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Městská část Praha 12 si nechala zpracovat Adaptační strategii pro klimatickou změnu (zpracovatel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve spolupráci s VUMOP). Postupně odbor životního prostředí 

a oddělení územního rozvoje a Agendy MA 21 realizuje navržená opatření ve spolupráci s výzkumnými 

ústavy (VUMOP, VÚVR) a Českou zemědělskou univerzitou. Opatření se zaměřují na zlepšení 

mikroklimatu v zástavbě i ve volné krajině. Na sídlištích je zeleň podpořena záchytem přívalové vody 

do průlehů se štěrkem tzv. svejlů, takže neodtéká do dešťové kanalizace, ale vsakuje se ke kořenům 

stromů a keřů. Městská část také změnila systém sečí, snížila jejich počet a vyčlenila plochy pro 

květnaté louky.  Trávníky mění na „jetelíky“ tím, že je dosela směsí jetele, štírovníku a jitrocele 

a podpořila tak biodiverzitu. Voda je také zachytávána ze střech objektů městské části a využita pro 

zalévání. Realizaci modrozelené infrastruktury požaduje městská část i po developerech a zahrnula tyto 

požadavky do Zásad dohod s developery o příspěvku na rozvoj městské části. Příkladem širokého 

uplatnění modrozelené infrastruktury je rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar.  Hospodaření na 

městských zemědělských pozemcích změnila městská část na základě doporučení Srážko-odtokové 

studie pro oblast Cholupic a Točné, kterou zpracoval VUMOP s Českou zemědělskou univerzitou. 

Pozemky nově pronajala pachtýřům, kteří nepoužívají chemické přípravky, vyseli květnaté louky 

a zasázeli keře a stromy do remízků. Pěstují  také zeleninu a bylinky a chovají včely. Společně se 

spolkem Sázíme stromy a za podpory Magistrátu hl. m. Prahy tak bylo vysázeno téměř tisíc stromů 

v ovocných sadech, do remízků i aleje kolem polních cest. Revitalizuje se mokřad v Cholupicích a Na 

Beránku. Památný dub byl ochráněn před holožírem bekyně mnišky bez použití pesticidů. Za tato 

opatření obdržela městská část Praha 12 cenu v soutěži Adapterra Awards, kterou oceňuje Nadace 

Partnerství pozitivní počiny v oblasti ochrany klimatu. Uznatelné náklady Adaptační strategie pro 

klimatickou změnu jsou profinancovány z 90 % v rámci Státního fondu životního prostředí ČR 

z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014-

2021. 10 % uznatelných nákladů představuje spoluúčast městské části Praha 12. 

 

 

 


