných složek odpadu 
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3.1. Zvyšování ekologické stability krajiny 

Priorita Zdravá a resilientní krajina 

Řešená oblast a 
její rizika 

Zhoršení zdravotního stavu až odumírání zeleně v extravilánu, snížení 
ekologické stability krajiny, tlak další zástavby na volnou krajinu 

Popis opatření 

Katastrální území Tišnova tvoří ze 43,4 % zemědělská půda (orná půda, zahrady, sady), z 
56,6 % půda nezemědělská půda (lesy, vodní plochy, zastavěné a ostatní plochy). Struktura 
druhů pozemků se odráží v relativně uspokojivé ekologické stabilitě území. Koeficient 
ekologické stability území (KES 1,2) vyjadřuje, že se jedná o krajinu vcelku vyváženou s 
dochovanými přírodními strukturami a s nižší potřebou energo-materiálových vkladů. Přesto 
je i zde prostor pro zlepšení a zvýšení ekologické stability krajiny. Město Tišnov má na svém 
území řadu funkčních prvků systému ekologické stability ÚSES (regionální i lokální 
biocentra i biokoridory). K doplnění těchto prvků je v souladu s ÚP města je potřeba 
realizovat chybějící části navrhovaného ÚSES, konkrétně realizaci zbývajících částí 
biokoridoru propojující Klucaninu a Květnici a se Svobodnicí u Železného. 
Přestože území nepatří mezi výrazněji ohrožené vodní a větrnou erozí, je na místě těmto 
procesům degradace půdy předcházet a realizace zbývajících částí ÚSES v 
severovýchodní části k.ú. je i z tohoto pohledu žádoucí. 
Z hlediska další podpory ekologické stability krajiny je vhodné v severní části k.ú. podpořit 
rozptýlenou zeleň, například výsadbou alejí podél polních cest či vytvořením remízků v 
plochách velkých bloků orné půdy (v lokalitách Pod Čimperkem, Pod Železným, Hony za 
Kukýrnou), které zaujmou roli interakčních prvků a podpoří páteřní skladebné prvky ÚSES. 
Polní hony je možné doplnit/rozdělit mělkými záchytnými zatravněnými průlehy a doplnit  
výsadbou keřů a stromů. Vždy preferovat při výsadbách místní druhy rostlin (podpora 
přirozené druhové skladby). 
S podporou přirozené skladby souvisí problematika invazních druhů. Tyto druhy je nutné 
monitorovat a při výskytu na území včasně zasáhnout vhodnými nástroji. Aktivity proti šíření 
invazních druhů je nutno komunikovat s orgány ochrany přírody (AOPK ČR), využít lze 
podpory neziskových organizací (např. ČSOP). Na základě jejich doporučení pak aplikovat 
doporučené postupy. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Realizace zbývajících částí prvků územního systému 
ekologické stability dle ÚP (biokoridor LBK17, LBK18) 

- Návrh propojení biokoridoru LBK17 až k LBC 9 Pod Svobodnicí 
- Projekt rozptýlené zeleně (aleje podél polních cest) 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Vlastníci zemědělských pozemků a hospodařící subjekty 
- Volná krajina extravilánu 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov  
- Komise životního prostředí Rady města Tišnova 
- Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov 

Indikátory 
výsledků 

- Počet realizovaných prvků ÚSES 
- Počet realizovaných prvků rozptýlené zeleně 

Poznámka - Opatření jsou propojena s cíli 3.2. Udržitelné zemědělství a 3.4 
Podpora hydrických funkcí krajiny 
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3.2. Udržitelné zemědělství 

Priorita Zdravá a resilientní krajina 

Řešená oblast a 
její rizika 

periody sucha a vláhový deficit krajiny, snížení biodiverzity a omezení 
ekosystémových služeb, změna půdních vlastností a degradace půdy 
(erozí, utužováním), snížení rozlohy ZPF další zástavbou 

Popis opatření 

Zemědělská půda i zemědělské hospodaření jsou klimatickou změnou přímo dotčeny. 
Vhodné zemědělské postupy mohou podpořit retenci vody v krajině, zvýšit úrodnost půd a 
snížit riziko degradace půdy vodní a větrnou erozí či utužováním. Velice významně může 
správné obhospodařování orné půdy ovlivnit celkovou biologickou rozmanitost území a 
podpořit ekosystémové funkce krajiny jako celku.  
Soukromé vlastnictví pozemků a hospodaření na orné půdě je nutno respektovat. V této 
oblasti je možno působit zejména edukačně, ukázkou a předáváním příkladů dobré praxe. 
S postupným tlakem státu (omezení maximální rozlohy polních honů, podporou 
ekologických forem hospodaření, zvyšováním ploch pro opylovače, ochranných pásem 
apod.) se bude měnit i zemědělská činnost směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Ukazuje se, 
že vhodným nástrojem, jak ovlivňovat chování hospodařících subjektů, je revize 
pachtovních smluv. Každý vlastník půdy (propachtovatel) může vstupovat do jednání s 
pachtýřem (hospodařícím subjektem) a ovlivňovat způsoby hospodaření na vlastní 
půdě. Revizí pachtovní smlouvy včetně profesionálního rozboru kvality půdy lze vyjednat 
nové podmínky pro hospodařící subjekt. Inspirací může být publikace Výzkumného ústavu 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. “Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků 
určená pro pachtovní smlouvy”. 
V podpoře retence vody v krajině a v boji se suchem se osvědčila metoda strip-till (pásové 
zpracování půdy). Na základě zkušeností se potvrzují přednosti metody strip-till a to jak z 
hlediska ochrany půdy, tak z hlediska ekonomického (Srovnání půdních vlastností po pěti 
letech u technologií bez zpracování (přímé setí) a pásového zpracování půdy). Z četných 
možností, jak lépe obhospodařovat půdu, snižovat výpar z půdy, zlepšovat kvalitu a 
úrodnost půdy, jmenujme například výsev plodin do ochranné plodiny, strniště, mulče nebo 
posklizňových zbytků. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Edukační program pro vlastníky půdy 
- Revize pachtovních smluv města 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Vlastníci půdy, hospodařící subjekty na orné půdě 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov 
- Neziskové organizace 
- Vlastníci půdy, hospodařící subjekty na orné půdě 

Indikátory 
výsledků 

- Počet realizovaných vzdělávacích programů 
- Počet upravených pachtovních smluv města 

Poznámka - Opatření jsou propojena s cíli 3.1.  Zvyšování ekologické 
stability krajiny a 3.4 Podpora hydrických funkcí krajiny 

 
 
 
 

https://www.vumop.cz/metodika-pudniho-pruzkumu-zemedelskych-pozemku-urcena-pro-pachtovni-smlouvy
https://www.vumop.cz/metodika-pudniho-pruzkumu-zemedelskych-pozemku-urcena-pro-pachtovni-smlouvy
https://www.ctpz.cz/vyzkum/srovnani-pudnich-vlastnosti-po-peti-letech-u-technologii-bez-zpracovani-prime-seti-a-pasoveho-zpracovani-pudy-589
https://www.ctpz.cz/vyzkum/srovnani-pudnich-vlastnosti-po-peti-letech-u-technologii-bez-zpracovani-prime-seti-a-pasoveho-zpracovani-pudy-589
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     3.3. Podpora přirozených funkcí lesů 

Priorita Zdravá a resilientní krajina 

Řešená oblast a 
její rizika 

zhoršení zdravotního stavu až odumírání lesních porostů, změna 
dřevinné skladby, ztížená obnova lesních porostů, riziko požárů, ústup 
původních druhů, snížení ekologické stability, nová zdravotní rizika 

Popis opatření 

Navrhovaná opatření se týkají především Klucaniny a Květnice, tedy lesů v majetku města 
Tišnova. Na obou těchto celcích je druhová skladba i věková a prostorová struktura odlišná 
od přirozené druhové sklady i ostatních podmínek. V současné době by se měl připravovat 
nový lesní hospodářský plán (dále jen „LHP“), který plánuje hospodaření v lesích na deset 
let a který je (dle lesního zákona) „nástrojem vlastníka lesa“. První organizační opatření 
směřuje zapracování požadavků na podporu ekologické stability lesních porostů do 
LHP. V případě přírodní památky Květnice se jedná přirozeně i o reflektování plánu péče 
o zvláště chráněné území (ZCHÚ) v lesním hospodářském plánu. 
Lesy města Tišnova jsou využívány multifunkčně a měly by tak být i obhospodařovány. 
Opatření na podporu ekologické stability lesních porostů chrání i ostatní funkce v době 
klimatické změny. Pestrá věková a dřevinná skladba snižuje riziko plošně rozsáhlých 
kalamit, případně jejich dopadů.  
Opatření lze adekvátně uplatnit i v ostatních okolních lesích. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Výsadba stanovištně původních dřevin, zejména dubu, ve 
třetím lesním vegetačním stupni i buku 

- Zvyšování podílu přimíšených listnáčů (lípy, habru, břeku, 
javorů…) 

- Využívání přirozené obnovy 
- Pokud to situace umožní, pracovat s maloplošnými obnovními 

prvky 
- Důsledně dbát na nepoškozování půdního povrchu a rovněž 

vlhčích lokalit a provádění okamžité sanace případných škod 
- Podsadby listnáčů do stávajících smrkových (buky, javory) 

nebo borových porostů se sníženým zakmeněním (duby, lípy, 
habr) 

- Důsledná ochrana mladých výsadeb před škodami zvěří 
- Odstraňování invazních druhů dřevin (v případě jejich výskytu)  
- Protipožární ochrana lesů - plán  a zajištění přístupu 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Město Tišnov,  
- ostatní vlastníci lesů 
- občané,  
- návštěvníci 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov 
- ostatní vlastníci lesů 

Indikátory 
výsledků 

- Znění LHP 
- Lesní hospodářská evidence  

Poznámka - Kromě lesohospodářských opatření jsou porosty rovněž 
vhodné pro osvětu, např. ekol. stabilní lesní porosty v okolí 
Tišnova jsou porosty listnaté, příp. s příměsí borovice lesní 
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3.4. Podpora hydrických funkcí krajiny 

Priorita Zdravá a resilientní krajina 

Řešená oblast a 
její rizika 

periody sucha a vláhový deficit v krajině, degradace půdy, omezování 
ekosystémových služeb krajiny 

Popis opatření 

V nivě Svratky je bohatý prostor pro realizaci mokřadů, jejichž funkce nejsou jen podpora 
hydrických funkcí krajiny (retence, regulace odtoku, vliv na mikroklimatické podmínky), 
biodiversity, ale rovněž vzdělávací, osvětové a rekreační. Jedná se o lokalitu Mlýniska. 
Podrobný popis lokality je uveden v Analytické části v kapitole 5.3. Vlastnické vztahy 
umožňuji jako základ zrealizovat mokřady na dvou plochách ve vlastnictví města. Stálo by 
však za to vykoupit i další pozemky a území tímto způsobem využít maximálně. Jak již bylo 
uvedeno, kromě podpory hydrických funkcí a biodiverzity by byl takto plošně rozsáhlý 
mokřad i turisticky i rekreačně atraktivní. 
Kromě Mlýnisek je však nutné pečovat i menší mokřadní lokality (příp. lokality s vyšší 
hladinou podzemní vody) jako jsou Kolbábka nebo Šatany. Zde není potřeba realizovat 
intenzivní revitalizační opatření, ale především lokality chránit před poškozováním, např. při 
těžbě dříví. 
Nově však lze vytvořit i menší mokřadní plochu na Honech za Kukýrnou, která se tam 
historicky chvíli vyskytovala. I v této lokalitě menší mokřad přispěl ke zlepšení 
mikroklimatických podmínek a zvýšení atraktivity pro místní obyvatele. 

Typové projekty 
a aktivity 

- realizace mokřadů dle revitalizačních zásad 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- město Tišnov 
- ostatní vlastníci 

Nositelé 
opatření/projektů 

- město Tišnov (ve spolupráci s Povodím Moravy) 

Indikátory 
výsledků 

- plocha realizovaných mokřadů 
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4.1. Snižování spotřeby energie, využívání obnovitelných zdrojů energie 

Priorita Klimatická odpovědnost 

Řešená oblast a 
její rizika 

spotřeba energií na území města 
 

Popis opatření 

Spotřeba energií na území města Tišnov se skládá zejména ze spotřeby energie na 
vytápění v budovách a z přímé spotřeby elektrické energie. V poslední době roste i spotřeba 
energie pro chlazení v budovách. Možnosti snížení spotřeby energie je tedy nutno hledat 
zejména v těchto oblastech. 
Vytápění: 
Při výstavbě nových budov i při rekonstrukcích je nutné se co nejvíce přibližovat úsporným 
standardům výstavby (takové budovy bývají označovány jako nízkoenergetické, pasivní, 
nulové, plusové - dle úrovně jejich spotřeby energie). Při dosahování těchto standardů hrají 
primární roli technické vlastnost budov (tepelně-izolační parametry obálky budovy, řízené 
větrání s rekuperací, způsob získávání tepla a elektrické energie) 
Další cestou k úsporám energie je postupné nahrazování zdrojů tepla efektivnější 
technologií. Přechod na efektivnější zdroj tepla je nejekonomičtější v době, kdy původní 
zdroj (nebo celá otopná soustava) doslouží a je nutná jeho výměna. Při rozhodování o typu 
nového zdroje je třeba brát v úvahu náklady spočtené pro celý životní cyklus nového zdroje 
(life cycle assessment, zkr. LCA). Při zohlednění pouhých pořizovacích nákladů se vždy zdá 
výhodnější zachování původní technologie, ale z hlediska LCA bývá výhodnější modernější 
technologie.   
Systém Centrálního zásobování teplem: při rozvodu tepla pomocí horkovodu dochází k 
velkým tepelným ztrátám, tím je značně snížena energetická účinnost celého systému. 
Efektivita provozu CZT je vyvážena technologickými a ekonomickými hledisky (jeden 
centrální zdroj X mnoho lokálních, existující systém X nutnost budování nového), to se ale 
může s rostoucími cenami energií měnit. S blížícím se koncem životnosti CZT bude nutno 
provést důkladnou ekonomickou rozvahu, zda systém rekonstruovat nebo přejít na jiný.  
Jako lokální zdroje tepla by měla být v mnohem větší míře využívána tepelná čerpadla, která 
využívají energii okolního prostředí. Díky principu fungování tepelných čerpadel je možno 
snížit spotřebu energie na výrobu tepla na 25–30% spotřeby současné. Preferována by 
měla být tepelná čerpadla typu země-voda, která dosahují vyšší účinnosti (než tepelná 
čerpadla typu vzduch-voda), a jejichž výhodou je, že při chlazení budov v letním období 
nevypouští odpadní teplo do okolního vzduchu. Současně s rozšířením využívání tepelných 
čerpadel je nutno podporovat přechod energetiky na obnovitelné zdroje energie. 
Tepelnou energii lze získávat spalováním biomasy. Je ovšem nutno využívat zařízení s 
řízeným spalováním (zamezení znečišťování ovzduší) – např. kotle na dřevní štěpku nebo 
na zpracované dřevní produkty (pelety, brikety atd.), které umožňují automatický provoz s 
minimálním nárokem na obsluhu. Velké kotle na dřevní štěpku by bylo možné použít i jako 
zdroj tepla pro CZT. 
Z obnovitelných zdrojů energie lze pro výrobu tepla (spíše však pouze pro ohřev teplé 
užitkové vody) uvažovat s využitím solárních kolektorů. 
Chlazení: 
Některá opatření popsaná v cíli 4.2. Adaptační opatření na budovách bývají někdy 
označována jako pasivní chlazení a jejich využití by mělo být vždy první volbou. V protikladu 
k nim stojí elektrické strojní chlazení objektu (klimatizace). To by mělo být použito až tehdy, 
když pasivní chlazení nepostačuje pro udržení tepelné pohody v interiéru, nebo není 
realizovatelné. Nevýhodou elektrických chladicích jednotek je, že odvádějí teplo z interiérů 
budov do venkovního prostředí, přispívají k přehřívání městského exteriéru a lokálně snižují 
komfort lidí, kteří mají okna v blízkosti takových jednotek. 
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Elektrická energie: 
Město může snížit svou spotřebu elektrické energie instalováním úsporného osvětlení a 
využíváním úsporných spotřebičů ve svých budovách. 
Velkou část spotřeby města tvoří elektrické energie spotřebovaná veřejným osvětlením. 
Tato spotřeba může být omezována postupnou instalací úsporných světelných zdrojů a 
instalací osvětlovacích těles, která efektivněji pokrývají osvětlovanou plochu. Velkou 
pozornost je třeba věnovat i barevnému spektru světelných zdrojů VO (např. světlo s vyšším 
zastoupením kratších vlnových délek  může mít negativní vliv na spánkový režim osob).     
Část spotřeby elektrické energie je možno pokrýt energií z obnovitelných zdrojů, převážně 
z fotovoltaických panelů. Elektrická energie vyrobená na území města může přispět k lokální 
energetické soběstačnosti. V připravované legislativě bude umožněno prosumerům, kteří 
vlastní více objektů, využít levněji přenosovou soustavu ke sdílení přebytků energie mezi 
jednotlivými objekty. V praxi to může pro město Tišnov znamenat, že energie vyrobená 
fotovoltaikou umístěnou na střechách některých budov (např. na plochých střechách 
některých škol a školek) může být v případě přebytku energie (o prázdninách, víkendech) 
využívána v jiných objektech města (Centrum sociálních služeb, úřad) - k přenosu energie 
bude využita stávající přenosová soustava ČEPS za poplatek podstatně výhodnější než je 
prodej a opětovný nákup energie (současná situace). 
Měkká opatření: 
- Energeticky úsporná výstavba (novostavba i rekonstrukce), efektivnější zdroje tepla a 
fotovoltaika mohou být částečně financovány z programu OPŽP 2021 - 2027 Specifické cíle 
1.1 a 1.2. Jako podpůrné opatření pro obyvatelstvo může město Tišnov navrhnout např. 
pomoc s administrací dotačního projektu.   
- Podpora všech opatření a řešení, která mohou přispět ke snižování spotřeby elektrické 
energie 
- Určitou formou podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů by bylo 
převedení odběrných míst v majetku města k poskytovateli garantujícímu nákup 
elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů energie. Tento přístup by se 
pozitivně projevil i při případném zjišťování uhlíkové stopy města. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Posun výstavby k energeticky úspornějším standardům 
- Instalace efektivnějších zdrojů tepla 
- Instalace fotovoltaických panelů 
- Efektivnější svítidla a světelné zdroje pro VO 
- Instalace solárních kolektorů 
- Získávání energie z biomasy 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Budovy na celém území města 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov 
- Vlastníci budov 

Indikátory 
výsledků 

- Snižování spotřeby energií na území města 

Poznámka - Opatření jsou propojena s cíli 4.4. Mitigace a částečně i 4.2. 
Adaptační opatření na budovách 
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4.2. Adaptační opatření na budovách 

Priorita Klimatická odpovědnost 

Řešená oblast a 
její rizika 

vliv vysokých teplot, přehřívání budov a veřejných prostranství, 
zhoršení životních podmínek pro obyvatele, nárůst nákladů na 
klimatizaci budov, zhoršování zdravotního stavu obyvatel, vyšší 
úmrtnost 

Popis opatření 

Adaptační a mitigační opatření na budovách mají za cíl zejména ochranu obyvatelstva před 
vysokými teplotami v letním období a snižování energetické náročnosti. Jsou zaměřena na 
ochranu interiéru budov proti přehřívání a na snahu o snížení teploty vnějšího povrchu 
obvodového pláště. 
Kvalitní obvodový plášť budovy může zamezit přehřívání interiéru budovy. Zásadní roli v 
tomto sehrávají tepelně-izolační parametry obálky budovy. Pro novou výstavbu již dnes 
platí požadavky stanovené zákonem 406/2000 Sb. O hospodaření s energií a vyhláška 
č. 264/2020 Sb. O energetické náročnosti budov. 
Se zateplováním budov tak vystupuje do popředí potřeba instalace vzduchotechniky v 
objektech. Jako velmi důležitou součást vzduchotechniky je třeba zmínit rekuperační 
výměníky, jejichž využití vede k teplotní stabilizaci interiérů objektů a rovněž k výrazné 
úspoře energie na vytápění a chlazení (snížení tepelných ztrát a zisků větráním).   
K přehřívání interiéru v letním období dochází významnou měrou i díky tepelným ziskům ze 
slunečního záření prostupujícího skrz okenní otvory. Proto je důležité instalování vnějších 
stínících prvků, a to jak pevných (slunolamy), tak pohyblivých (venkovní žaluzie, rolety, 
markýzy), zejména na fasádách orientovaných na jihovýchod až jihozápad. 
Snížení povrchové teploty plášťů budov (a tím i podstatného zlepšení mikroklimatu v 
okolí budov) lze dosáhnout využitím zeleně, která díky odpařování vody dokáže výrazně 
přispět k ochlazení vzduchu ve svém blízkém okolí pomocí např. zelených střech 
(intenzivních i extenzivních) a popínavé zeleně na fasádách či okrajově tzv. zelených 
fasád, které jsou poměrně náročné na údržbu a zatím mají vysoké pořizovací náklady. 
Ke snížení povrchové teploty přispívá i volba barevnosti povrchů konstrukcí obvodového 
pláště budovy. Světlejší povrchy větší část slunečního záření odrážejí zpět do prostoru, 
konstrukce s tmavším povrchem absorbují velké množství slunečního záření, které je 
přeměněno na teplo. Část tohoto tepla prostupuje skrz plášť budovy do interiéru, část je 
vyzářena do blízkého okolí budovy, kde přispívá ke zhoršení mikroklimatu (zvýšení teploty, 
snížení relativní vlhkosti apod.). Využívání materiálů se světlejším (nebo odrazivým) 
povrchem může přispět ke snížení povrchové teploty objektů. 
Teplotu v interiérech budov je během horkých letních období možno snížit řízeným nočním 
větráním (nejlépe automatickým). Řízené větrání je možno použít u budov s vhodnou 
dispozicí.  
Významný přínos pro snižování emisí skleníkových plynů z činností v oblasti stavebnictví 
může mít i zohlednění ekologické stopy materiálů použitých pro výstavbu. Při navrhování 
novostaveb i rekonstrukcí je nutno dbát o snižování tzv. “zabudované energie” - tj. 
využívat stavební materiály, jejichž výroba je méně energeticky náročná, nebo využívat 
materiály recyklované (např. recyklovaný beton, recyklovaný polystyren, desky lisované s 
odpadového materiálu apod.). Pozitivní přínos má i využívání stavebních materiálů na 
bázi dřeva (dřevostavby, lepené dřevo, dřevovláknité tepelné izolace) nebo jiných 
přírodních materiálů (konopné tepelné izolace). Tyto materiály obsahují velké množství 
uhlíku, který by se při spálení nebo hnití dřeva uvolnil do ovzduší ve formě CO2. Po dobu 
životnosti stavby je tak uhlík vázán v “neškodné” formě.   
Měkká opatření: Podpora zateplení budov - viz adaptační cíl 4.1. Podpora zelených střech 
- viz adaptační cíl 1.2 
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Typové projekty a 
aktivity 

- Zateplování budov 
- Vybavení budov vzduchotechnikou s rekuperací 
- Instalování vnějších stínících prvků 
- Zelené střechy, zelené fasády 
- Využívání stavebních materiálů, které mají vliv na snížení 

emisí CO2 
- Volba barevnosti povrchů 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Obyvatelé na celém území města 

Nositelé  opatření/ 
projektů 

- Vlastníci budov 
- Město Tišnov 

Indikátory výsledků - Počet adaptovaných budov 

 
 

4.3. Podpora ekologicky šetrnějších forem dopravy 

Priorita Klimatická odpovědnost 

Řešená oblast a 
její rizika 

znečištění ovzduší z dopravy, zhoršení životních podmínek pro 
obyvatele 

Popis opatření 

Primárním cílem adaptačních a mitigačních opatření v oblasti dopravy je posílení 
udržitelné mobility. Tohoto cíle by mělo být dosaženo posloupností čtyř kroků: 

1. Snížením potřeb po mobilitě kvalitním plánováním urbanistického rozvoje města, 
tzn. město krátkých vzdáleností   

2. Změnou chování lidí k vyššímu využívání alternativ k automobilům (VHD, cyklo, pěší 
doprava, snižování stupně automobilizace atd.) 

3. Zaváděním čistých energií v dopravě a zlepšením dostupnosti a organizace dopravy, 
tzn. alternativní energie (např. elektřina), využití moderních technologií. 

4. Realizací předchozích kroků se doprava ve městě výrazně změní, což vyústí v návrh 
nového dopravního režimu v rámci celého města, a to bude nutnou podmínkou pro 
úpravy uličního prostoru, zpočátku organizačně, pak i stavebně. 

Pro město velikosti Tišnova činí odhad hodnot optimalizovaného rozsahu dělby přepravní 
práce (do roku 2030): 

- Pěší doprava by se měla ustálit na hodnotě kolem 40 – 50 % 
- Cyklistická doprava může, alespoň v klimaticky příznivých obdobích roku, získat 

podíl 20 – 30 % 
- Veřejná hromadná doprava může dosáhnout podílu 5 – 20 % 
- Individuální automobilová doprava by se měla podílet na přepravních výkonech jen 

v rozmezí 20 – 25 %. 
Všechny relevantní koncepční dokumenty v oblasti udržitelné mobility - celostátní Koncepce 
městské a aktivní mobility (2021), regionální Integrovaná strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti 21+ (2020) i místní Koncepce dopravy města Tišnova (2016) - se shodují 
na následující sadě opatření:  

- Úzké propojení územního plánování a plánování dopravy s cílem omezení nutnosti 
dojíždění, u nových zástaveb vyžadovat komplexní dostupnost služeb pro rezidenty, 
tzn. město krátkých vzdáleností 

- Zlepšení standardů VHD (propojení krajské a městské objednávky VHD, 
elektrifikace, kvalitní a nízkoemisní vozy, progresivní odbavovací systémy, zvýšení 
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provozní bezpečnosti a bezpečnosti cestujících na zastávkách, rozvoj systémů 
informování cestujících o možnostech využívání VHD a multimodální dopravy, 
zohlednění potřeb specifických skupin  senioři, handicapovaní atd.) 

- Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (budování sítě bezpečných cyklostezek a 
bezpečného parkování kol u škol, úřadů, obchodů i firem, kvalitní péče o chodníky i 
v zimním období)  

- Rozvoj systémů sdílené dopravy (carsharing, carpooling, bikesharing), vymezení 
parkovacích míst pro carsharing a integrace těchto systémů do IDS JMK, vč. tarifů  

- Zavádění nízkoemisních zón, zón se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t a nad 12 t a 
zón s max. povolenou rychlostí 30 km/h, odstupňování výše parkovného dle 
emisních tříd vozidel, omezování tranzitní dopravy a zpoplatnění parkování v centru 
města. 

- Podpora vzniku a zkvalitňování parkovišť B+R, K+R a P+R v rámci dopravních 
terminálů a významných cílů dopravy,  

- Rozvoj dopravy založené na elektrickém pohonu a na zemním plynu a biopalivech 
(rozvoj sítě veřejných dobíjecích a plnících stanic) 

- Využívání bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků v rámci města a jeho 
organizací 

- Výsadba zeleně a umožnění zasakování srážkových vod u dopravních komunikací 
a na parkovištích 

- Výstavba infrastruktury pro parkování v souladu se zásadami adaptace měst na 
změny klimatu, např. podzemní garáže se zelenou střechou, krytá stání se solárními 
panely atd.  

- Výchova, propagace a osvěta veřejnosti k udržitelné mobilitě, zavádění komunitních 
motivačních programů pro cyklisty a chodce, podpora zpracování školních a 
firemních plánů mobility.  

Typové projekty 
a aktivity 

- Zavádění konceptu města krátkých vzdáleností do územního 
plánování města, vč. stanovení požadavků na novou zástavbu  

- Posílení dopravní obslužnosti města pomocí spojů IDS JMK - 
vytipování potřebných míst/zastávek, protažení / využití 
stávajících linek IDS; doplnění zastávek např. u nemocnice, u 
centra sociálních služeb, cíle i snížení nutnosti vozit děti do školy 
autem, navázání spojů na vlak 

- Požadavek na nasazení bezemisních nebo nízkoemisních 
autobusů v rámci IDS JMK a elektrifikaci železniční tratě 251 
Tišnov - Nedvědice (-Žďár nad Sázavou) 

- Nákup bezemisních nebo nízkoemisních dopravních prostředků 
pro využití v rámci města a jeho organizací (např. městský úřad, 
městská policie, komunální služby atd.) 

- Zlepšení podmínek pro cyklodopravu - dostavba cyklostezek (vč. 
dálkových tras a napojení sousedních obcí), zřizování 
cykloobousměrek, zkvalitnění parkování kol prostřednictvím 
cykloboxů nebo krytých stání pro kola  

- Zlepšení podmínek pro pěší dopravu - odstranění bariér (např. 
vysoké obrubníky, přechody pro chodce, osvětlení přechodů atd.)  

- Zřízení veřejných dobíjecích stanic pro elektroauta/elektrokola/ 
elektrokoloběžky na parkovištích  

- Rozvoj systému carsharing a carpooling, vč. vymezení 
parkovacích míst  

- Zřízení zón 30 v rezidenčních částech Tišnova 
- Podpora výsadby zeleně a zasakování v ulicích a na parkovištích 
- Zpracování plánů mobility pro školy a školky   
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- Podpora města pro parkování kol a e-koloběžek v bytových 
domech a u zaměstnavatelů 

- Posílení osvěty prostřednictvím zapojení Tišnova do výzvy Do  
práce na kole, realizace Tišnovské cyklovýzvy, Evropského týdne  
mobility 

- Motivační program pro občany Tišnova - poskytování výhod v 
případě využívání šetrné dopravy (např. volný vstup na bazén) 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Cestující VHD 
- Obyvatelé města Tišnova 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov (Koordinátor městské mobility) 
- Jihomoravský kraj (IDS JMK) 

Indikátory 
výsledků 

- Hodnoty dělby přepravní práce 
- Počet bezemisních a nízkoemisních vozidel VHD a města 
- Počet km nových cyklostezek 
- Počet dobíjecích stanic elektroautomobilů a elektrokol 
- Plochy zón 30 v rezidenčních částech města  
- Počet parkovacích míst pro carsharing/carpooling 
- Počet školních plánů mobility  
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4.4. Mitigace 

Priorita Klimatická odpovědnost 

Řešená oblast a 
její rizika 

průřezově všemi oblastmi a riziky 

Popis opatření 

Mitigační opatření představují aktivity vedoucí ke snižování produkce skleníkových 
plynů vyjádřených souhrnně produkcí CO2. Mitigační opatření jsou kromě přímé redukce 
CO2 spojována s využitím obnovitelných zdrojů energie, s úpravami budov 
(zateplení/zastínění), se změnou způsobů dopravy, zvyšováním efektivity a změnou 
spotřebního chování s cílem snížit poptávku po energii, snižování energetické náročnosti 
průmyslových činností, s opětovným využitím odpadu, recyklací a energetickým využitím 
atp. Navrhovaná adaptačně-mitigační opatření jsou uvedena v předchozích částech 
vztahujících se ke strategickému cíli Ochrana klimatu. V této část uvádíme další možné 
příspěvky k této oblasti - další možná opatření měkkého charakteru v gesci samotného 
města.  
Důležitým krokem ke znalosti možností uplatnění mitigačních opatření a stanovení zcela 
konkrétních mitigačních cílů je stanovení uhlíkové stopy města (lze realizovat ve 
spolupráci s neziskovými organizacemi).  
Dalším krokem je přistoupení města k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii 
a klima. Obci tím vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima, který obsahuje: 1) výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány 
konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize; 2) analýzu 
zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a 
opatření na zvýšení její odolnosti. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec 
získává metodickou podporu ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s 
ostatními signatáři Paktu, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu a širší možnosti 
jejich financování (MPŽ ČR). 
Prohloubení komunikace města s veřejností pomocí environmentálního reportingu 
například v podobě vydávání Zprávy o životním prostředí města sestavené podle 
dostupných metodik (například Metodika pro sestavení zprávy o životním prostředí města 
zpracované Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj; TIMUR, 2009) a s využitím 
sady místních indikátorů (např. CI2.cz) 
Další vhodnou aktivitou je zapojení pracovníků města do vzdělávacích kurzů na téma 
“město a změna klimatu” (absolvování e-learningů, certifikovaných kurzů apod.) 
Informativní význam má i orientační výpočet ekologické stopy města (například dle 
metodiky ci2.co.cz). 

Typové projekty 
a aktivity 

- Zadání výpočtu uhlíkové stopy města 
- Zapojení se do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima 
- Plán školení pro zaměstnance města 
- Provedení orientační ekologické stopy města 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Město a jeho zaměstnanci města 
- Obyvatelé města 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov 

Indikátory 
výsledků 

- Počet školení zaměstnanců 
- Provedený výpočet uhlíkové stopy města a ekologické stopy  
- Zapojení se do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima 

https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/17300/mod_folder/content/0/Environment%C3%A1ln%C3%AD%20reporting%20m%C4%9Bst/Metodika%20pro%20sestaven%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20o%20%C5%BEivotn%C3%ADm%20prost%C5%99ed%C3%AD%20m%C4%9Bsta.pdf?forcedownload=1
https://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci
https://ci2.co.cz/sites/default/files/downloads/es-mesta-metodika-web.pdf
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5.1. Zlepšování podmínek zejména pro citlivé skupiny obyvatel 

Priorita Spokojení obyvatelé města 

Řešená oblast a 
její rizika 

vlny veder, vpády studeného vzduchu, zhoršení kvality venkovního 
ovzduší 

Popis opatření 

Citlivými skupinami obyvatel rozumíme zejména obyvatele s jakoukoliv formou chronického  
onemocnění, seniory a děti. Tyto skupiny jsou ovlivňovány zejména výkyvy teplot (vysokými 
i nízkými teplotami). S postupným zvyšováním indexu stáří (převaha skupiny seniorů nad 
dětskou složkou) i prodlužováním naděje dožití se zvětšuje skupina obyvatel, které musí být 
ze strany města věnována náležitá pozornost. Opatření by se měla týkat zajištění tepelného 
komfortu těchto osob například při pobytu v pobytových zařízeních, ale i na veřejných 
prostranstvích i ve veřejných vnitřních prostorách. Stejně tak je zapotřebí přijímat systémová 
opatření ve školských či zdravotnických zařízeních. Zajištění komfortní teploty a 
dostatečného pitného režimu by zde mělo být standardem.  
Opatření zde jsou v souladu s navrženými opatřeními pro budovy, městskou infrastrukturu 
včetně městské zeleně (zateplení, zastínění, vzrostlá vegetace, mobiliář v zastíněném 
venkovním prostředí, dostupná pitná voda ve veřejných prostorách a na veřejných 
prostranstvích). Veřejná místa (vnitřní i venkovní) by také měla mít k dispozici 
automatizované externí defibrilátory. Dostupná zařízení (pítka, defibrilátory) mohou být k 
dispozici pro snadné nalezení v mobilní aplikaci.  
Školská zařízení, zejména jejich venkovní prostory (hřiště a přilehlá prostranství) doplnit 
vegetací tak, aby byla snadno dostupná zastíněná místa k odpočinku např. po 
sportovním výkonu či ke hrám při vyšších venkovních teplotách. 
Pro podporu a motivaci k zapojení dalších opatření lze vřele doporučit připojení města 
Tišnova do Národní sítě zdravých měst ČR (NSZM ČR; www.zdravamesta.cz), kde lze 
mimojiné nalézt značné množství již realizovaných a odzkoušených dobrých praxí (příklad 
zde).  
Součástí aktivit spojených s podporou zdraví obyvatel je zpracování Zdravotní plánu či 
Plánu Zdraví města podle manuálu NSZM ČR (Manuál pro Zdravotní plán města).  
Podpora stávajícího komunitního centra seniorů a případně zajištění dalšího centra 
podle potřeb občanů (např. na sídlišti Pod Klucaninou). 

Typové projekty 
a aktivity 

- Zajištění dostupnosti pitné vody na veřejných místech (automaty, 
pítka) 

- Zajištění externích defibrilátorů na veřejných místech 
- Režimová opatření (zajištění komfortní teploty, pitného režimu) 
- Zapojení města Tišnov do Národní sítě zdravých měst ČR 
- Zadání vypracování Zdravotního plánu či Plánu zdraví 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- Obyvatelé města 
- Zdravotnická zařízení, sociální zařízení, veřejná prostranství, 

veřejné prostory, školská zařízení 

Nositelé 
opatření/projektů 

- Město Tišnov 
- Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb 

Indikátory 
výsledků 

- Počet míst přizpůsobených k zajištění teplotního komfortu, pitného 
režimu 

- Počet veřejných míst vybavených defibrilátory 
- Zapojení města Tišnov do Národní sítě zdravých měst ČR 
- Vyhotovený Zdravotní plán města 

http://www.zdravamesta.cz/
https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-unikatni-herni-vodni-prvek
https://www.zdravamesta.cz/cz/publikace-detail?id=VEoupD8Ptc0l3rQS&nazev=Manu%C3%A1l%20pro%20Zdravotn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20m%C4%9Bsta
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5.2. Osvěta v oblasti změny klimatu 

Priorita Spokojení obyvatelé města 

Řešená oblast a 
její rizika 

průřezově všemi oblastmi a riziky 

Popis opatření 

Zvýšení povědomí veřejnosti o klimatické změně. Pro správné zavádění a účinnost 
opatření je nutné jejich pochopení ze strany veřejnosti, což má jednoznačně pozitivní vliv 
na zapojení obyvatel do jejich implementace. Nejlépe je začít s výchovou a budováním 
povědomí o této oblasti již od nejútlejšího věku, kdy se vytvářejí základní postoje a 
hodnoty osobnosti, ale zároveň ji zprostředkovat co nejširší  veřejnosti ostatních věkových 
skupin až po nejstarší generaci. Nejedná se pouze o vzdělávání, ale i o výchovu a 
budování kladného postoje k vlastnímu životnímu prostředí.   
Do EVVO na ZŠ a SŠ by tak měly být začleněny přednášky a akce pro děti a mládež, 
které se budou věnovat tématu klimatické změny a konkrétnímu vlivu na město a jeho 
obyvatele. 
Pro veřejnost lze uspořádat soubor odborných přednášek na téma klimatické změny, i 
technických možností řešení a dále přednášky na téma vztahu zdraví a změny klimatu,  
osvětové akce zaměřené na snížení spotřeby vody, energií, ovlivnění lokálního 
mikroklimatu a pod. 
Praxe je nejúčinnější podporou edukačního procesu a za tímto účelem by mělo být  
podpořeno vytvoření komunitní zahrady Tišnov, která by současně působila jako 
edukační centrum pro obyvatele města, obdobně lze také využít  pozemky náležející ke 
školským zařízením. Inspirativní je např. Otevřená zahrada v Brně nebo přírodní zahrady 
Ekologického institutu Veronica. 
Město by mělo veškeré své kroky a opatření směřovaná ke zmírnění dopadů klimatické 
změny vhodně a srozumitelně komunikovat. Stejně tak je pro rozhodování a plánování 
těchto opatření důležité zjišťovat povědomí občanů a jejich postojů. Výběr vhodných 
prostředků pro zvýšení informovanosti občanů, stejně jako získávání zpětné vazby od  nich, 
by měly být dobře nastaveny. Jako vhodný nástroj se nabízí komunikační strategie města, 
která je za tímto účelem vytvořena. 

Typové projekty 
a aktivity 

- Akce pro děti, mládež - téma klimatické změny a vlivu na město 
a jeho obyvatele 

- Komunitní zahrada Tišnov 
- Soubor odborných přednášek pro veřejnost na téma klimatické 

změny 
- Komunikační strategie směrem k veřejnosti 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- děti a školní mládež 
- obyvatelé města 

Nositelé 
opatření/projektů 

- město Tišnov 
- školská zařízení 

Indikátory 
výsledků 

- počet proškolených žáků/studentů 
- počet uskutečněných seminářů 
- počet účastníků veřejných přednášek 
- založení komunitní zahrady, počty jejích návštěvníků 
- vytvoření komunikační strategie města 

https://www.otevrenazahrada.cz/
https://www.veronica.cz/prirodni-zahrady
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5.3. Rozvoj varovných a informačních systémů 

Priorita Spokojení obyvatelé města 

Řešená oblast a 
její rizika 

extrémní projevy 

Popis opatření 

Klimatická změna s sebou přináší větší extremitu počasí. To znamená jednak vyšší 
pravděpodobnost výskytu extrémních klimatických jevů, jako jsou extrémní srážky, silný vítr, 
dlouhá období beze srážek, prudké bouře aj., ale  také větší sílu, se kterou se mohou 
projevit. Tomu je nutné přizpůsobit i dokumenty pro krizové řízení města, tak aby zde byla 
zakomponována i další rizika, která s sebou přináší klimatická změna. Východiskem pro 
úpravu plánů je Koncepce environmentální bezpečnosti ČR, a to na období 2016–2020, s 
výhledem do roku 2030. Očekávanými krizovými situacemi pak jsou: povodně, sesuvy půdy, 
atmosférické poruchy (bouře), (přírodní) požáry a sněhové kalamity, problémy s extrémními 
teplotami. Doporučení pro občany lze doplnit do stávající příručky pro občany “Informace 
pro občany Tišnovska: připravenost na krizové situace”. 
Pro krizové řízení a systém včasného varování jsou pak klíčová co nejpřesnější a 
nejaktuálnější data. Na  prvním místě jsou samozřejmě využívány informace ČHMÚ, který 
vydává i potřebná varování před extrémními projevy počasí či zhoršenými rozptylovými 
podmínkami. S nimi pak obec pracuje, koordinuje svou činnost se složkami IZS a informuje 
občany s využitím varovných informačních systémů, včetně mobilního rozhlasu aj.  
Data a varování poskytovaná v rámci služeb ČHMÚ jsou sice na velmi vysoké odborné 
úrovni, avšak  nedovolují detailnější pohled na území města. Pro monitoring lokálních 
podmínek, např. za účelem sledování tepelného ostrova města, je potřeba získat informace 
v daleko větším detailu. To může být zajištěno umístěním meteorologických stanic a to 
jak v centru, tak i mimo centrum resp. v extravilánu města. Takto získaná data mohou 
posloužit ke sledování aktuální situace v jednotlivých částech území a o jejím vývoji v čase. 
Budou tak cenným zdrojem informací pro sledování vývoje postupující klimatické změny a 
vyhodnocení účinnosti a plánování jednotlivých opatření.  

Typové projekty 
a aktivity 

- revize a doplnění příručky připravenosti na krizové situace 
- zřízení meteorologické stanice v intravilánu a extravilánu města 

Cílové skupiny a 
zájmové území 

- zástupci města 
- složky IZS 

Nositelé 
opatření/projektů 

- město Tišnov 
- složky IZS 
- obyvatelé města 

Indikátory 
výsledků 

- revize a doplnění příručky připravenosti na krizové situace 
- zřízení meteorologických stanic 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2015/pripravenost_na_krizove_situace.pdf
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2015/pripravenost_na_krizove_situace.pdf
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Systémová opatření pro podporu implementace adaptační strategie 

- V případě potřeby využít institut vyhlášení stavu klimatické nouze (obec, která 
klimatickou nouzi vyhlásí, sděluje občanům, že tématu klimatické změny věnuje 
pozornost a pracuje na strategiích, jak ve svém regionu účinně redukovat emise 
skleníkových plynů, spotřebu energie i degeneraci krajiny). 

- Zajistit územní návaznost předkládané místní strategie adaptace na okolní 
“spádové” obce například formou sdílení či doporučení. 

- Podpora sdílení a šíření příkladů dobré praxe a osvědčených řešení s 
partnerskými městy a s ostatními městy v oblasti klimatické odpovědnosti. 

- Příprava investičních i neinvestičních projektů města zaměřených na adaptační a 
mitigační opatření. 

- Plánování a realizace vzdělávacích a osvětových aktivit města. 
- Podpora místních podnikatelů ze strany města směrem v oblasti místní výroby i 

služeb (efekty: snížení dopravní zátěže, snížení emisí, zvýšení místní 
zaměstnanosti, atp.)   

- Uplatňování legislativních nástrojů - vyhlášky, územní plán, územní řízení, ÚAP 
- Zavedení koeficientu zeleně pro zastavěné území 
- Podpora modrozelené architektury pro obyvatele 
- Důsledné zavádění platné legislativy V 

- Vyhláška 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání 
území , § 20/5 písm. c) vsakování srážkové vody obecně upřednostněno 
před jejím odváděním pomocí veřejné srážkové či jednotné kanalizace. 
(motivovat stavebníky k využívání této části vyhlášky - pomoc s 
geologickým průzkumem, inspirace možných technologických řešení 
atd. 

- Vyhláška 500/2006 Sb., příloha 13 - obsah plánovací smlouvy – 
adaptační opatření v rámci veřejných staveb, technické a dopravní 
infrastruktury, atd. (V praxi by se jednalo o jakýkoli jiný nadstandard, 
který by město po stavebníkovi/developerovi požadovalo - např. vyšší 
energetický standard, apod. Adaptační opatření jsou často přímo 
obsažena v prvcích technické infrastruktury (přímé vyspádování do 
zeleně, propustné povrchy, volba vhodných materiálů, apod.). 
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Akční plán 

Při formulaci akčního plánu vycházíme ze stávajících dokumentů města, zejména strategického plánu města pro roky 2021 - 2025 a jeho akčního plánu 

(AP21) a Investičního výhledu města 2021 - 2023 (IV21-23). V akčním plánu uvádíme opatření a jejich soulad s uvedenými již vytvořenými plány a 

navrhujeme další kroky k postupnému naplňování strategických cílů a priorit. 

Tab. 3 Akční plán 

Opatření Typová aktivita Poznámka/soulad s AP21, resp. IV21-23 Realizace* Možnosti financování 

1.1. Akumulace dešťové vody 
a její následné využití 

Podzemní akumulační nádrže IV21-23 - Rekonstrukce tělocvičen ZŠ nám. 28. října, 
Nová MŠ Na Honech 

 OPŽP 21-27 SC 1.3 
NPŽP Dešťovka 

Oddělování dešťové a splaškové vody v 
budovách 

IV21-23 - Nová MŠ Na Honech 
měkká opatření směrem k vlastníkům budov 

  

Rozvody pro využití akumulované vody v 
budovách 

IV21-23 - Rekonstrukce tělocvičen ZŠ nám. 28. října, 
Nová MŠ Na Honech 

 NPŽP Dešťovka 
 

Závlahové systémy pro zeleň IV21-23 - Nová MŠ Na Honech   

1.2. Udržení dešťové vody v 
zastavěném území, stabilizace 
jednotné kanalizace 

Větší využívání propustných povrchů 
zpevněných ploch (u novostaveb i 
rekonstrukcí) 

IV21-23 - Odstavná plocha za penzionem 
IV21-23 - Rekonstrukce ulic a parkovišť 

 OPŽP 21-27 SC 1.3 
NPŽP Dešťovka 

Využití modrozelené infrastruktury  IV21-23 - Rekonstrukce ulic (Vrchlického, Husova, 
Horova, Riegrova, Černohorská) 
IV21-23 - Suchý poldr Hony 

  

Podpora efektivnějšího nakládání s dešťovou 
vodou za účelem snížení jejího objemu 
odváděného do jednotné kanalizace 

měkká opatření směrem k vlastníkům budov Průběžně  

1.3. Zajištění dostatečného 
množství kvalitní pitné vody, 
snižování spotřeby pitné vody 

Vyhledání a zprovoznění nových zdrojů pitné 
vody 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 2025 OPŽP 21-27 SC 1.4 
NFŽP - 2/2018: Zdroje 
pitné vody 

Instalace technického vybavení směřujícího k 
úspoře pitné vody v budovách 

Instalace v budovách ve vlastnictví města 
Osvěta směrem k ostatním vlastníkům budov  

Průběžně NPŽP Dešťovka (pouze 
pro šedou vodu)  
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Opatření Typová aktivita Poznámka/soulad s AP21, resp. IV21-23 Realizace Možnosti financování 

2.1. Výsadba veřejné zeleně a 
její údržba 

Plány aktivit v oblasti péče o vzhled obce a 
veřejnou zeleň 

AP21 - opatření H.2.5  2023 OPŽP 21-27 SC 1.3  
OPST 21-27 - SC 2.2  

Realizace obnov parkových ploch AP21 - opatření B.2.1a  
IV21-23 - Park Hony za Kukýrnou, sídliště Květnice  

2021 - 2022 
2021 - 2023 

 

Podpora vertikálních zahrad na budovách AP21 - opatření H.2.5  2023 OP ŽP 

Údržba trávníků a květinových ploch v souladu 
s doporučeními MŽP ČR a AOPK ČR 

 průběžně  

2.2. Začlenění vodních prvků 
do systému zeleně ve městě 

Pítka a vodní prvky v parcích a školních 
areálech 

AP21 - opatření H.2.5  2023 OPŽP 21-27 SC 1.3  
OPST 21-27 SC 2.2  

Vodní nádrže v parcích nebo na veřejných 
prostranstvích 

IV21-23 - Revitalizace sídl. Květnice, Park Hony za 
Kukýrnou 

2021 - 2023  

2.3. Inovativní odpadové 
hospodářství 

Podpora třídění odpadu, kompostování, 
cirkulární ekonomiky, bezobalového prodeje 

AP21 - opatření F.1.3.  2021 - 2022 OPŽP 21-27 SC 1.5 
OPST 21–27 

3.1. Zvyšování ekologické 
stability krajiny 

Realizace zbývajících částí prvků územního 
systému ekologické stability dle ÚP (biokoridor 
LBK17, LBK18) 

AP21 - opatření H.1.2a   OPŽP 21 - 27 SC 1.3; SC 
1.6  
Norské fondy - Pro 
zelenou Evropu  
MZe Ozeleňování krajiny 
MŽP POPFK 

Návrh propojení biokoridoru LBK17 až k LBC 9 
Pod Svobodnicí 
Projekt rozptýlené zeleně (aleje podél cest) 

AP21 - opatření H.2.5  2023 

3.2. Udržitelné zemědělství Edukační program pro vlastníky půdy Spolupráce s vlastníky půdy, hospodařícími subjekty, 
neziskovými organizacemi 

2022 - 2023 MZe PRV - M10 a M11:  

Revize pachtovních smluv města Ve spolupráci např. s VÚMOP, v.v.i. 2022 - 2023  

3.3. Podpora přirozených 
funkcí lesů 

Úprava dřevinné skladby a prostorové a 
věkové struktury lesů 

 Dlouhodobé 
opatření 

OPŽP 21-27 SC 1.3; SC 
1.6; MŽP POPFK 
MZE PRV- M08,M15 

3.4. Podpora hydrických funkcí 
krajiny 

Zpracování projektu  
a realizace dvou mokřadních ploch v lokalitě 
Mlýniska 7 ha a 5 ha 

Ve spolupráci s Povodím Moravy 2023 - 2024 OPŽP 21-27 SC 1.3 

http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
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Opatření Typová aktivita Poznámka/soulad s AP21, resp. IV21-23 Realizace Možnosti financování 

4.1. Snižování spotřeby 
energie, využívání 
obnovitelných zdrojů ener. 

Instalace efektivnějších zdrojů tepla U každé rekonstrukce zdroje tepla nebo otopné 
soustavy v městských budovách vyhodnotit, zda je 
možná náhrada efektivnějším zdrojem tepla (např. 
tepelným čerpadlem) 

Průběžně OPŽP 21-27 SC 1.1; SC 
1.2 
OPST 21-27  

Získávání energie z biomasy Zvážit možnost převedení některého ze zdrojů CZT na 
získávání energie z biomasy z měst. lesů 

  

Instalace solárních kolektorů AP21 - A.3.6 Zajištění teplejší vody na koupališti   

Efektivnější svítidla a světelné zdroje pro VO IV21-23 - Rekonstrukce veřejného osvětlení 2022 - 2023  

Instalace fotovoltaických panelů Výhledová instalace na ploché střechy budov v majetku 
města. Osvěta směrem k ostatním vlastníkům budov. 

Dlouhodobé 
opatření 

NPŽP - Nová zelená 
úsporám 

Převedení odběrných míst v majetku města k 
poskytovateli garantujícímu nákup elektrické 
energie výhradně z obnovitelných zdrojů 
energie 

 Průběžně  

4.2. Adaptační opatření na 
budovách 

Zateplování budov IV21-23 - MŠ Horova - zateplení části budovy Dlouhodobé 
opatření 

OPŽP 21-27 SC 1.3  
NPŽP - Zelená úsporám 

Vybavení budov vzduchotechnikou s 
rekuperací 

Zejména školy a školky Dlouhodobé 
opatření 

Instalování vnějších stínících prvků 
 

Zejména Centrum sociálních služeb, školy, 
zdravotnická zařízení  

Dlouhodobé 
opatření 

Zelené střechy, zelené fasády IV21-23 - Zastřešení pro posypy na zimní údržbu Dlouhodobé 
opatření 

 

 Využívání stavebních materiálů, které mají vliv 
na snížení emisí CO2 

U každé stavby vyhodnotit, zda je možné využití 
materiálů, které mají vliv na snížení emisí CO2   

Dlouhodobé 
opatření 
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Opatření Typová aktivita Poznámka/soulad s AP21, resp. IV21-23 Realizace Možnosti financování 

4.3. Podpora ekologicky 
šetrnějších forem dopravy 

Posílení dopravní obslužnosti AP21 - opatření E.4.1 Od 2022 IDS JMK 

Nákup bezemisních nebo nízkoemisních 
dopravních prostředků pro město a jeho 
organizace 

 Od 2022 NPŽP 

Zlepšení podmínek pro cyklodopravu a pěší 
dopravu 

AP21 - opatření E.2.4, E.2.6 
IV21-23 - Silnice + ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 

Od 2022 IROP 21-27 SC 2.1 
SFDI; Národní rozvojový 
program mobility 

Zřízení veřejných dobíjecích stanic pro 
elektroauta/elektrokola/ elektrokoloběžky na 
parkovištích  

 Od 2022 IROP 21-27 
Národní plán obnovy 

Podpora výsadby zeleně a zasakování v  
ulicích a na parkovištích 

AP21 - opatření E.1.1 - E.1.4 
IV21-23 Silnice + ostatní záležitosti poz. komun. 

Od 2022 NPŽP 

4.4. Mitigace Zadání výpočtu uhlíkové stopy města Ve spolupráci s neziskovým sektorem 2022  

Zapojení se do Paktu starostů a primátorů pro 
energii a klima 

Dle výzev MŽP 2021-2022 NPŽP - výzva č. 7/2020 

Plán školení pro zaměstnance města Ve spolupráci s neziskovým sektorem 2022-2023  

Provedení orientační ekologické stopy města Ve spolupráci s neziskovým sektorem 2022-2023  

5.1. Zlepšování podmínek 
zejména pro citlivé skupiny 
obyvatel 

Zajištění dostupnosti pitné vody na veřejných 
místech (automaty, pítka) 

Analýza současného stavu, rozšíření možností, 
zapojení do návrhů rekonstrukcí apod. 

Od 2024 OPST 21-27 SC 2.2 

Zajištění externích defibrilátorů na veřejných 
místech 

Revize stávajících, doplnění chybějících na vhodných 
místech 

Od 2024  

Režimová opatření (zajištění komfortní teploty, 
pitného režimu) 

Revize stávajících opatření, doplnění chybějících Průběžně  

Zapojení města Tišnov do Národní sítě 
zdravých měst ČR 

 2021 - 2022  

Zadání vypracování Zdravotního plánu či 
Plánu zdraví 

Ve spolupráci s NSZM ČR 2023  
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Opatření Typová aktivita Poznámka/soulad s AP21, resp. IV21-23 Realizace Možnosti financování 

5.2. Osvěta v oblasti změny 
klimatu 

Akce pro děti, mládež - téma klimatické změny 
a vlivu na město a jeho obyvatele 

Zapojení škol, EVVO, spolupráce s JMK Průběžně OPST 21-27 SC 4.1  
KÚ JMK - dotace do 
EVVO 

Komunitní zahrada Tišnov Spolupráce s neziskovým sektorem, občany města Od 2022  

Soubor odborných přednášek pro veřejnost na 
téma klimatické změny 

Navázat spolupráci s odborníky z neziskového sektoru, 
vysokých škol, vědeckých pracovišť 

Od 2022  

Komunikační strategie směrem k veřejnosti Využít spolupráce s vysokými školami (zadání 
závěrečných prací) 

Od 2021 
průběžně 

 

5.3. Rozvoj varovných a 
informačních systémů 

Revize a doplnění příručky připravenosti na 
krizové situace 

 2021 - 2022  

Zřízení meteorologické stanice v intravilánu a 
extravilánu města 

Ve spolupráci s ČHMÚ 2024 OPST 21-27 SC 2.3 

 

* Zadavatel si může vyhradit právo  na změnu realizace opatření dle finančních možností a projektových výzev
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4 Přílohy 

4.1 Příklady dobré praxe - katalog typových opatření 

název  Systémy odvodnění; Brno 

typ  modrozelená opatření + šedá opatření 

Brněnský kampus Masarykovy univerzity v Brně měl problém s omezenou kapacitou odvodňovací 
kmenové stoky B, na kterou je celé území napojeno. Z tohoto důvodu bylo na ploše o rozloze 35 ha 
aplikováno několik principů hospodaření s dešťovými vodami. Splaškové vody zůstaly napojeny 
klasickým způsobem do kanalizace, naproti tomu vody srážkové jsou svedeny do retenčních příkopů. 
Obdobně jsou na tom i srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch. Ty jsou 
zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními příkopy. Podobným způsobem je odvodněno  
i přilehlé parkoviště podél ulice Akademické a areál Moravského zemského archivu v Brně. Primárním 
účelem decentrálního systému odvodnění v areálu kampusu je zdržení odtoku při přívalových 
deštích. Systém několika objektů lokální retence se plní a vyprazdňuje dle intenzity a trvání dešťových 
srážek. V případě enormního množství srážek, kdy je překročena jejich návrhová retenční kapacita, 
odtéká voda skrze bezpečnostní přelivy dále do kanalizace (Vítek, et al, 2015). 
 

 

 

 
Příklady decentrálního systému odvodnění v kampusu Masarykovy univerzity v Brně  
(Zdroj: Vítek, et al, 2015) 
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název  Revitalizace Lochotínského parku; Plzeň 

typ  modrozelená opatření + měkká opatření 

Lochotínský park v Plzni prošel mezi lety 2015 až 2020 velkou obnovou. Revitalizace parku přinesla 
několik změn a přínosů z hlediska adaptace na změnu klimatu, mezi něž patří např. zpomalení odtoku 
srážkových vod, zadržení dešťové vody v tůních, snížení vodní eroze, ale také zvýšení druhové 
rozmanitosti rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí. Nejdůležitější část obnovy parku se 
týkala stabilizace dřevinných porostů a trávníků, proto byly odstraněny některé poškozené a 
nebezpečné stromy. Ty nahradilo 130 kusů nově vysazených stromů. Území bylo oživeno nejen 
stromy, ale také keři, trvalkami a travnatými porosty. Ty byly v některých místech na svazích parku 
zcela zničeny erozí, která odplavovala půdní substrát. Aby se v budoucnosti erozi předešlo, bude v 
celém parku voda ze zpevněných ploch zachycena do podzemních drenáží a odvedena do nově 
vytvořených průtočných tůní, které se nachází ve spodní části parku. Z nich se voda pomalu zasakuje 
do půdy a tůně. Společně s potůčkem, který je spojuje, plní také teplotně-regulační funkci. Návštěvníci 
parku se mohou mj. seznámit s jeho bohatou historií a s dalšími zajímavostmi čili má mj. také funkci 
osvětovou a výchovnou (Baroš, Čížek, Frantík, et al, 2015). 
 

 
Zasakovací tůň v Lochotínském parku  
(Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., 2021) 
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název  Střešní zahrada na MŠ A ZŠ Ostopovice; Ostopovice 

typ  modrozelená opatření 

“V Ostopovicích se pustili do rekonstrukce školní budovy od sklepů až po střechu. Ve sklepě je nádrž 

na srážkovou vodu, která je zachytávána a jímána ze všech střech, včetně té zelené a ze zpevněných 

povrchů areálu školy. Využívána je pak pro splachování toalet i další technické účely. A když  zrovna 

neprší a vody není dostatek, splachuje se klasicky vodou z vodovodního řadu. Střecha školy je pak z 

části tvořená vegetací a z části prkennými rošty, krytými velkými slunečníky, takže výuka na střeše, 

a to nejen přírodovědných předmětů, může probíhat i za plného letního slunce. Slunečník stíní, 

vegetace zpříjemňuje – zvlhčuje a ochlazuje okolní mikroklima. Přístup na střechu je po samostatném 

venkovním točitém schodišti, které slouží i pro přístup veřejnosti mimo dobu výuky a další vstup je 

přímo ze třídy, která je v posledním patře budovy, v úrovni zelené střechy. Její stěna sousedící se 

střechou je celá prosklená, takže když už ne přímo, kontakt se zelení je alespoň optický, pohledový. 

Velké množství vegetace v areálu školy včetně využití popínavek je pak třetím dílem, který významně 

přispívá k celému systému školy dobrého hospodaření se srážkovou vodou a tak i ke zlepšování 

mikroklimatu areálu školy i jejího okolí.” (Text a foto: © 2013  ENVIC, o.s.) 

   

Zelená střecha MŠ a ZŠ Ostopovice   

(Zdroj: © 2013  ENVIC, o.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.envic-sdruzeni.cz/krajina-verejny-prostor/hospodareni-se-srazkovymi-vodami/galerie-prikladu/pokus.htm
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název Zelená střecha parkovacího domu; Plzeň 

typ modrozelená opatření 

Součástí parkovací domu ve Fakultní nemocnici Lochotín je extenzivní zelená střecha, která je 
nenáročná na údržbu, čemuž odpovídá i skladba zeleně. Na střeše můžeme najít rozchodníky, 
netřesky a další suchomilné rostliny, ale také bylinky, např. pažitku. Střecha je pro lidi volně přístupná, 
prioritně určená pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům nemocnice jako vycházkový (dlážděné 
chodníčky) a pobytový (lavičky) prostor. Zelená střecha umožňuje dle intenzity a množství 
atmosférických srážek buď vodu zcela zadržet, nebo při větších deštích zadržet její významnou část. 
Zadržená voda se postupně odpařuje ze substrátu a z rostlin, čímž zvyšuje vlhkost vzduchu, snižuje 
okolní teplotu a prašnost. V případě většího množství srážkové vody při přívalových deštích voda 
odtéká do retenčních nádrží. Při extrémním množství srážek voda postupně protéká v malém 
množství retenční nádrží do kanalizace tak, aby nedocházelo k přetížení kanalizačního řádu. Tato 
opatření mají nejen vodohospodářský, ale také mikroklimatický význam a jsou nejen efektivní, ale 
také atraktivní, protože vytváří příjemné prostředí pro trávení času pacientů, návštěvníků a 
zaměstnanců nemocnice (ENVIC, o.s., 2021).   
 

 
Zelená střecha parkovacího domu FN v Plzni  
(Zdroj: Fakultní nemocnice Plzeň, 2017) 
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název Dešťové zahrady; Gdaňsk (Polsko) 

typ modrozelená opatření (měkká opatření) 

Dešťové zahrady jsou označovány jako terénní deprese s bohatou rostlinnou výsadbou, která dobře 
snáší nadbytek i nedostatek vody. Takovéto uměle vybudované záhony slouží prioritně pro 
akumulaci, výpar a vsakování srážkových vod z okolních nepropustných ploch, avšak mají i funkci 
estetickou (Vítek et al., 2015). Dešťové zahrady je možné realizovat jakýmkoliv kreativním způsobem. 
Jaký typ zahrady použít závisí na ploše, na které bude vytvořena. Pokud je půda propustná, pak 
odborníci doporučují vytvořit tzv. suchou dešťovou zahradu, která umožní vodě proniknout do 
hlubších vrstev půdy. Tam, kde 
převládá nepropustná půda (např. 
jílovitá půda), je nejlepším řešením 
vytvořit tzv. mokrou dešťovou 
zahradu. Dešťové zahrady v 
Gdaňsku fungují nejen jako malé 
retenční nádrže, ale také jako 
inspirace pro případné zájemce, kteří 
by se rozhodli si vytvořit dešťovou 
zahradu na vlastním pozemku, 
protože retenční nádoby, které jsou 
zároveň využity jako květináče, 
obsahující podrobný popis principu 
fungování takovýchto prvků a celého 
systému, ale také třeba to, jaké 
květiny jsou vhodné pro osázení v 
jednotlivých typech dešťových 
zahrad (Portal miasta Gdańska, 
2019). 
 
Příklady rostlin, které je možné využít pro jednotlivé typy dešťových zahrad: 
● „suchá“ dešťová zahrada (teplé barvy květin) – Kosatec sibiřský (Iris sibirica), Denivka 'Anzac' 

(Hemerocallis hybrida), Rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), Bergénie srdčitolistá (Bergenia 
cordifolia), Spartina hřebenitá (Spartina pectinata),  Rozrazil klasnatý (Veronica spicata), Kyprej 
vrbice (Lythrum salicaria); 

● „polosuchá“ dešťová zahrada (neutrální, bílá barva květin) – Kosatec německý (Iris germanica 
Immortalety), Vrba bílá (Salix alba), Zevar vzpřímený (Sparganium erectum), Tužebník jilmový 
(Filipendula ulmaria), Zblochan vodní 'Variegata' (Glyceria maxima 'Variegata'), Kozlík lékařský 
(Valeriana officinalis), Metlice trsnatá (Deschampsia ceaspitosa); 

● „mokrá“ dešťová zahrada (hlavní barvy květin – modro-fialová) – Kosatec sibiřský (Iris sibirica), 
Šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), Máta vodní (Mentha aquatica), Chrastice rákosovitá 
(Phalaris arundinacea), Pomněnka bahenní (Myosotis scorpioides), Žabník jitrocelový (Alisma 
plantago-aquatica), Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) (Portal miasta Gdańska, 2019). 
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název  Zelené zastávky; Siemiatycze (Polsko) 

typ  modrozelená opatření + měkká opatření 

Zelené autobusové zastávky jsou navrženy tak, aby shromažďovaly během atmosférických srážek 
srážkovou vodu a následně ji skladovaly ve sběrných boxech a vegetaci na střeše a stěnách 
zastávky. To pomáhá snížit teplotu vzduchu v okolí a zvýšit vlhkost, čímž se prostředí pro lidi čekající 
na autobus stává pohodlnější a příjemnější. Díky speciální konstrukci mohou zelené autobusové 
zastávky zadržet desítky až stovky litrů dešťové vody. Během intenzivních srážek (např. při bouři) je 
přebytečná voda odváděna a shromažďována do vegetačního infiltračního boxu. Z bezpečnostních 
důvodů je do systému přidán také nouzový odtok v případě extrémního množství srážek. Zeleň a 
zadržená voda v místě mohou snížit teplotu o jednotky až desítky stupňů oproti teplotě vzduchu v 
okolí např. plechové zastávky), čímž se snižuje intenzita městského tepelného ostrova (Nadace 
Partnerství, 2021).  
V Polsku ve městě Siemiatycze vznikly v rámci adaptace na změnu klimatu v městském prostředí 
dvě zelené zastávky, které mají dřevěnou konstrukci a jsou osázeny rozmanitou zelení. Během 
slunečných dní vytváří příjemný stín a zároveň díky rostlinám pomáhají redukovat množství oxidu 
uhličitého a tím přispívají ke zlepšení kvality ovzduší ve městě. Tyto zastávky zároveň plní funkci 
vzdělávací, protože jsou na nich umístěny grafické desky s informacemi a praktickými tipy, jak mohou 
občané přispívat k ochraně životního prostředí (archspace.cz, 2019). 
 

 
Zelená zastávka ve městě Siemiatycze 
(Zdroj: Sigmundová, 2019) 
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název Mikro kvetoucí zahrady; Montpellier (Francie) 

typ zelená opatření 

Zahradnictví ve spolupráci s městem, které se na akci finančně podílelo, přišlo s projektem mikro 
kvetoucích zahrad ve městském veřejném prostoru. Projekt spočíval ve výsadbě nejrůznějších 
trvalek, letniček a okrasných keřů přímo v ulicích města. Samotný princip spočívá v zakládání 
minerálních kapes ve stěnách domů, do kterých jsou poté vysazeny rostliny, o které následně pečují 
obyvatelé města, kteří si o vytvoření konkrétní kapsy požádali. V Montpellier bylo mikro kvetoucími 
zahradami na stěnách domů vyzdobeno přibližně 10 ulic. Tyto prvky nyní přispívají nejen ke zlepšení 
životního prostředí ve městě, ale také k větší soudržnosti místních obyvatel, sociálním kontaktům a 
interakcím mezi sousedy (Mairie de Montpellier, 2015). 
 

 
Mikro kvetoucí zahrady na stěnách domů v Montpellier  
(Zdroj: Mairie de Montpellier, 2015) 
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název CityTree lavičky; Londýn (Anglie) 

typ zelená opatření (šedá opatření + měkká opatření) 

Lavička CityTree je biotechnologický filtr jemného prachu určený pro městské prostory. Jedná se o 
kombinaci přirozené filtrační účinnosti mechů s inteligentní technologií. CityTree obsahuje 
automatický zavlažovací a ventilační systém, díky němuž může čistit a ochlazovat okolní vzduch ve 
svém bezprostředním okolí až o 2,5 °C, a také snížit znečištění CO2 a jemného prachu v jeho 
bezprostředním okolí až o 53 %. Tento městský prvek zvládá filtrovat každou hodinu 3 500 m3 
vzduchu, což odpovídá dechovému objemu cca 7 000 lidí během jedné hodiny (Green City Solutions 
GmbH, 2021). 
Udává se, že dospělý strom absorbuje za jeden rok 0,02 tun oxidu uhličitého. CityTree odstraní z 
atmosféry ročně 240 tun CO2 a 250 gramů pevných částic denně. Lavička je mj. připojena k internetu, 
takže dokáže poskytovat inteligentní měření okolního prostředí. Městu může poskytovat údaje o 
znečištění, teplotě vzduchu, kvalitě vody a vlhkosti půdy. Kromě toho je lavička vybavena solárními 
panely a oblastmi pro shromažďování vody, takže je prakticky soběstačná. Lavička již byla 
instalována ve městech po celé Evropě a Asii, včetně Berlína, Osla, Paříže, Amsterdamu, Bruselu, 
Hongkongu a dalších. Mezi městy, ve kterém se tato lavička nachází, nechybí ani Londýn (Forbes 
Media LLC, 2018). 
 

Lavička CityTree v Londýně  
(Zdroj: Forbes Media LLC, 2018) 
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název opatření Akumulační nádrže na dešťovou vodu; Świnoujście (Polsko) 

typ opatření modrá opatření  

Zalévání zeleně ve městech představuje obrovské náklady jak pro rozpočet, tak pro životní prostředí. 
Aby se ušetřilo za vodu z obecního vodovodu, město Świnoujście se rozhodlo zachytávat dešťovou 
vodu. Za tímto účelem bylo do země v letech 2018 a 2019 na nově vybudované promenádě zakopáno 
sedm velkých retenčních nádrží na dešťovou vodu. Dalších šest nádrží bylo nainstalováno pod zem 
při modernizaci tzv. staré promenády. Voda shromážděná v těchto nádržích bude zavlažovat zelené 
plochy na promenádách. Každý z kontejnerů na vodu má průměr 2,5 až 3,5 metru, délku 13,3 až 15,7  
metru a kapacitu 120 –  180 m3. Během srážek bude dešťová voda proudit do nádrží a poté bude 
díky speciálním čerpadlům použita k zavlažování zeleně podél promenády, čímž se ušetří nejen 
náklady za vodu, ale i pitná voda z vodovodu (Świnoujście, 2018). 
 

Zakopané akumulační nádrže na dešťovou vodu  
(Zdroj: Swinoujskie.info, 2019) 
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název Aplikace pro ochlazení obyvatel a návštěvníků města; Paříž (Francie) 

typ  měkká opatření (zelená, modrá a šedá opatření) 

S příchodem stále častějších vln extrémně teplého počasí v letních měsících se Paříž rozhodla, že 
svým občanům a návštěvníkům města usnadní získávání informací o tom, kde se nachází místa, 
která mohou lidem sloužit k ochlazení sama sebe. Mobilní aplikace EXTREMA Paris umožňuje 
každému lokalizovat v blízkosti své polohy místo, kde se může okamžitě ochladit. Jedná se 
především o stinná a chladná místa a místa s přístupem k vodě, např. klimatizované obchodní domy, 
kostely, stíny stromů, budov a domů, vodní plochy, pítka, fontány, kašny, mlžítka a další. Cílem města 
je, aby se každý mohl dostat do 7 minut chůze k místu, které mu umožní se ochladit, především toto 
místo rychle a snadno najít. Při horkých dnech Paříž rovněž prodloužila otevírací doby parků i bazénů 
a tyto informace byly taktéž v reálném čase promítnuty do aplikace. Aplikace EXTREMA Paris je 
dostupná zdarma a je velmi užitečná, protože napomáhá ke zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků 
v horkých letních dnech (Agence Parisienne du Climat, 2019). 

 
Aplikace EXTREMA a zobrazení ochlazovacích míst v rámci aplikace (Zdroj: Agence Parisienne du 
Climat, 2019) 
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název Chladící dlažební kostky; Nice (Francie) 

typ Šedá opatření 

Francouzské Nice se snaží ochladit ulice města dlaždicemi vyrobenými z odpadu měkkýšů. Bylo tak 
vůbec prvním městem na světě, kde se pomocí této technologie snaží ochladit povrch chodníků. 
Dlažba je nainstalována především na některých autobusových zastávkách a na frekventovaných 
chodnících, kde se pohybuje velké množství chodců. Nice se pokouší zlepšit životní podmínky 
obyvatel a návštěvníků v městském prostoru v horkém počasí.  Systém se skládá z podzemního 
zavlažovacího systému ovládaného vnějšími senzory, které chladí speciální prodyšné dlaždice, 
vyrobené experimentálně s použitím ulit měkkýšů (Archinect, 2018). 

 
Chladící dlažba vyrobená z měkkýšů v Nice  
(Zdroj: Archinect, 2018) 
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název Propustné povrchy zpevněných ploch; Kopřivnice 

typ Modrá opatření (šedá opatření) 

Realizace nového parkoviště byla řešena opatřeními, která přispívají k lepšímu hospodaření s 
dešťovými vodami. Zatravňovací dlaždice, které byly při výstavbě parkoviště využity, totiž umožňují 
vsakování vody do půdy, kdy voda nejprve proteče do speciálních boxů, které jsou umístěny pod 
parkovištěm a poté se pomalu zasakuje do půdy, na místo toho, aby byla voda odváděna do 
kanalizace. Tím dochází k zadržování vody v krajině v místě spadu srážkových vod (Tomášková, 
2019). 
Pod povrchem příjezdové komunikace parkoviště, která je tvořena z betonové dlažby s velkými 
spárami, je ve dvou vrstvách umístěno 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů o rozměrech 
1x0,5x0,4 m. Samotné plochy pro parkování jsou zhotoveny z plastových zatravňovacích dlaždic typu 
Ecorastera. Celé parkoviště je pak doplněno výsadbou stromů, keřů a trvalek. Původně měly být 
zatravňovací dlaždice osázeny travním osivem, nakonec však byly vyplněny štěrkovou drtí, která 
umožňuje vsak. K tomuto bylo přistoupeno z důvodu obav, že travní osivo nebude mít ideální 
podmínky pro růst (Tomášková, 2019). 
 

 
(Zpevněné parkoviště tvořené propustnými povrchy v Kopřivnici  
(Zdroj: Tomášková, 2019) 
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název  Akumulace srážkové vody v uměle vytvořeném biotopu; Brno 

typ  modrozelená opatření 

Park Pod Plachtami se rozprostírá na ploše o rozloze 32 000 m2 v Brně na sídlišti Kamenný vrch. 
Vnější část parku je vymezena vzrostlými stromy a souvislými kořenovými porosty. Vnitřní část je 
rozdělena na dvě části – pobytovou a přírodní. Pobytová část je tvořena mobiliářem s nejrůznějšími 
herními prvky, ta přírodní zase květnatými loukami a dominantní vodní plochou. Funkcí nádrže je 
především retence srážkové vody ze střech tří okolních panelových domů, jejichž plocha je  
cca 1 600 m2. Voda je do jezírka přiváděna podzemním potrubím, které následně přechází v otevřené 
koryto. Voda tekoucí do jezírka je filtrována průcézní hrázkou a čištěna kořeny vodních rostlin. V 
případě suchých období je voda v nádrži doplňována z hloubkových vrtů v blízkosti nádrže. Jezírko 
plní také přirozenou funkci přírodního biotopu. Maximální hloubka nádrže je 1,2 m. Nádrží prochází 
dřevěná pěší lávka, jejíž zalomení a kladení prken nutí návštěvníky zpomalit a sledovat okolní dění. 
Květnatá louka je částečně tvořena náletovými dřevinami a vzrostlými stromy, které jsou pozůstatkem 
bývalé zahrádkářské kolonie (Baroš, Čížek, Frantík, et al, 2015). 
Vodní nádrž má při stálé provozní hladině objem 630 m3, při přívalových deštích se její objem může 
zvýšit až na 890 m3. Tím je snížen jednorázový nápor na kanalizaci. Vodní plocha přispívá k 
přirozenému koloběhu vody, v letních dnech zvlhčuje vzduch a zlepšuje mikroklima. Vzniklý biotop 
tvoří pestrá společenstva suchomilných i vlhkomilných rostlin a je domovem mnoha živočichů (např. 
motýlů, brouků, ryb, ptáků a menších savců) (Baroš, Čížek, Frantík, et al, 2015). 
 

 
Park Pod Plachtami ve Starém Lískovci v Brně (Zdroj: DO PARKU - portál krajinářské architektury, 
2020) 
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název Dešťové nebe; Águeda (Portugalsko) 

typ  Šedá opatření 

Každoroční součástí uměleckého festivalu Ágitagueda ve městě Águeda je projekt Umbrella Sky. 
Jedná se o stovky barevných deštníků zavěšených nad ulicemi města. Podobný projekt můžeme znát 
také z Brna v ulici Česká. Zavěšené otevřené deštníky jsou nejen umělecko-estetickým prvkem, ale 
jsou také zajímavým příkladem dobré praxe pro zastínění ulic, který může zlepšit mikroklima v dané 
lokalitě. Deštníky poskytují procházejícím chodcům stín a tím efektivně chladí a snižují teplotu při 
povrchu země. Procházející chodci se tak cítí komfortněji než na přímém slunci. Deštníky je možné 
osázet kdekoliv, ať už na frekventovaných ulicích nebo nad zahrádkami restaurací a kaváren či na 
místech, která jsou určena pro cvičení (Project for Public Spaces, 2015).  
 

 
Deštníkové nebe jako stínící prvek (Zdroj: Project for Public Spaces, 2015) 
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název opatření Stínící prvky budov; Benešov 

typ opatření Šedá opatření 

Několik pavilonů benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie bylo v roce 2018 vybaveno venkovními 
žaluziemi, které jsou namontovány z vnější strany oken. Nemocnice se rozhodla pro toto pasivní 
chlazení budov především kvůli často panujícím vysokým letním teplotám. Výpočty udávají, že 
žaluzie ochladí budovu o tři až čtyři procenta. Snížením intenzity slunečního svitu do budovy chtěla 
nemocnice zvýšit komfort pacientů a především personálu, protože se zde ve velké míře nachází 
pokoje lékařů a zázemí. Žaluzie byly nainstalovány pouze na jižní a východní straně nemocnice, 
protože právě na tyto strany budovy dopadá nejvíce slunečního svitu během dne. Záměrně byly 
upřednostněny žaluzie před roletami i přes to, že jsou z hlediska pasivního chlazení méně účinné 
oproti roletám, protože v případě, kdy by byly rolety zcela zataženy, byla by v místnosti absolutní tma, 
což u žaluzií nehrozí (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 2018). 
 

  
Stínící prvky v podobě žaluzií na budově nemocnice v Benešově (Zdroj: (Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov, a.s., 2018) 
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4.2 Financování adaptačních a mitigačních opatření 

Tabulka s možnostmi financování pro daná opatření ve strategických cílech. 

Priorita Skupina 
opatření 

Možné aktuální a budoucí zdroje financování 
Operační program Životní prostředí 2021–2027 
Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 
Národní program životního prostředí 
IROP 2021 - 2027 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
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1.1. Akumulace 
dešťové vody a 
její následné 
využití 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a 
akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, zelených 
střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových 
vod do vod podzemních;  zpracování studií a plánů 

1.2. Udržení 
dešťové vody v 
zastavěném 
území, 
stabilizace 
jednotné 
kanalizace 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a 
akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, zelených 
střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových 
vod do vod podzemních;  zpracování studií a plánů 
NPŽP Dešťovka - dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a 
bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i 
na zahradě. 

1.3. Zajištění 
dostatečného 
množství kvalitní 
pitné vody, 
snižování 
spotřeby pitné 
vody 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.4 Podpora udržitelného 
hospodaření s vodou - opatření omezující vypouštění odpadních 
vod z odlehčení na kanalizaci; výstavba a modernizace 
vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,  výstavba a 
intenzifikace úpraven pitné vody, doplnění technologií pro 
odstraňování specifických polutantů, výstavba, intenzifikace nebo 
revitalizace stávajících vodních zdrojů. 
NFŽP - výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody 
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2.1. Výsadba 
veřejné zeleně a 
její údržba 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně  
OPST 2021 - 2027 - SC 2.2 Posílení ochrany přírody, biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění 

2.2. Začlenění 
vodních prvků 
do systému 
zeleně ve městě 

OPŽP 2021 - 2027 - SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - tvorba 
nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v 
krajině včetně intravilánu;  tvorba nových a obnova stávajících 
vegetačních prvků a struktur 
OPST 2021 - 2027 - SC 2.2 Posílení ochrany přírody, biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění 

2.3. Inovativní 
odpadové 
hospodářství 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k 
oběhovému hospodářství - kompostéry pro předcházení vzniku 
komunálních odpadů, RE-USE centra pro opětovné použití 
výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti 
výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu,  
budování infrastruktury potravinových bank, podpora prevence 
vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=513
https://irop.mmr.cz/getmedia/7b715081-65b2-4ee6-b429-61f537b8be21/PD-IROP-2021-2027_20200925.pdf.aspx?ext=.pdf
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Oblasti.aspx
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obalů. Dále výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a 
zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména 
komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a 
zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"), podpora třídících 
a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních 
odpadů atd. 
Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 - dotace 
na čistou energii a energetické úspory, oběhové hospodářství 
(zatím v procesu schvalování programu) 

Z
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a
 

3.1. Zvyšování 
ekologické 
stability krajiny 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, 
včetně opatření proti vodní a větrné erozi;  územní studie krajiny, 
plán územního systému ekologické stability) 
OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.6 Posílení biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění 
Norské fondy - Pro zelenou Evropu - dle aktuálních výzev 
MZe - Příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin 
MŽP Výzva č. 1/2019 pro rok 2020 k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny 

3.2. Udržitelné 
zemědělství 

MZe - Program rozvoje venkova - Opatřeni M10: 
Agroenvironmentálně-klimatická opatření a M11: Ekologické 
zemědělství - přechodné období 2021 - 2022, aktuálně nelze 
podat nové žádosti, bude navazovat obdobným programem v 
novém období 

3.3. Podpora 
přirozených 
funkcí lesů 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové 
skladbě za účelem posílení jejich stability; podpora preventivních 
opatření proti povodním a suchu 
OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.6 Posílení biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění - monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr 
podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o 
chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území 
(přírodního dědictví) 
MŽP Výzva č. 1/2019 pro rok 2020 k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny 
MZE Program rozvoje venkova - M08 Investice do rozvoje lesních 
oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů; M15 Lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

3.4. Podpora 
hydrických 
funkcí krajiny 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních 
prvků v krajině včetně intravilánu; zakládání a obnova veřejné 
sídelní zeleně;  odstranění či eliminace negativních funkcí 
odvodňovacích zařízení v krajině;  realizace protipovodňových 
opatření;  realizace opatření ke zpomalení odtoku, územní studie 
krajiny, plán územního systému ekologické stability);  podpora 
preventivních opatření proti povodním a suchu 
 
 

https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
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4.1. Snižování 
spotřeby 
energie, 
využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti 
energetické účinnosti - podporovány aktivity spojené se 
snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 
infrastruktury.  
OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.2 Podpora energie z 
obnovitelných zdrojů - výstavba a rekonstrukci obnovitelných 
zdrojů energie pro veřejné budovy,  výstavbu a rekonstrukci 
obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové 
energie ve veřejném sektoru, 
 výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a 
pořizování domovních předávacích stanic 
Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 - dotace 
na čistou energii a energetické úspory, oběhové hospodářství 
(zatím v procesu schvalování programu) 
Modernizační fond - začátek programu březen 2021 

4.2. Adaptační 
opatření na 
budovách 

OPŽP 2021 - 2027 Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - 
retence a akumulace srážkové vody vč. jejího dalšího využití, 
zelených střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace 
povrchových vod do vod podzemních;  podpora preventivních 
opatření proti povodním a suchu 
NPŽP - Zelená úsporám 

4.3. Podpora 
ekologicky 
šetrnějších 
forem dopravy 

IROP 2021-2027 - SC 2.1 Podpora udržitelné multimodální 
městské mobility 

4.4. Mitigace 
NPŽP - výzva č. 7/2020: Pakt starostů a primátorů pro klima a 

energii - podporovány budou projekty spjaté se zapojením měst a 

obcí ČR do iniciativy Paktu starostů 

S
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5.1. Zlepšování 
podmínek 
zejména pro 
citlivé skupiny 
obyvatel 

OPST 2021 - 2027 - SC 2.2 Posílení ochrany přírody, biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění 

5.2. Osvěta v 
oblasti změny 
klimatu 

OPST 2021 - 2027 - SC 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a 
kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - dotace do EVVO - Podpora 
neinvestičních činností NNO, obcí, DSO a škol v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

5.3. Rozvoj 
varovných a 
informačních 
systémů 

OPST 2021 - 2027 - SC 2.3 Podpora přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

 



 

 

4.3 Výkresy potenciálu ploch pro naplňování adaptačních cílů 
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