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1. ÚVOD 
 

1.1. Co s sebou přináší změna klimatu? 

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

rytmy přírody a počasí se mění, zima již není zimou a léta se začínají podobat spíše vnitrozemským 

oblastem jižní Evropy. S měnícím se klimatem přichází i sucho, umírající lesy, přívalové povodně nebo 

vymírání ohrožených rostlin a živočichů. Změna je z významné míry způsobená lidskou činností 

a je v lidských silách ji omezit a připravit se na její negativní dopady. 

 

V České republice za posledních 61 let vzrostla průměrná teplota o 2 °C, během příštích 20 let velmi 

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

rychle rostoucí extrémní výkyvy počasí, na které není městská infrastruktura dlouhodobě 

připravena. 

 

 
Obr. 1: Průměrná roční teplota v ČR v letech 1960-2021. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

 

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

následek lidské činnosti. Veřejnost si změnu spojuje s probíhajícím nárůstem hrozeb, jako jsou 

povodně, sucho, vlny horka a vymírání druhů zvířat a rostlin. Současně ale panuje i povědomí o 

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

nemocí. V oblasti adaptačních opatření vnímají lidé jako hlavní problémy zajištění přístupu k pitné vodě 

a zadržování vody v krajině. 
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Obr. 2: Trend nárůstu teplot v ČR v jednotlivých měsících. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

 

Klimatická opatření dělíme na dva základní směry. Nástroje usilující o zmírňování budoucí změny 

klimatu se označují jako mitigační, zatímco nástroje připravující se na následky klimatické změny 

označujeme jako adaptační.  

 

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

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

opatření radikálně snižujících emise skleníkových plynů. Mitigační opatření tedy pomáhají snižovat míru 

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

dopadů. 

1.2. Cíl 

Hlavním cílem této strategie je přizpůsobit obec Bílovice nad Svitavou novým přírodním podmínkám 

vyplývajícím z měnícího se klimatu.  

 

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

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

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

 

Adaptační strategie si proto dává za cíl: 

• posoudit současnou míru zranitelnosti území, 

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

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

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

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

nad Svitavou dlouhodobě pomáhat řídit aktivity v oblasti adaptace na změnu klimatu. Aby mohl 

dokument plnit svou roli ve strategickém řízení obce, jsou výstupy odborných analýz popsané tak, aby 

byl dokument pochopitelný a přístupný pro vedení obce i veřejnost. 

 

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

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

k pravidelnému užívání a aktualizaci. 

 

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

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

1.4. Související mezinárodní, národní a regionální dokumenty 

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

upravující mezinárodní spolupráci v oblasti změny klimatu. Jejím cílem je udržení celosvětového 

nárůstu teploty výrazně pod 2 °C, ideálně pod 1,5 ° a zvýšení schopnosti přizpůsobit se nepříznivým 

dopadům změny klimatu. 

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

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

a zlepšit koordinaci adaptačních aktivit. Strategie obsahuje 3 hlavní cíle:  

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

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

3) zvýšit odolnost klíčových zranitelných sektorů vůči negativním dopadům změny klimatu. 

V současné době platný Rámec pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 má za cíl snížit 

závislost EU na dovozu energie, často z politicky nestabilních oblastí; nahradit a modernizovat 

energetickou infrastrukturu a omezit zranitelnost EU vůči růstu cen. Jeho součástí jsou i následující 

závazky: 

1) snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a o 80–95 % do roku 2050, 

2) dosáhnout 32% podílu obnovitelných zdrojů energie, 

3) zvýšit energetickou účinnost o 32,5 %. 

V rámci národní strategie představuje rámcová strategie Česká republika 2030 základní dokument 

státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel. Klíčové oblasti se kromě 

tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech 

a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Strategický rámec je 

českou reakcí na přijetí globální rozvojové agendy Valným shromážděním OSN v New Yorku v září 

2015 a přenáší do domácího prostředí 17 cílů udržitelného rozvoje. 

 

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

Hlavním dokumentem je Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015, 

aktualizace 2021). Hlavním cílem plánu je zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu, tedy zmírnit 

dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní 

podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Konkrétní aktivity 

k naplnění strategie obsahuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Na konci roku 2019 

došlo k jeho vyhodnocení a výsledky slouží jako jeden z hlavních podkladů pro právě probíhající 

aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. 
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Politika ochrany klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu 

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

na mezinárodní dohody (např. Pařížská dohoda). Cílem strategie (do roku 2030, s výhledem do roku 

2050) je přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR.  

 

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

roku 2021, který formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje problematiku 

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

do roku 2050. Zaměřuje se primárně na tři oblasti – Životní prostředí a zdraví, Klimaticky neutrální 

a oběhové hospodářství, Příroda a krajina. Dokument je tematicky členěn na tři oblasti a 10 témat  

 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ stanovuje v rámci Prioritní osy 4 Životní prostředí, 

technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství tematická opatření 4.1 Zvýšení stability 

ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu, 4.2 Zlepšení kvality ovzduší a 4.3 Snižování dopadů 

lidské činnosti. Cílem Jihomoravského kraje je udržitelný rozvoj, který úzce souvisí s oblastí životního 

prostředí. Jihomoravský kraj se snaží připravit na jednu z největších výzev – klimatickou změnu. Budou 

podporovány pozemkové úpravy směřující ke stabilizaci krajiny, opatření vedoucí ke zvládnutí rizik 

hydrologických extrémů. Budou obnoveny významné krajinné prvky s cílem snížení vodní a větrné 

eroze i rozvíjení biologické rozmanitosti. Důraz bude kladen i na obnovitelné zdroje energie a snižování 

energetické náročnosti budov.
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2. OČEKÁVANÉ ZMĚNY 

HLAVNÍCH KLIMATICKÝCH 

CHARAKTERISTIK 
 

Na území obce Bílovice nad Svitavou očekáváme významné změny v průměrných ročních teplotách 

a množství srážek. Níže popsané analýzy vychází z komplexních klimatických modelů, které se 

využívají k předpovědím budoucího vývoje klimatu. Odhady zde uvedené vychází z tzv. vyššího 

emisního scénáře (RCP8,5), který předpokládá nárůst globálních emisí oxidu uhličitého. Tento scénář 

je ale v současné době překračován, protože lidstvo vypouští více skleníkových plynů, než se 

očekávalo. Proto je níže popsané predikce nutné brát jako konzervativní předpoklad očekávatelných 

změn. Je však pravděpodobné, že bude rozsah změn ještě vyšší, zejména po roce 2050. Při aktualizaci 

Adaptační strategie by proto mělo dojít také k aktualizaci této kapitoly. 

2.1. Změna teploty vzduchu 

V Bílovicích nad Svitavou dojde do roku 2030 ke zvýšení průměrné teploty vzduchu zhruba o 0,3 °C, 

do roku 2050 pak o více než 1 °C. Do roku 2100 by celkově teplota mohla podle trendu narůst o 3,82 °C. 

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

lety 2020-2100 až o 4,4 °C), nicméně ve všech ročních období se očekává nárůst o 3 °C a více. 
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Obr. 3: Modelované roční a sezónní rozložení průměrných teplot v letech 2011-2100 v Bílovicích nad 

Svitavou. Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX (ensemble, scénář RCP8.5; pro sezónní rozložení 

použit model SMHI RCA4) 

 

V návaznosti na růst průměrné teploty se bude zvyšovat počet tropických dní (s teplotou nad 30 °C). 

Do roku 2030 bych jich mělo přibýt nepatrně, do roku 2050 je ale očekáván nárůst o 40 %. V polovině 

století tak můžeme očekávat v průměru 16-20 dní s teplotou nad 30 °C. Tento nárůst se poté odrazí 

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

V zimě naopak ubyde ledových dní, kdy je teplota celý den pod 0°C. 
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Obr. 4: Počet tropických dnů v letech 2011-2100 v Bílovicích nad Svitavou. Zdroj: ASITIS, dle EURO-

CORDEX (model SMHI RCA4, scénář RCP8.5). 

2.2. Změna úhrnu srážek 

Celkové množství ročních srážek se v Bílovicích nad Svitavou zvýší a změní se rozložení během roku. 

Oproti létu se postupně poměrně zvýší úhrny v ostatních sezónách, nejvíce na jaře. V létě bude trend 

vzestupný zhruba do 60. let 21. století, kdy se obrátí a srážky začnou klesat. Celkové zvýšení množství 

deště pravděpodobně nebude schopné kompenzovat významně vyšší odpar vody z důvodu rostoucí 

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

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

povodně. Celkově lze očekávat velkou srážkovou rozkolísanost, tedy střídání několika velmi suchých a 

poté několika srážkově vydatných let.  

 

Vzhledem k rozlišení klimatických modelů je oblast Bílovic nad Svitavou ovlivněna průměrováním úhrnů 

srážek přes členitý terén Bobravské a Drahanské vrchoviny. Absolutní hodnoty srážek jsou nadsazené, 

zároveň některé modely z ensemblu počítají obecně s vysokými úhrny srážek. Stěžejní je ovšem trend 

vývoje.  
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Obr. 5: Modelované roční a sezónní (5letý průměr) rozložení srážek v letech 2011-2100 v Bílovicích 

nad Svitavou. Zdroj: ASITIS, dle EURO-CORDEX (ensemble, scénář RCP8.5; pro sezónní rozložení 

použit model SMHI RCA4). 

 

2.3. Změny rychlosti větru 

Vědecké modely vývoje změn v rychlosti větru nejsou v současné době natolik průkazné, aby se z nich 

dalo výhledově přesněji předpovídat, k jak velké změně bude docházet. Přesto panuje shoda, že bude 

docházet k častějším extrémním povětrnostním jevům (bouřky, vichřice, orkány, tornáda). 

Pravděpodobně také bude docházet ke snižování rychlosti větru a častějšímu bezvětří během léta.  

 

Nebezpečně silný vítr se projevuje většinou v zimě při postupu tlakových níží z východu, nebo v létě při 

intenzivní bouřkové činnosti. Negativně se projevuje přímým dynamickým působením na lesní porosty, 
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budovy, způsobuje omezení v dopravě a přímo ohrožuje energetickou infrastrukturu. Dále způsobuje 

přímé ohrožení lidských životů a zhoršuje viditelnost v důsledku unášeného prachu, sněhu nebo jiných 

pevných částic. To zvyšuje riziko dopravních nehod. 

 

ČHMÚ vydává výstražné informace, pokud se očekává: 

• Silný vítr – vítr s nárazy o rychlosti 20 m/s, resp. 30 m/s v polohách nad 600 m.n.m. 

• Velmi silný vítr – vítr s nárazy o rychlosti nad 25 m/s, resp. 35 m/s v polohách nad 600 m.n.m. 

• Extrémně silný vítr – vítr s nárazy nad 30 m/s, resp. 40 m/s v polohách nad 600 m.n.m. 

 

Předpokládá se, že klimatická změna s sebou přinese častější výskyt hlubokých tlakových níží i silných 

bouří. 
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3. RIZIKA SPOJENÁ SE ZMĚNOU KLIMATU 
 

Výše popsané změny v teplotách, srážkách a rychlosti větru (kapitola 3) povedou v obci Bílovice nad Svitavou ke zvýšenému riziku výskytu specifických rizik. 

 

V tabulce níže jsou uvedeny hlavní dopady klimatické změny, které jsou projevem jednotlivých hrozeb: 

- Změna teploty vzduchu 

- Změna úhrnu srážek 

- Změna rychlosti větru 

- Změna ve výskytu sněhu a mrazu 

- Další změny 

 

Tab.  1: Tabulka hrozeb a rizik spojených se změnou klimatu 

Riziko Popis Mechanismy rychlého varování Opatření v případě výskytu rizika 
Sektory 

s očekávanými 
dopady 

ZMĚNA TEPLOTY VZDUCHU 

Dlouhodobé 
zvýšení 
teploty 
vzduchu 

Nadprůměrné zvyšováni denní a 
sezónní teploty vzduchu. 

Dlouhodobě nadprůměrně 
zvýšená předpověď teploty 
vzduchu, výstrahy ČHMÚ 

Podpora sociálních služeb ohrožených skupin 
obyvatel. Podpora zdravotnictví. Informování 
občanů o vhodném chování. 

zemědělství, lesnictví, 
zdraví a hygiena, 
doprava, biodiverzita a 
ekosystémové služby, 
vodní režim, 
mimořádné události a 
ochrana obyvatelstva 

Vlny horka 
Ojedinělé události trvající alespoň 3 
dny s teplotou vzduchu nad 30 °C a 
zvýšenou vlhkostí vzduchu. 

Předpověď extrémně zvýšené 
teploty vzduchu, výstrahy ČHMÚ 

Vyhýbaní se otevřeným prostranstvím, setrvávání 
ve stínu, dostatečná hydratace organismu 

ZMĚNA ÚHRNU SRÁŽEK 

Dlouhodobé 
sucho 

Stav vážného nedostatku vody pro 
obyvatelstvo, rostliny a živočichy či 
vodní toky. 

Dlouhodobá předpověď, 
sledování stavu trvalých travních 
porostů, výšky hladiny toků a 
výšky podzemní vody.  
Portál Intersucho 

Omezování spotřeby vody, nouzové zásobování. 

zemědělství, lesnictví, 
biodiverzita a 
ekosystémové služby, 
vodní režim, průmysl a 
energetika, rekreace a 
cestovní ruch, 
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mimořádné události a 
ochrana obyvatelstva 

Povodně a 
přívalové 
povodně 

Tekoucí či stojatá voda, která 
vystoupila z koryt vodních toků či 
hrází nádrží.   
Nečekaná tekoucí voda mimo koryta 
v případě velmi intenzivních srážek. 

Varování ČHMÚ o výskytu 
přívalových srážek s intenzitou 
nad 30 až 50 mm. Výskyt 
několika bouřek současně. 

Sledování předpokládaného rozsahu, 
informování a asistence občanům, organizace 
odklízecích prací, evakuace osob. 
Specificky definuje Povodňový plán. 

doprava, lesnictví, 
zemědělství, 
biodiverzita a 
ekosystémové služby, 
vodní režim, 
mimořádné události a 
ochrana obyvatelstva 

Eroze půdy a 
svahové 
nestability 

Snižování obsahu organických částí 
v půdě, vodní a větrná eroze, sesuvy 
půdy, laviny. 

Půdní rozbory, sledování eroze 
Změna hospodaření, protierozní opatření – 
protierozní příkopy a hrázky, přejezdné průlehy, 
zatravněné údolnice, ochranné nádrže, větrolamy 

zemědělství, doprava, 
zdraví a hygiena, 
vodní režim 

Lesní požáry 
Nežádoucí rozsáhlé šíření ohně 
v lesích.  

Výstrahy ČHMÚ, HSZ, extrémní 
stav sucha v přírodní krajině 
(intersucho), European Forest 
Fire Information Systém (EFFIS), 
firerisk.cz 

Koordinace jednotek IZS, evakuace osob 

biodiverzita a 
ekosystémové služby, 
lesnictví, rekreace a 
cestovní ruch, 
mimořádné události a 
ochrana obyvatelstva 

ZMĚNA RYCHLOSTI VĚTRU 

Extrémně 
silný vítr 

Vítr o rychlosti nad 60 km/h 
Předpověď počasí, výstrahy 
ČHMÚ 

Zajištění nebezpečných předmětů, informování 
obyvatelstva 

zemědělství, lesnictví, 
zdraví a hygiena, 
doprava, průmysl a 
energetika, mimořádné 
události a ochrana 
obyvatelstva 

ZMĚNA VE VÝSKYTU SNĚHU A MRAZU 

Sněhové a 
ledové bouře 

Silné a nečekané bouře se sněhem. 
Krupobití a mrznoucí déšť. 

Předpověď počasí, výstrahy 
ČHMÚ 

Ochrana před zmrzlým sněhem, 
biodiverzita a 
ekosystémové služby, 
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Ledové jevy a 
sníh 

Výskyt ledovky, náledí, námraz či 
holomrazu. Výskyt sněhu v místech 
a obdobích, kde není běžný. 
Nedostatek sněhu v místech a 
obdobích, kde je běžný. 

Předpověď počasí, výstrahy 
ČHMÚ 

Ledovka – posypy ploch. Holomráz – ochrana 
vegetace. Dlouhodobé mrazy – ochrana 
ohrožené infrastruktury (zásobování vodou, 
teplem, energiemi).  Zajištění odklízení sněhu z 
veřejného prostranství a ze střech, ochrana před 
padajícím sněhem ze střech, příprava na možné 
rychlé tání. 

lesnictví, zemědělství, 
doprava, mimořádné 
události a ochrana 
obyvatelstva 

DALŠÍ ZMĚNY 

Nežádoucí 
změny 
biotopů a 
nepůvodní 
druhy 

Nadměrný výskyt nepůvodních 
druhů introdukovaných v důsledku 
lidské činnosti. 

Terénní průzkum, sledování 
šíření organismů v okolních 
katastrech, republikové 
mapování výskytu a míry 
rozšíření 

Nahrazení nepůvodních společenstev původními, 
zamezení šíření nepůvodních druhů, stanovení 
nového managementu území.  
Zákaz, omezení, nebo stanovení zvláštních 
podmínek pro pěstování, sklizeň, úpravu, 
uvádění do oběhu rostlin a rostlinných produktů. 

biodiverzita a 
ekosystémové služby, 
zemědělství, lesnictví, 
zdraví a hygiena, 
vodní režim, 
mimořádné události a 
ochrana obyvatelstva 

Nové nemoci 
a škůdci 

Hromadné nákazy lidí, zvířat či 
rostlin novými druhy nemocí, 
nepůvodní škůdci 

Výskyt nebezpečného 
onemocnění v katastru nebo 
v okolí, meteorologické podmínky 
pro šíření nákazy 

Lékařská a veterinární vyšetření. Vymezení 
ohniska nákazy a ochranných pásem, porážky 
zvířat, zákaz přemísťování, prodeje a plemenitby 
zvířat. Zákaz nebo omezení pro pěstování, 
sklizeň, úpravu, prodej rostlin a zvířat a jejích 
produktů.  
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4. ANALÝZA ZRANITELNOSTI 

ÚZEMÍ 

4.1. Základní pojmy 

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

k ohrožení lidského zdraví a infrastruktury v rámci měnícího se klimatu. Pro základní pochopení je třeba 

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

 

Cílem adaptace na změnu klimatu je snižování 

zranitelnosti jednotlivých obecních a přírodních 

systémů a zvýšení jejich odolnosti vůči 

očekávaným hrozbám. 

V současné době neexistuje jednotný přístup, který 

by stanovoval metodiku výpočtu zranitelnosti. I na 

základě doporučení Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (IPCC), dochází v poslední době k rychlému   

rozvoji různých metodik a jejich vzájemnému 

posuzování.  

 

Zranitelnost (vulnerability) můžeme chápat 
jako náchylnost k negativním dopadům 
během nebezpečné události, nebo jako 
nedostatek schopností na situaci reagovat.  
 
Odolnost (resilience) je naopak schopnost 
se s nebezpečnou událostí vypořádat nebo 
se po poškození rychle vrátit do normálu. 
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Mapování zranitelnosti území je klíčovým nástrojem, který umožňuje jednoduchou vizuální prezentaci 

složitého problému adaptace na změnu klimatu.  

 

Umožňuje určit prioritní území k adaptaci a slouží jako výchozí analytický podklad pro návrh opatření, 

resp. má funkci klíčového výchozího předpokladu pro plánování aktivit obce i veškerých dalších 

subjektů (soukromých i veřejných) působících přímo či nepřímo v a na území Bílovic nad Svitavou. 

Obr. 6: Ilustrační příklad hodnocení zranitelnosti – hodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně 

klimatu k roku 2017, CENIA, 2019 (data v porovnání s rokem 2014, aktuálně zpracovaná k roku 2021). 
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4.2. Přehřívání území 

 

Katastrální území obce Bílovice nad Svitavou z velké části zabírají lesní porosty, zejména v severní 

a východní části území. Nejnižší teploty povrchu se vážou právě na lesní plochy, které výrazně 

ochlazují své okolí. Lze pozorovat, že průměrné letní teploty na zkoumaném území v zastavěných 

částech obce mohou dosahovat až o 16 °C vyšších hodnot než v případě lesních ploch.   

 

Nejvyšší průměrné teploty se vyskytují v zastavěném území obce Bílovice nad Svitavou, konkrétně 

v centru obce, mezi ulici Tyršova a Žižkova a vysoké průměrné teploty zaznamenávají také zemědělské 

pozemky na západní straně obce. Zvýšené hodnoty průměrných teplot lze také pozorovat podél ulice 

Šípkova a Obřanská. V zastavěném území lze naopak sledovat výrazný vliv zeleně a potoka Melatín, 

rozkládajícího se mezi ulicemi Kozlíkova a Dobrovského, který během letních měsíců ochlazuje své 

okolí.  

Obr. 7: Průměrná teplota povrchů v Bílovicích nad Svitavou během letních měsíců za období 2015-

2021. Upraveno na základě dat z OpenStreetMap a Landsat-8. 
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Během nejteplejších dnů (Obr. 8) v letních měsících dochází ke zvýšení teploty na celém katastrálním 

území. Při porovnání průměrných teplot s teplotami nejteplejších dnů lze vidět, kde dochází ke kolísání 

teploty v průběhu léta. K přehřívání jsou nejvíce náchylné oblasti mezi ulicí Svatopluka Čecha 

a Žižkovou a zemědělské plochy po sklizni. Pole v období před sklizní své okolí významně 

ochlazují. Po sklizni naopak dochází k přehřívání holé půdy. Konkrétně lze hovořit například 

o zemědělských plochách na západě a jihozápadě obce, které se v případě nepřítomnosti vegetace 

v období nejteplejších letních dnů přehřívají dokonce více než zastavěné plochy.  

Mimo zemědělské plochy, louky a území s jinou nízkou vegetací nebo bez vegetace dochází 

k výraznému přehřívání zejména v západní zastavěné části obce, konkrétně sídliště po obou stranách 

ulice Soběšická a také středová část sídliště Polanka. Vysokými teplotami v letních měsících trpí hlavně 

území v okolí křižovatky ulic Macharova a Kollárova. 

Obr. 8: Místa ohrožená přehříváním (maximální teploty během nejteplejších dnů) za období 2015-

2021. Upraveno na základě dat z OpenStreetMap a Landsat-8. 
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Přesto, že výraznou část katastrálního území tvoří lesní porosty a v bezprostřední blízkosti obytných 

domů se nachází menší počet vzrostlých stromů, které by okolí mohly ochlazovat, dochází zde i přesto 

k výraznému přehřívání území vysokými teplotami. Přehřívaní se v létě nevyhne ani východní časti 

území za řekou Svitava. Přehřívání se nevyhne ani lesům, zejména částem s nesouvislým lesním 

zápojem, jako jsou mýtiny a holiny.   
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4.3. Vegetace ohrožena suchem 

 
Obr. 9: Místa ohrožená suchem. Zdroj: ASITIS na základě družicových dat Sentinel-2 z let 2017-2021 

Výrazné ohrožení suchem vykazují zemědělské plochy na západě území. V rámci zástavby obce se 

jeví jako ohrožené okolí ulic Komenského, Husova, Tyršova a Obřanská. V zastavěném území převládá 

nízká a řídká vegetace, která snadněji vysychá. Rozsáhlé lesy jsou, na druhou stranu, ohroženy 

suchem méně, avšak i zde se nachází místa, kde je zvýšený dopad sucha na vegetaci. Jedná se 

především o lesy na jihu území a oblast v údolí řeky Svitavy. 
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Obr. 10: Analýza hustoty vegetace – letní měsíce 2020 - 2021. Zdroj: ASITIS na základě družicových 

dat Sentinel-2 z let 2020-2021 

Vegetace v letních měsících na území města Bílovice nad Svitavou byla vypočítána z indexu LAI, který 

představuje množství listové plochy vyskytující se nad určitou jednotkou povrchu půdy. Zjednodušeně 

lze říct, že čím vyšší hodnoty indexu, tím hustší vegetace. V případě lesních plochy index zvýrazňuje 

oblasti, kde jsou hustší porosty, jedná se zejména o jehličnaté lesy. Listnaté lesy, zemědělské plodiny 

nebo řídká vegetace dosahují nižších hodnot. 

V katastrálním území obce lze pozorovat, že nejvyšších hodnot dosahují lesní porosty severně nad 

obydlenými částmi obce. Nižší hustotu vegetace pozorujeme v lesních plochách přírodní rezervace 

Malužín, ve východní část obce za řekou a u břehů podél toku Melatín. Dle obecných předpokladů mají 

zemědělské plochy průměrné hodnoty LAI nízké, jelikož zde dochází ke střídání období s vegetací a 

bez vegetace. Na Obr. 10 lze vidět poměrně málo vegetace v obydlených částech, včetně centra obce. 
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4.4. Povodně a přívalové povodně 

 

Obr. 11: Vodní toky na území obce. Převzato z Povodňového plánu obce Bílovice nad Svitavou, 2022 

Území obce Bílovice nad Svitavou má potenciál ke vzniku přirozených povodní. Na mapě (Obr. 11) jsou 

zobrazené všechny vodní toky na území obce, přičemž až šest z nich může způsobit povodně. 

Přirozené povodně můžou vzniknout na řece Svitava zejména v období jarního tání nebo vlivem 

dlouhotrvajících dešťů s větší intenzitou s velkoplošným zasažením. Na tocích Časnýř, Melatín a Kuní 

potok může dojít k povodni především v důsledku lokálních intenzivních přívalových srážek, zejména 

v letním bouřkovém období.  Konkrétní místa ohrožená povodněmi jsou uvedena v Tab.  4 a na mapě 

Obr. 12. 

Povodňovou situaci může způsobit i mimořádná událost jako je sesuv půdy, ucpání průtoku mostu nebo 

propustku, taktéž ledové jevy, které se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních 

mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Potenciální místa omezující odtok vody 

v tocích jsou uvedena v Tab.  2. a místa ohrožená přívalovou povodní v Tab.  3. 

 

Tab.  2: Místa omezující odtokové poměry v obci Bílovice nad Svitavou 

Vodní tok Místa omezující odtok 

Časnýř 

Začátek zatrubnění toku Časnýř u č.p. 345 

Začátek zatrubnění toku Časnýř u č.p. 534 

Silniční most č. 383-001 
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Kuní p. Zatrubnění Kuního potoka u tenisových kurtů 

Melatín 
Soustava propustků na toku Melatín u č.p. 103 

Propustek na Melatínu u č.p. 310 

Praskavice Propustek u č.p. 463 

Strouhalův žleb Zatrubnění Strouhalova Žlebu u č. p. 163 

Svitava 

Železniční přejezd – u chatové osady směr Brno 

Železniční přejezd – u nádraží ČD 

Silniční most č. 374-044 

Zaústění Časnýře do Svitavy 

Lávka za Obecní hospodou 

Zaústění Melatínu do Svitavy 

Pohyblivý jez ř. km 16,4 

Silniční most č. 374-042 

Most místní komunikace k chatové kolonii u č. p. 44 

Železniční most – u chatové kolonie směr Adamov 

Lávka k chatové kolonii u č. p. 9 

Lávka od nemocnice LDN k železniční zastávce Babice n./Svit. 

Most místní komunikace k železniční zastávce Babice n./Svit. 

Železniční most u železniční zastávky Babice n./Svit. 

Silniční most č. 374-039 

Železniční most u ČOV Adamov 

 

Tab.  3: Místa ohrožená přívalovou povodní 

Název Popis Směr 

Místní část Dolice, ulice Za 
nádražím 

Při přívalových srážkách může docházet ke zvýšeným 
splachům z pole v lokalitě Dolice k domům na ulici Za 
Nádražím 

JJV 

Místní část Na Mladovech, 
křižovatka ulic Mladova a 
Fügnerovo nábřeží 

Při přívalových srážkách může docházet ke zvýšenému 
plošnému průtoku vody údolím v lokalitě Mladova 

Z 

Průmyslový objekt na ulici 
Havlíčkova 

Ohrožení přívalovou povodní v blízkosti toku Časnýře při 
přívalových srážkách 

JZ 

Ulice Husova u č. p. 681 
Ohrožení přívalovou povodní v blízkosti toku Melatína při 
přívalových srážkách 

VJV 

ulice Palackého – východní 
část obce, Kuní potok 

Ohrožení přívalovou povodní v blízkosti zatrubnění 
Kuního potoka při přívalových srážkách 

Z 
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Tab.  4: Ohrožené objekty při povodňových stavech v obci 

Název Popis umístění 
Vodní 

tok 

Počet 

budov 

Bílovice – chatová oblast 

směr Brno 
chaty ohrožené při Q20 Svitava 41 

Bílovice – fotbalové hřiště 
Ohrožený objekt – areál fotbalového hřiště a 

šaten 
Svitava 1 

Bílovice – průmyslový areál 

na ulici Nad Nádražím 
Objekty průmyslového areálu Svitava 4 

ČOV Bílovice nad Svitavou areál ČOV v jižní části obce Svitava 1 

Bílovice – střed obce 

Ohrožené objekty na ulicích Komenského, 

Poděbradova, Žižkova, a v dolní části ulice 

Svatopluka Čecha 

Svitava 61 

Bílovice – ulice Havlíčkova a 

Bílovický mlýn 

Ohrožené objekty při ústí Časnýře a v areálu 

Bílovického mlýna 
Svitava 13 

Bílovice – chatová kolonie 

pod Malužínem I. 

chaty ohrožené při Q5, chatová kolonie pod 

Malužínem I. 
Svitava 10 

Bílovice – chatová kolonie 

pod Malužínem II. 

chaty ohrožené při Q5, chatová kolonie pod 

Malužínem II. 
Svitava 4 

Bílovice – objekty naproti 

nádraží ČD Babice nad 

Svitavou 

Objekty naproti nádraží ČD Babice nad 

Svitavou, chaty ohrožené při Q10 
Svitava 5 

Bílovice – chatová kolonie 

pod Ronovem 

Ohrožené objekty – chaty ohrožené při Q5, 

chatová kolonie pod Ronovem 
Svitava 7 

Bílovice – RD okolo Svitavy 

směr Adamov 

Ohrožené objekty – RD na obou březích 

Svitavy a pod silnicí č. II/374 směr Adamov 
Svitava 7 
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Obr. 12: Místa ohrožená přívalovou povodní a objekty ohrožené při povodňových stavech v obci. 

Převzato z Povodňového plánu obce Bílovice nad Svitavou, 2022 

Konkrétní místa ohrožená přívalovou povodní jsou vypsané v Tab.  4., v mapě je počet ohrožených 

objektů na jednom místě vyznačen odpovídající velkostí bodu. Nejvíce objektů je potenciálně ohroženo 

povodněmi v centru obce a na jižní straně, v chatové oblasti směrem na Brno. Až pět míst má potenciál 

být ohroženo přívalovou povodní, jejich výčet je v Tab.  3. 
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4.5. Analýza povrchů 

 
Obr. 13: Aktuální analýza povrchů za období 2019 - 2021. Upraveno na základě dat z Copernicus, 

Sentinel-2 

 

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

Aktuální klasifikace vychází z kombinace vrcholu vegetačního období daného povrchu a nejnižší 

hodnoty vegetačních indexů. Z celkové rozlohy zkoumaného území zabírá největší podíl území 

vegetace (82 %), a to zejména díky jehličnatým a listnatým lesům, dále polím a loukám.  

Celoročně stabilní vegetaci tvoří jehličnaté lesy, jejichž zastoupení je 1,5 % a sezónně stabilní vegetaci 

tvoří listnaté stromy a keře, které tvoří 6,9 % rozlohy obce. Za nestabilní vegetaci se považují pole, 

které zabírají velkou část zastavěného území (1,5 %).  
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Smíšený povrch s převahou vegetace zabírá 8,5 % území, kdežto povrch s převahou zástavby zabírá 

3,2 % (Obr. 13). Nepropustný povrch bez vegetace tvoří 4% rozlohy obce, a tvoří ho ulice v zastavěné 

části obce, silnice a další betonové plochy. Budovy tvoří pouhých 1,6 % území a vodní plochy 

tvoří zhruba 0,4 % plochy. 

 
Obr. 14: Analýza zastoupení vegetace v okolí budov, 2019 - 2021. Upraveno na základě dat 

z OpenStreetMap 

Z analýzy zastoupení vegetace v okolí budov (Obr. 14) vyplývá kritický nedostatek zeleně v centru 

obce, zejména budovy v okolí Těsnohlídkova náměstí, podél celé Žižkovy ulice a počátek ulice 

Komenského. Další místa s kritickým nedostatkem zeleně jsou shluky budov uprostřed hustě 

osídlených částí obce: ulice Macharova, Taranzova a Šípkova. Tyto části mají v okolí travnaté plochy, 

avšak poukazují na nedostatek vzrostlé zeleně, která má chladící i čistící funkci pro prachové a emisní 

složky ovzduší. 

Vhodné až optimální množství zeleně se vyskytuje na jihu obce v zahrádkářské oblasti Dolice, 

na východě – část Časnýř a na severozápadě – druhá polovina ulice Husova. 
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4.6. Propustnost povrchů 

 

Obr. 15: Analýza propustných povrchů v roce 2019-2021. Upraveno na základě dat z Ortofoto ČR – 

ČÚZK 2021 a Copernicus, Sentinel-2. 

 

Schopnost vsakovat vodu má téměř 83 % území obce, do kterého spadají především rozsáhle lesy. 

Polopropustný povrch zabírá 9 % se smíšenými povrchy s převážnou části vegetace a nepropustné 

povrchy jako jsou budovy, vydlážděné náměstí a komunikace tvoří 8,5 % území obce. 

Největší nepropustné plochy jsou v průmyslovém areálu u nádraží, v ulicích Komenského, Žižkova, 

Poděbradova, v okolí křižovatky Husova a Kollárova, u křižovatky Fügnerovo nábřeží a Havlíčkova, 

Mlýnský ostrov a ulice Šebelova a Lesní 710. 
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4.7. Eroze půdy 

 

Obr. 16: Plochy ohrožené větrnou erozí. Zdroj: ASITIS 2022 dle ÚAP  

 

V západní části obce je většina zemědělské půdy zasažena větrnou erozi (3,9 % celkové rozlohy obce). 

Větrnou erozí je ohrožené i okolí environmentální školky – Lipka, která je uprostřed lesů.   
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5. SOUČASNÝ STAV A ANALÝZA 

DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU DLE 

SEKTORŮ 
Následující text obsahuje popis současného stavu, rizika a očekávané dopady změny klimatu 

v jednotlivých hospodářských a ekonomických sektorech na území obce Bílovice nad Svitavou. 

5.1. Lesní hospodářství 

Lesní hospodářství je specifickým odvětvím v tom smyslu, že faktické hospodaření a péči o lesní 

porosty standardně neřídí vlastník lesa, ale jeho odborný správce v souladu s lesním zákonem 

č.289/1995 Sb. (zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů s předpisy vydanými k jeho 

provedení). Faktická správa lesa je podrobně definována v lesním hospodářském plánu LHP (případně 

osnovách u menších vlastníků), který má standardně platnost 10 let. Po dobu platnosti LHP je velmi 

komplikované do plánu zasahovat a reagovat na případné změny v území. I při přípravě nových LHP 

má vlastník lesa relativně omezené možnosti, jak do plánu a samotného hospodaření v lese zasahovat. 

Z tohoto důvodu se z pohledu obce jedná o pozemky, jejichž využití nelze jednoduše ovlivňovat a 

pracovat s nimi.  

 

Zároveň platí, že v lesním hospodaření probíhají děje velmi pomalu a plány jsou obvykle vytvářeny 

s výhledem na desítky let dopředu. Není proto možné během velmi krátké doby lesy na klimatickou 

změnu kompletně připravit. Změny ve způsobu hospodaření musí probíhat postupně a skutečný efekt 

přinesou až za dlouhou dobu, což činí z hospodářských lesů poměrně zranitelný biotop. 

 

Stručný popis současného stavu: 

• Lesní pozemky, které se nachází severně a východně od urbanizované krajiny, tvoří 78 % 

řešeného území. 

• V roce 2018 proběhla velká kůrovcová kalamita na smrkových lesích, která způsobila rozsáhlé 

holiny. 

• Celkové využití půd je zobrazeno na Obr. 17: Zastoupení zemědělské a nezemědělské půdy z 

celkové rozlohy obce. Zdroj: ASITIS 2022 dle ÚAP z ČSÚ 

• Hlavním vlastníkem lesů v území je Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP ML Křtiny), 

který využívá lesy mimo jiné jako živou laboratoř pro výzkum řady způsobů lesního 

hospodaření. Lesy jsou proto velmi pestré, vyskytuje se zde na různě velkých plochách velké 

množství hospodářských způsobů, a poměrné pestrá druhová skladba zahrnující i vzácné a 

exotické dřeviny. 

• Katastr Bílovic nad Svitavou zasahuje v rámci členění ŠLP ML Křtiny do čtyř lesních oblastí 

spadajících do dvou polesí. Největší část lesů směrem na SZ spadá do lesních oblastí Útěchov 

a Soběšice v rámci polesí Vranov u Brna. Lesy na JV náleží k polesí Bílovice nad Svitavou do 

lesní oblasti Hády a malou částí do oblasti Vypálenka. 

• Část lesů spadá do PR Malužín a lesní hospodářství zde neprobíhá. 

• Pro ŠLP ML Křtiny byla zpracovaná samostatná Adaptační strategie zaměřená na lesní 

hospodaření a hospodaření s vodou (ASITIS 2021). Její součástí bylo vypracování nových 

rámcových směrnic hospodaření zaměřených na postupný převod lesů k udržitelnějším 

metodám hospodaření založených na nepasečném způsobu hospodaření. Ty slouží jako 

podklad pro aktuálně vytvářený LHP na období 2023–2032. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• Snížení celkové ekologické stability lesů 
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• Zhoršení vodní bilance v období sucha a schopnosti zadržovat vodu, poškození dřevin suchem 

• Vyšší riziko poškození lesů bořivými větry, extrémními srážkami nebo teplotními extrémy 

• Zvýšený výskyt škůdců a houbových infekcí a riziko přemnožení hlodavců 

• Výrazně vyšší riziko vzniku lesních požárů 

• Menší odolnost dřevin vůči spárkaté zvěři 

• Acidifikace a nutriční degradace lesních půd 

• Snížení ekonomické výnosnosti lesního hospodaření 

• Ohrožení mimoprodukčních funkcí lesa 

• Úplný rozpad smrkových monokultur 

 

5.2. Zemědělství 

Stručný popis současného stavu: 

• Zemědělská půda tvoří 14 % (206 ha) z celkové výměry obce (1 470 ha), z toho tvoří: 

- Orná půda 55 % (114 ha) 

- Zahrady 28 % (57 ha)  

- Trvalé travní porosty 11 % (23 ha) 

- Ovocné sady 6 % (12 ha) 

• Zbývajících 86 % (1 264 ha) tvoří nezemědělská půda, z toho lesní pozemky 91 % - 1 150 ha, 

vodní plochy 1 % - 14 ha, zastavěné plochy a nádvoří 2 % - 25 ha, ostatní plochy 6 % - 75 ha; 

(Zdroj: data ČSÚ za rok 2020, aktualizace 30.6.2021) 

• Na Obr. 17:  je zobrazen podíl využití zemědělských půd 

• Většina zemědělské půdy je ohrožena větrnou erozí a chybí zde rozčlenění půdních bloků 

krajinnou zelení 
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Obr. 17: Zastoupení zemědělské a nezemědělské půdy z celkové rozlohy obce. Zdroj: ASITIS 2022 dle 

ÚAP z ČSÚ 

 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

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

• Snížení půdní úrodnosti,  

• Zvýšení rizika eroze půdy, 

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

• Zhoršení estetické hodnoty krajiny, 

• Zvýšení nejistoty dosažení předpokládané zemědělské produkce, 

• Zvýšení nákladů na jednotku zemědělské produkce, 

• Častější výskyt jarních mrazíků, 

• Prodloužení bezmrazového období o 20–30 dnů, 

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

 

5.3. Vodní režim v krajině a hospodaření s vodou  

Stručný popis současného stavu: 

• Největším tokem v obci Bílovice nad Svitavou je Svitava, k menším tokům patří Kuní potok, 

Časnýř a Melatín (v horní části protéká lesními porosty, v dolní pak intravilánem obce) 

• Na vodních tocích protékajících územím obce Bílovice nad Svitavou se nenachází žádná 

významná vodní nádrž. 

• Kvalita vody ve vodních tocích je dobrá 

• Na území se nachází řada pramenů (studánek), 

Nezemědělské 
půdy
86%

Zemědělské půdy
14%

Orná půda
55%

Zahrady
28%

Trvalé travní 
porosty

11%
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6%
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Zastavěné plochy a 
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• Obec má zpracovaný Povodňový plán - https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/bilovice-

nad-svitavou/ 

• Ke zlepšení odtokových poměrů výrazně přispěla rekonstrukce jezu a silničního mostu u 

Sokolovny – problémy bývaly především nad pevným jezem u mlýna a úsek toku od 

Bílovického mlýna po železniční přejezd pod nádražím ČD. Odtokové poměry obou drobných 

toků (Časnýř a Melatín) jsou v současnosti negativně ovlivňovány činností obyvatel v 

zastavěných částech obce (nekapacitní lávky a mostky, příčné oplocování toků, skladování 

různých materiálů v těsné blízkosti toků atd.). Zdroj: Povodňový plán obce Bílovice nad 

Svitavou 

• V rámci adaptační strategie pro ŠLP ML Křtiny byly na vybraných tocích v území zmapovány 

objekty pro zadržování vody. Na území Bílovic nad Svitavou z nich leží malá vodní nádrž na 

Kuním potoce, tůň na Ušakovském potoce a kaskáda pěti přehrážek na Melatínu. Všechny byly 

shledány ve vyhovujícím stavu a vyžadují jen běžnou provozní údržbu.  

• Malé vodní objekty na území Bílovic nad Svitavou jsou spíše v nadprůměrném stavu. 

 

 
Obr. 18: Pohled do polí od garáží u hřbitova. Zemědělská krajina je homogenní a chybí v ní menší 

přírodní prvky vytvářející krajinnou mozaiku 

 

Hospodaření s vodou 

• Systém zásobování pitnou vodou je stabilizovaný, 

• Voda je do obce přiváděna vodárenskou soustavou Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – 

Kanice 

• Zdrojem vody je podzemní voda Březová I, provozovatelem je Vodárenská akciová společnost 

• Na ul. Soběšické je nadzemní požární hydrant pro zásobování požární vodou (dosah 600 m). 

• Dešťové vody v zastavitelných plochách jsou přednostně řešeny vsakováním na vlastním 

pozemku a přebytek je odváděn kanalizací.  

• Západní část obce způsobuje hydraulické přetížení kanalizace 

• V plánu je řešení projektu oddílné kanalizace v obci (v místech kde ještě není) a řešení 

intenzifikace ČOV 

 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• Snížení množství podzemních vod,  

• Sezónní vysychání a kolísání průtoků některých toků, 

• Snížení vydatnosti vodních zdrojů, ohrožení dodávek pitné vody, 

• Zhoršení jakosti a znečištění vody v období malých průtoků a/nebo snížení množství zásob 

podzemní vody (a zvýšení koncentrací znečišťujících látek),  

• Eroze půdy v důsledku extrémních dešťových událostí a odlesňování, 

• Nárůst průměrné roční teploty vody a změna skladby společenstev vodních organismů, 

• Narušení funkce vodohospodářské infrastruktury 

• Střety zájmů mezi odběrateli vody a ochrany životního prostředí 

• Přívalové povodně a jejich následky, viz Tab.  3 a mapa na Obr. 12. 

https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/bilovice-nad-svitavou/
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/bilovice-nad-svitavou/
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5.4. Biodiverzita a ekosystémové služby 

Stručný popis současného stavu: 

• V rámci soustavy Natura 2000 do území obce zasahuje EVL Moravský kras a Údolí Svitavy 

• V severovýchodní části území se nachází maloplošné zvláště chráněné území přírodní 

rezervace Malužín. Předmětem ochrany jsou přirozená lesní společenstva s výskytem 

bramboříku evropského (Cyclamen europaeum) na brněnské vyvřelině. 

• V severní části území je Přírodní park Vranovské lesy 

• Ekologická stabilita a biodiverzita území je relativně vysoká. Koeficient ekologické stability 

(KES) je v katastrálním území Bílovice nad Svitavou vysoký díky velkému množství lesů, které 

zde tvoří 78 % výměry. 

• Územní systém ekologické stability (ÚSES): 

- nadregionální ÚSES do řešeného území nezasahuje.  

- regionální ÚSES – přes katastrální území obce Bílovice nad Svitavou vedou tři regionální 

biokoridory a nachází se zde jedno regionální biocentrum RBC Malužín č.234 – C1 - v lesním 

komplexu navrženého přírodního parku Vranovské lesy na skalnatých svazích údolního zářezu 

Svitavy severně od Bílovic. Při jižní straně katastrální hranice Bílovice nad Svitavou v k.ú. 

Kanice se nachází stávající regionální biocentrum RBC Hády.  

Regionální biokoridor RBK Svitavy 1504 prochází podél toku řeky od severu k jihu. Vzhledem 

k poměrně úzké nivě a urbanizovanému území, kterým prochází navíc dopravní železniční 

koridor, nebyla v nivě Svitavy vymezena místní biocentra a jejich síť byla zahuštěna na údolních 

svazích v lesních porostech. Proto musí být posílen biokoridor Svitavy a jeho břehový 

porost musí být rozšířen. Současně by měly být zachovány všechny existující lokality 

travinných, bylinných a mokřadních společenstev v nivě podél řeky.  

- místní ÚSES – v území se nachází několik lokálních biocenter (lesní porost), která jsou 

propojena jak místními, tak i regionálními biokoridory.   

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• Úbytek původních druhů rostlin a živočichů, zejména u migrujících druhů, 

• Příchod nových invazních organismů, 

• Oslabení starých a vznik nestabilních ekosystémů s dopady na ekosystémové služby, 

• Změny ve kvalitě a rozšíření jednotlivých biotopů, 

• Celkové ochuzení biologické rozmanitosti.  

 

5.5. Urbanizovaná krajina 

Stručný popis stavu: 

• Obec Bílovice nad Svitavou se rozkládá v údolí řeky Svitavy a na přilehlých kopcích. Velká 

svažitost terénu a blízkost rozsáhlých lesních komplexů zajišťuje, že celkové množství zeleně 

v obci je na poměrně slušné úrovni. Přesto jsou mezi jednotlivými částmi obce velké rozdíly. 

• Velké množství zeleně je ve východní části obce, kde se nachází stará zástavba ve svahu. 

Obdobná je situace i v okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje a na ulici Jiráskova, kde z důvodu 

velké svažitosti je větší množství stromů. 

• Horší stav obecní zeleně lze pozorovat v nově vystavěných částech obce. Mezi bytovými domy 

na sídlišti Polanka je patrná snaha o nenáročnou vegetaci. Jedná se však z velké části o 

kombinaci nepůvodních a okrasných druhů, v kombinaci s jehličnany. Chybí rozsáhlejší 

travnaté plochy a vzrostlé stromy. 

• Ve výstavbě v západní části obce je množství zeleně menší. Celkově je zde výstavba 

nahuštěná do malého prostoru a s výjimkou dětského hřiště v ulic Nad Melatínem chybí 

rozsáhlejší zelené plochy. Ulice jsou úzké a často chybí travnaté pásy mezi zástavbou a ulicí 

nebo jsou tyto pásy velice úzké. 
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• V letech 2015–2016 proběhla kompletní přestavba centra obce. Kromě stavby nové budovy 

úřadu, knihovny a obřadní síně bylo také postaveno nové náměstí nesoucí název 

Těsnohlídkovo, které na komplex obecních budov úzce navazuje. Součástí náměstí je kašna 

nenápadně umístěná v úrovni dlažby. Architektonicky je náměstí podařené, nicméně chybí mu 

větší plocha souvislé zeleně. V přední části je umístěn jeden dominantní strom. Dalších 10 

stromů je podél parkovacích stání, ty však mají vcelku malé množství prostoru pro kořenění. 

Celkově povrchu náměstí zcela dominuje dlažba (Obr. 19). 

• Zeleň v obci mimo oblasti s prudkým sklonem a okolí Svitavy je soustředěna do soukromých 

zahrad a v menší míře do několika odpočinkových prostranství (např. dětská hřiště).  

• Chybějící zelená veřejná prostranství jsou do značné míry kompenzována turisticky atraktivním 

lesním okolím. Nenahradí ovšem zcela ochlazující a emisní efekt vegetace v místech s větší 

zástavbou. 

• Na novém nádraží byla vysázena původní vegetace – mladé kaštany, které však vysychají 

(Obr. 26). 

 

 

Obr. 19 Těsnohlídkovo náměstí – dominantním prvkem náměstí je zámková dlažba. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

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

• vyšší ohřívání povrchů a zástavby 

• snížení množství času, který obyvatelé tráví na veřejných prostranstvích 

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

• narušení konstrukcí budov a zkrácení jejich životnosti 

• zvýšení nákladů na údržbu městské zeleně 
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5.6. Energetika a průmysl 

Stručný popis současného stavu: 

• Obec vlastní poměrně velké množství budov. Mezi nimi novou budovu obecního úřadu, obecní 

hospodu, komunitní centrum, nájemní domy a základní školu. Ve fázi příprav je stavba nové 

požární zbrojnice. 

• Společnost Mlýnský ostrov s.r.o. se 100 % vlastnickým podílem obce spravuje areál bývalého 

mlýna a na něj navázaného Mlýnského ostrova (Obr. 20). Jedná se o velký komplex. Je zde 

plánovaná rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace. V budově mlýna je provozována malá vodní 

elektrárna s instalovaným výkonem 132 kW. 

• V obci se nachází 12 fotovoltaických elektráren s licencí na výrobu elektřiny. Jejich celkový 

instalovaný výkon je 79 kW. 

• Veřejné osvětlení u nových instalací využívá výhradně LED svítidla. Stará svítidla jsou 

nahrazována během průběžných oprav. Testována byla LED svítidla se solárním dobíjením 

v ostrovním režimu, zkušenosti s nimi však nebyly dobré z důvodu nedostatečného výkonu pro 

nabíjení. 

• Obec se v posledních letech výrazně rozrůstala. Další rozvoj je v současnosti limitován 

kapacitou sítí – zvláště ČOV a vodovodu. Vize do budoucna však počítá s dalším rozšiřováním. 

 

 
Obr. 20: Pohled na budovu mlýna na Fügnerově nábřeží 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

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

případně přerušení dodávek z externích zdrojů (elektřina, plyn),  

• Nedostatek vody k průmyslovému využití a výrobě elektřiny v případě sucha, 

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

• Snížení produktivity pracovníků a zvýšení množství pracovních úrazů během vln horka (únava 

a stres z extrémních podmínek – teplota, kvalita ovzduší, uživatelský komfort,  
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5.7. Odpady a odpadové hospodářství 

Trendem v oblasti odpadového hospodářství a odpadů všeobecně je postupné zvyšování produkce 

komunálních odpadů, které bylo v nedávné době umocněno pandemickým stavem, spojeným se 

zvyšujícím se podílem jednorázových, především plastových obalů. Reakcí na to je narůstající snaha 

o třízení odpadu a jeho znovu využití a recyklaci. S odpady by se mělo zacházet podle hierarchie 

odpadového hospodářství (Obr. 21: ), jejíž první a nejdůležitější bod je předcházení vzniku odpadu. 

Smyslem cirkulární ekonomiky uchovat hodnotu v cyklu co nejdéle, tedy znovu používat produkty a 

materiálově využívat odpad. Odstranění odpadu je vždy až poslední možnost. 

 

Obr. 21: Pyramida hierarchie správného nakládání s odpady. Zdroj: Komunální ekologie online 

 

Stručný popis stavu: 

• Odpadní vody jsou svedeny oddílnou kanalizací na stávající společnou ČOV Bílovice nad 

Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna. 

• Skládky odpadů ani jiná zařízení sloužící ke zpracování, likvidaci či uložení odpadů nejsou v 

obci navrhována.  

• Svoz odpadu včetně provozu sběrného dvoru zajišťuje společnost KTS Ekologie. 

• Sběrný odpadový dvůr v jižní části obce je polohově stabilizován a nebude se rozšiřovat. 

Umožňuje i sběr nebezpečného odpadu. Bioodpad je svážen do kompostárny. 

• Standardní výše poplatku za komunální odpad je 750 Kč za poplatníka za rok. 

• Systém svozu odpadu v průběhu března 2022 přechází na door-to-door systém. Pro každou 

domácnost jsou k dispozici k vyzvednutí tři nádoby na tříděný odpad (žlutá – plasty a drobné 

kovy, modrá – papír, hnědá – bioodpad). Vyzvednutí nádob není povinné, ale je podpořené 

slevou 100 Kč z poplatku za odpad na jednoho poplatníka. 

• Popelnice budou mít identifikační čipy. Svozová vozidla budou umožňovat vážení obsahu 

nádob. Systém plateb s motivačním systémem založený na principu vážení množství 

vyprodukovaného odpadu („Pay as You Throw“) ovšem zaveden nebude. 

• Se zavedením door-to-door systému dojde k úpravě četnosti svozu odpadu. Místo 

dosavadního každotýdenního svozu bude směsný odpad vyvážen 1× za 4 týdny. Se stejně 

dlouhým intervalem budou vyváženy i plasty a papír. Bioodpad bude vyvážen s dvounásobnou 

četností. 

• Obyvatelstvo se ke změně systému staví nejednotně. Velká část vyjadřuje obavu ze snížení 

četnosti svozu. Často je ovšem kritizována nedostatečná kapacita nádob na tříděný odpad, 

jejich přeplněnost a nedostatečnou uklizenost u stávajícího systému. Největší problém může 

představovat nedostatek prostoru k umístění 4 ks nádob u jednotlivých domácností. 
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• Vzhledem k značně kopcovitému terénu a velké turistické atraktivitě obce je v Bílovicích nad 

Svitavou nakládání s odpady nákladnější, než je obvyklé. U turisticky přetížených lokalit (např. 

nově otevřená rozhledna U Lidušky) je zajištění dostatečně častého svozu v podstatě 

nemožné. Proto je snaha o motivaci návštěvníků k odnášení vlastního vyprodukovaného 

odpadu. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• Nedostatečná kapacita kanalizace a odpadových šachet při přívalových srážkách 

• Znečišťování veřejných prostranství a životního prostředí odpadky uniklými z důvodu 

extrémních klimatických podmínek 

5.8. Doprava 

Stručný popis současného stavu: 

• Pro obec Bílovice nad Svitavou je naprosto zásadní spojení s Brnem, na jehož aglomeraci jsou 

Bílovice úzce navázány. Přímé spojení dále existuje s Řícmanicemi a Adamovem. 

• V současnosti jsou Bílovice nad Svitavou spojeny s Brnem a okolnými obcemi MHD Brno a 

železniční tratí č. 260, která spojuje obec s Brnem a s Českou Třebovou.  

• Dopravní kostru doplňují dvě silnice č II/374 a II/383. 

• Železniční spojení s Brnem je velice rychlé – ve špičce je zajištěno osobními vlaky linky S2 

s dobou jízdy na brněnské hlavní nádraží 8 minut. V současnosti je však poznamenáno 

dlouhodobou výlukou v úseku Brno hl. n. – Blansko a je nahrazeno náhradní dopravou. 

• Bílovice nad Svitavou provozují vlastní linku č. 211, která propojuje obec a její sídliště na 

kopcích a zajíždí na okraj Brna (Obřanský most). Zajišťuje ji DPMB s jedním mikrobusem Iveco 

plně zaturnusovým na této lince. Nahrazení větším vozidlem není možné z důvodu průjezdu 

úzkými uličkami. Linka je ekonomicky nákladná (1,2 mil Kč ročně) ovšem je obyvateli velice 

oceňována. 

• Dále obec obsluhuje autobusová linka 210, linky brněnské MHD 75, E75 a noční linka N94. 

• U nádraží je vybudováno P+R (dokončeno v listopadu 2021). Má kapacitu 68 míst a jeho 

součástí jsou i uzamykatelné cykloboxy (Obr. 23). 

• Parkovací plochy jsou v centru obce na Těsnohlídkově náměstí (34 stání) a další budou 

vybudovány v rámci projektu stavby nové požární zbrojnice (celkem 22 stání). 

• Omezen je vjezd automobilů v ranních hodinách na ulici Komenského u základní školy. 

• Systém sdílení kol nebo koloběžek zde zavedený není a obec v něm nevidí potenciál. 

• Obec svou polohou na břehu Svitavy v těsné blízkosti Brna představuje oblíbený cíl 

cykloturismu. V současnosti jej spojuje s Obřany cyklostezka s podél Svitavy a značené 

cyklotrasy vedou dále do Adamova, Soběšic a do Moravského krasu. 

• Je plánované vybudování cyklostezky ve směru na Adamov (podél železniční trati). V rámci 

programu ITI je dále plánováno zásadní rozšíření sítě cyklostezek v okolí. Bílovice by měly být 

do této sítě napojeny ve směru na Řícmanice. 

• Cyklistická infrastruktura je využívaná v prvé řadě turisticky. Vzhledem k napojení na Brno má 

však potenciál sloužit i pro denní dojíždění. 
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Obr. 22: Plán sítě linek IDS JMK - regionální doprava, zdroj IDS JMK 2022. 

 

 

 

Obr. 23: Uzamykatelné cykloboxy na P+R parkovišti u nádraží v Bílovicích nad Svitavou 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• Zvyšování prašnosti, hlučnosti a emisí z dopravy 

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

• Zvýšení nehodovosti v důsledku snížené koncentrace během vln veder 

• Zvýšení spotřeby energií při provozu dopravních prostředků  

5.9. Rekreace a cestovní ruch 

Stručný popis současného stavu: 

• Přes obec je nově vybudovaná cyklostezka Bílovice nad Svitavou – Brno – Obřany v délce 

3,7 km s asfaltovým povrchem 

• Z obce vede několik dalších cyklostezek, jezdeckých stezek a jiných turistických tras.  
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• Turistické trasy vedou i k lesním studánkám s historickými kořeny, v okolí je jich devět. 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• Negativní dopady na stav navštěvovaných lokalit (zejména přírodních atraktivit), 

• Zhoršování stavu a kvality komunikací využívaných návštěvníky (cesty v krajině, místní 

komunikace – parkovací plochy) v souvislosti s vyšší intenzitou jejich užívání,  

• Vyšší tlak na rekreační využití lesů a vodních prvků, 

• Zhoršování kvality vod 

• Přehřívání oddychových zón 

5.10. Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 

Stručný popis současného stavu: 

• Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

• Dobrovolné hasiče obce Bílovice nad Svitavou je možné rozdělit na dvě části: 

- Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů 

- Sbor dobrovolných hasičů obce Bílovice nad Svitavou, z. s. 

• Portalobce.cz | digitální povodňový plán obce Bílovice nad Svitavou 

 

Očekávané dopady změny klimatu: 

• častější mimořádné události, častější nutnost zásahu IZS, 

• ohrožení energetické soustavy vyplývající z extrémních meteorologických jevů, 

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

• zvýšená potřeba ochrany kritické infrastruktury, 

• ohrožení majetku během přívalových povodní a povodní, 

• ohrožení schopnosti kanalizace odvádět dešťovou vodu. 

5.11. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Stručný popis současného stavu: 

• Podle studie České klima 2021 se za ochránce přírody považuje 71 % a za ekologa 48 % české 

veřejnosti, environmentální znalosti má ale většina dotazovaných velmi slabé. (České klima 

2021).  

• V České republice se v souvislosti s klimatickou změnou a environmentálními problémy ujaly 

zejména akce zaměřené na třídění odpadů, sázení stromů a úklid krajiny – toto portfolio aktivit 

je ale třeba rozšířit, aby byla veřejnost připravena informovaně čelit změně klimatu a efektivně 

se na ni připravit. 

• V obci Bílovice nad Svitavou se nekonají pravidelné akce pro veřejnost zaměřené 

na environmentální témata s výjimkou dobrovolnické akce Jarní úklid zapojené do každoroční 

celorepublikové akce Ukliďme Česko. 

• Žáci ZŠ a MŠ mají v osnovách zařazenou environmentální výuku.  

• V obci působí Lesní klub Lesní skřítci – děti jsou vedeny a doprovázeny v duchu lesní 

pedagogiky, procházejí environmentální výchovou a vyrůstají v komunitním prostředí. Lesní 

klub se nachází v zahradě vily v Palackého ulici 181 - kousek za sokolovnou. Zahrada leží 

poblíž vlakového nádraží i centra obce, ale přesto na kraji lesa – rodiště lišky Bystroušky. 

• V obci funguje Komunitní centrum – společný prostor pro všechny, místo pro setkávání napříč 

generacemi, vzděláním, sociálním zázemím či zájmy. Komunitní centrum nabízí široký program 

volnočasových i rozvojových aktivit, odborné poradenství v nejrůznějších oblastech lidského 

života, vzdělávací kurzy, a především prostor pro vzájemné sdílení, sbližování a začleňování 

do bílovické komunity. Za cíl si také klade poskytovat oporu a pomoc občanům sociálně 

znevýhodněným nebo těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.  

https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/bilovice-nad-svitavou/
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• Prostory slouží jako zázemí pro aktivní spolky – Rodinné centrum Žirafa Bílovice, z.s., Hasiči 

Bílovice, Bílovická televize, výhledově také pro včelařský spolek, skautské oddíly a další 

Odkaz: Komunitní centrum | Bílovice nad Svitavou (bilovicens.cz) 

• Prostory Komunitního centra využívá pro svoji činnost také rodinné centrum Žirafa Bílovice, z. 

s., které nyní podalo žádost o dotaci na kraj v rámci dotačního programu EVVO na vybudování 

přírodní učebny na zahradě Komunitního centra. (podrobnější informace jsou uvedeny 

v návrhové části strategie, Strategický cíl 3.). V rámci EVVO rodinné centrum realizuje 

pravidelný přírodovědný kroužek Po stopách přírody pro děti ve věku 5-9 let, který je zaměřen 

na rozvíjení pozitivního přístupu k ochraně přírody, na budování vztahu k přírodnímu bohatství 

a na environmentální tématiku jako takovou. Každoročně rodinné centrum realizuje tzv. Den 

Země pro děti, což je jednorázová akce pro rodiny s dětmi uspořádaná při příležitosti oslav 

světového Dne Země. Akce také akcentuje ekologickou a environmentální tematiku, pro děti 

jsou nachystány zajímavosti o přírodě a tematické úkoly zaměřené například na pozorování 

přírodních jevů, třídění odpadu atp. 

• V obci působí také různé spolky - Spolky | Bílovice nad Svitavou (bilovicens.cz) 

 

 

Teoretická doporučení pro řešení dopadů klimatických změn: 

• Oblast environmentální výchovy a vzdělávání by se neměla zaměřit jen na informování o 

rizicích spojených s klimatickou změnou, ale měla by vnést potřebný vhled do tématu v celé 

jeho komplexnosti, nabídnout řešení a motivovat veřejnost k aktivnímu občanství. 

• Environmentální výchova a vzdělávání by neměly mířit pouze na osobní zodpovědnost 

obyvatel. Jak ukazuje graf níže, omezením osobní spotřeby se dá eliminovat pouze menší část 

emisí skleníkových plynů, a proto je třeba zavádět strukturální opatření na úrovni obcí, regionů 

a výše. To samé platí i u vzdělávání o adaptačních opatřeních. Zodpovědností 

environmentálního vzdělávání je proto vést občany k tomu, aby společně usilovali 

o strukturální změny.  

 

 

Obr. 23: Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR. Zdroj: Fakta o klimatu 

 

https://www.bilovicens.cz/komunitni-centrum
https://www.bilovicens.cz/spolky
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• Obec Bílovice nad Svitavou by měla jít občanům příkladem, a environmentální témata zařadit 

mezi své trvalé priority, důsledně a vhodnou formou se tématu věnovat i průběžně a průřezově 

svými činnostmi (přiměřeně charakteru činnosti). Důvodem je dlouhodobost (nekončící práce 

v řádu generací) a potřeba spolupráce všech aktérů (aby ke svému rozvoji přistupovala 

udržitelně celá společnost).   

• Environmentální osvětové akce mohou probíhat např. formou pořádání místních dnů pro klima 

a energii, jejichž účelem je zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická 

efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnosti vůči změně klimatu aj. Tyto akce 

mohou být pořádány např. u příležitosti: Dne Země, Hodiny Země, Klimatických dnů, 

Mezinárodního dne vody apod. 

• Environmentální osvěta a vzdělávání by neměly existovat pouze jako samostatná kategorie 

aktivit, ale měly by prorůstat do všeho dění v obci, jako jsou hody, vánoční jarmarky, kulturní 

akce, letní akce atd. 

• S ohledem na celkovou stopu potravinové produkce (viz graf níže), která zasahuje do více 

sektorů (zemědělství, doprava, průmysl) mohou být dalšími aktivitami např. podpora programů 

prevence plýtvání potravinami a podpora využití lokálních, sezónních a rostlinných potravin ve 

školních jídelnách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR. Zdroj: Centrum pro dopravu a energetiku 

 

• Z hlediska snížení emisí spojených s výrobou a dopravou spotřebního zboží je vhodná také 

podpora projektů cirkulární ekonomiky, což může v praxi zahrnovat mj. knihovny věcí, 

podporu správkáren nebo možnost pronájmu obecní techniky, případně její sdílení s dalšími 

obcemi. 
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6. HLAVNÍ ZÁVĚRY Z ANKETY 

PRO VEŘEJNOST 
 

V rámci provedeného online dotazníkového šetření byly sesbírány odpovědi od celkem 

329 respondentů, což je téměř 39 % z celkového počtu zobrazení dotazníku. 

 
 

Naprostá většina z nich (82 %) se shodla v tom, že dochází ke klimatické změně, přičemž  

84 % všech respondentů tuto změnu vnímá jako důležitý, ne-li hlavní problém současnosti. Až 93 % 

respondentů si myslí, že je důležité, aby se obec připravovala na problémy spojené s klimatickou 

změnou. Současně však největší část respondentů (43 %) neumí ohodnotit současnou připravenost 

obce Bílovice nad Svitavou, nebo se domnívá, že v tuto chvíli není obec připravena těmto problémům 

čelit (39 %). 

 

Tab.  5: Odpovědi k otázce připravenosti obce na mitigační opatření 

 
Dle většiny respondentů by měla být prioritně přijata (v rámci boje s problémy klimatické změny) 

opatření týkající se zvyšování množství přírodních prvků (85 %), zavádění inovativních 

technologií (86 %) a v neposlední řadě i zvyšování povědomí veřejnosti a apel na změnu chování 

lidí (69 %). 
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Až 88 % respondentů souhlasí s tvrzením, že obec by se měla snažit o omezování spotřeby energie 

a snižování emisí CO2. 

 

Tab.  6: Odpovědi k omezování spotřeby CO2 obce 

 

 

Přes 80 % respondentů by souhlasilo s následujícími možnými navrhovanými opatřeními: 

• Zelená střecha na každé nové veřejné budově  

• Zavádění malých vodních ploch v parcích a na náměstích 

• Priorita úspor energií při rekonstrukcích budov i za cenu vyšších nákladů 

• Zahrnování obnovitelných zdrojů energie do nových budov a staveb i za cenu vyšších nákladů 

• Ozelenění stěn veřejných budov pomocí popínavých rostlin 

• Zábor zemědělské půdy pro tvorbu krajinných prvků podporujících biodiverzitu a zadržení vody 

v krajině 

• Změnu trávníků na květnaté louky a nižší pravidelnost sekán 

 

Shrnutí 

Respondenti, kteří se účastnili ankety, se shodli na tom, že probíhající klimatická změna je závažným 

problémem a je nutné se na ni připravit. Jako nejohroženější je v této souvislosti občany vnímána oblast 

zdravotnictví, rekreace a dopravy, následně voda v krajině a lesní porosty. 

V rámci opatření byla vyslovena podpora jak zvyšování množství přírodních prvků (preferovány 

především malé vodní plochy), tak zavádění technických řešení (zejména integrace OZE a energetické 

úspory) a to i za cenu případných vyšších nákladů. Výsadbu nové zeleně by respondenti uvítali 

ve všech oblastech aktuálně ohrožených přehříváním (parkoviště, okolí sídlišť, prostory mezi obytnými 

domy a náměstí). Oblasti označené respondenty jako problematické z hlediska rizika přívalových 

srážek, záplav, přehřívání i chybějící zeleně, se ve velké míře shodují s místy, která byly vytypovány 

na základě provedené analýzy zranitelnosti a jsou zohledněny v textu návrhové časti dokumentu a 

v tabulce – Příloha: „Navrhovaná adaptační opatření v nejvíce ohrožených lokalitách na území obce 

Bílovice nad Svitavou podle identifikovaných rizik“. 
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7. METODIKA  
 

Adaptační strategie část obsahuje vyhodnocení změny klimatu v rámci jednotlivých sektorů 

hospodářství (kap. 5 Analytické části). Důležitým výstupem je tabulka navrhovaných opatření 

s vazbou na Katalog typových opatření (Příloha – Navrhovaná adaptační opatření v nejvíce 

ohrožených lokalitách na území obce Bílovice nad Svitavou podle identifikovaných rizik) a tabulka 

prioritních projektů – Akční plán. 

 

Mapy a jejich interpretace v kapitole 4 Analytické části vychází v maximální míře z podrobné analýzy 

dat. Ty vytváří základní, a pokud možno nezávislou bázi informací pro expertní hodnocení. Hlavním 

principem při sběru datových sad bylo vytvoření původních a odvozených datových podkladů 

specifických pro adaptační strategii. 

 

Vzhledem k aktuálnosti a novosti tématu byl kladen důraz na data o skutečném a současném stavu 

v kontrastu k obecným “atlasovým” mapám různého stáří a malého rozlišení. Aktuální informace jsou 

aktuálně k dispozici především díky programu Copernicus Evropské komise s vlastní flotilou družic 

Sentinel a dalšími podpůrnými službami. 

 

Pro vytvoření informací o aktuálním rozsahu vegetace, jejím množství, zastavěných i smíšených 

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

byly očištěné o oblačnost a byly z nich vypočten vegetační index NDVI (normalizovaný vegetační 

index). Byly použity bezoblačné snímky získané za období 2018–2022. 

 

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

surface temperature) ze všech dostupných a bezoblačných dat družice Landsat 8 v letních měsících 

(červen-srpen) v letech 2015-2022. 

 

Místa ohrožená suchem byla identifikována kombinovanou analýzou časových řad dat multispektrální 

družice Sentinel-2, vycházející z kombinace indexů (NDVI, NDMI, NDDI) pro relevantní období let 

2017-2022. 

 

S využitím dat služby Copernicus Climate Change Service byla zpracována data sady EURO-CORDEX 

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

predikcí) hodnoty klimatických ukazatelů pro budoucí období pro emisní scénář RCP 8,5.  
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1. HLAVNÍ CÍL A VIZE 

ADAPTAČNÍ STRATEGIE  
 

1.1 Hlavní cíl Adaptační strategie 

Hlavním cílem této strategie je adaptovat obec Bílovice nad Svitavou na nové přírodní podmínky 

nastávající vlivem změny klimatu.  

 

Úspěšná adaptace na změnu klimatu povede k nižšímu ohrožení lidí i životního prostředí (nižší 

zranitelnost) a vyšší odolnosti vůči nepříznivým událostem (vyšší resilience). Nebude přitom ohrožena 

kvalita života, životní prostředí, bezpečnost obyvatel, ani ekonomický a společenský rozvoj společnosti. 

 

Adaptační strategie si proto dává za cíl: 

• posoudit současnou míru zranitelnosti území 

• naplánovat konkrétní opatření vedoucí k omezení zranitelnosti a posílení odolnosti 

1.2 Vize 

 

 

 

Krajina i zastavěné území Bílovic nad Svitavou jsou obhospodařovány  

udržitelným způsobem. 

 

V obci Bílovice nad Svitavou se odpovědně hospodaří s energiemi, odpady  

a s dešťovou vodou. 

 

Bílovice nad Svitavou s hodnotnou zelení na celém svém území a kvalitně 

řešeným veřejným prostorem v zastavěné části jsou příjemným místem pro 

život a šetrný cestovní ruch. 

 

Do udržitelného rozvoje a do aktivit v oblasti adaptace na změnu klimatu jsou 

aktivně zapojeni občané Bílovic nad Svitavou, firmy a další organizace 

působící v obci. 
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2. STRATEGICKÉ CÍLE 
 

K řešení hlavních problémů a rizik identifikovaných v analytické části strategie jsou stanoveny 

3 strategické cíle, které vychází ze stanovené Vize obce (viz kap. 1.2 Vize Návrhové části). 

 

Strategické cíle budou naplňovány návrhy opatření a doporučeními uvedenými v kap. 3.3. 

Návrhové části a v Tabulce „Navrhovaná adaptační opatření v nejvíce ohrožených lokalitách na 

území obce Bílovice nad Svitavou podle identifikovaných rizik“.  

 

 

 

  

STRATEGICKÉ CÍLE 

 

Strategický cíl 1.: Zvýšit efektivitu hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území 

i v krajině a přizpůsobit veřejná prostranství potřebám obyvatel obce a hlavním dopadům 

vyplývajícím ze změny klimatu 

 

Strategický cíl 2.: Rozvíjet krajinnou zeleň v okolí obce, minimalizovat větrnou erozi půdy 

a revitalizovat plochy veřejné zeleně v obci  

 

Strategický cíl 3.:   Environmentálně odpovědně a současně ekonomicky příznivě hospodařit 

s energiemi a s materiálovými zdroji, rozvíjet ekologicky šetrnou dopravu a motivovat 

veřejnost a zapojovat ji do aktivit v oblasti environmentálně udržitelného rozvoje obce a 

adaptace na změnu klimatu  
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3. NAVRHOVANÁ ADAPTAČNÍ 

A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ 
 

 

3.1. Adaptační opatření 

Adaptační opatření dělíme do 3 hlavních skupin: modro-zelená opatření (ekosystémově založená), 

šedá opatření (stavebně‑technologická) a měkká (behaviorální a organizační řešení).  

  

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

jsou realizována jako celek. Příkladem spojení zelených a modrých opatření je vytváření vodních ploch 

včetně doprovodné zeleně, kde mezi zeleň do mírných terénních prohlubní pro zasakování odváděna 

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

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

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

(modrá).  

   

Modrá a zelená opatření 

Ekosystémově založená opatření  

Zelená opatření patří v krajině k ekonomicky nejdostupnějším a nejúčinnějším a jde často o opatření 

nejvíce viditelná a populární mezi rezidenty i místními politickými autoritami. Zelená opatření zahrnují 

přírodní a přírodě blízká opatření, která mají další environmentální funkce, poskytují ekosystémové 

služby, napomáhají mírnit projevy změny klimatu a jsou přínosná pro obyvatele i přírodu. Příklady: 

zeleň ve veřejných prostorech i krajině (aleje, stromořadí, parky), zelené střechy a zdi, remízky, 

zahrady, mokřady, tůně a rybníky, revitalizace a otevírání vodních toků spojené s výsadbami zeleně, 

revitalizace břehových porostů atd.  

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

území a jako zdroj vitality vegetace. Bez ní sídelní zeleň strádá a neplní svou funkci.  

Příklad: projekty akumulace a retence vody, opatření pro zvyšování propustnosti terénu a zasakování 

srážkové vody, využití stojatých a tekoucích vod ve městě, dešťové zahrady, zelené střechy, zelené 

zdi a možnosti kombinace modré a zelené infrastruktury. V sídlech jsou často řešení dražší než  

v krajině, ale jejich realizace zásadně zlepšuje životní prostředí a komfort obyvatel, stejně jako 

hodnotu nemovitostí. 

  

Šedá opatření 

Stavebně‑technologická opatření 

Zejména opatření na budovách a infrastruktuře. Tradiční šedá opatření měla nevýhodu v plnění 

zpravidla jen jedné funkce (například zajištění co nejrychlejšího odtoku srážkové vody z území).  

V současnosti se uplatňuje komplexní přístup a šedá opatření mají novou podobu, kombinuje se více 

s ekosystémovými opatřeními (někdy hovoříme o „hybridní“, „šedo-zelené“ infrastruktuře, která 

spojuje výhody šedých opatření s výhodami ekosystémově orientovaných opatření).  

Příklad: termoizolace budov, stínění (vegetační i technické prvky), ventilace, klimatizační jednotky, 

ale také tradiční hráze, poldry, náspy, drenážní systémy, dešťové kanalizace, zadržovací nádrže. 

Budování vodních ploch a malých vodních nádrží bývá spojeno s technickými opatřeními, jako jsou 

hráze pro ochranu před povodněmi. Klíčová je aplikace prvků v hospodaření se srážkovou vodou 

včetně zpevněných propustných a polopropustných povrchů. Taková opatření kombinovaná  
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s šedými, s běžnou výstavbou, patří k hospodárným projektům zajišťujícím dlouhodobou udržitelnost 

investičních akcí v oblasti přírodě blízkých opatření.  

  

  

Měkká opatření 

Behaviorální a organizační řešení 

Jde o široké spektrum opatření převážně nehmotné povahy. Jejich realizace nebývá finančně 

náročná, ale vyžaduje odhodlání a důslednost. Pozitivní výsledky se například ve vzdělávání  

a osvětě někdy dostaví až v dlouhodobém horizontu. Jiná opatření mohou mít okamžitý účinek: 

například zpoplatnění parkování na veřejných pozemcích v centru měst, dopravní omezení nebo 

regulace ve stavebnictví.   

Zásadní jsou informační kampaně o dopadech změny klimatu a možnostech adaptace na tyto změny, 

environmentální poradenství, veškeré činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO) nebo moderněji „vzdělávání k udržitelnému rozvoji“ (VUR). 

Do měkkých opatření řadíme také sdílení informací a systémy včasného varování obyvatelstva  

před blížící se hrozbou (povodně), cvičení, školení, funkční systém krizového řízení. Velmi důležitým 

motivačním nástrojem jsou možnosti (i symbolické) finanční podpory ze strany obcí realizace 

adaptačních opatření realizovaných jednotlivci (může jít o příspěvek na projekční přípravu, 

spolufinancování dotačních projektů).   

Stále častějším nástrojem jsou právní a procesní nástroje – od promítání adaptace do územního 

plánování, regulativů, územních studií a stavebních standardů po změny v oblasti environmentálně 

a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.  

  

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

spojená se změnou klimatu zjištěná v analýze zranitelnosti a naplnit tak stanovenou vizi obce 

Bílovice nad Svitavou v oblasti adaptace na změnu klimatu. 

  

Nejdůležitější z hlediska navrhovaných adaptačních opatření jsou opatření snižující rizika plynoucí 

z extrémních výkyvů počasí. Typickým příkladem extrémních výkyvů počasí jsou např. přívalové 

povodně. Obecně se zvyšující riziko povodní je v prostředí zastavěné oblasti posilováno rozšiřováním 

zastavěných (a tedy neprosakujících) povrchů v důsledku pokračující urbanizace a rozšiřování plochy 

sídla. Adaptační opatření v tomto ohledu doporučují rozšiřování vsakovacích zón a ploch, kde se může 

nadbytečná voda rozlít bez větších následků.  

  

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

způsobujících rozsáhlá sucha a požáry. Adaptační opatření by měla cílit na zmenšování tepelných 

ostrovů, posilování modré a zelené infrastruktury a zvyšování podílu propustných povrchů.  

Vyšší teploty mohou zároveň způsobovat závažné poškození silnic a ohrožovat tak komfort cestujících 

i kvalitu dopravní obslužnosti.  

  

Očekávané mírnější zimy povedou ke snížení počtu dní s mrazem a sněhem, a tedy ke snížení nákladů 

na údržbu komunikací. S tím související pokračování pozorovaného trendu ve snižování energetické 

náročnosti zimního vytápění bude na druhou stranu vyvažováno zvyšujícími se nároky na ochlazování 

a klimatizaci v letních obdobích. Je tak pravděpodobné, že se celoroční špička poptávky po energiích 

postupně přesune ze zimního období na léto. 
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3.2. Mitigační opatření 

Význam mitigace je zmírnění nebo zpomalení dopadů klimatických změn. Klimatické změny jsou přímo 

spojovány s množstvím skleníkových plynů v atmosféře, mitigační opatření se proto soustřeďují na 

omezení množství skleníkových plynů, které do atmosféry vypouštíme. Toho lze dosáhnout pomocí 

úspory energie nebo přechodem na obnovitelné zdroje energie. 

 

V oblasti energetiky z pohledu obce jsou významné tři výchozí faktory.  

• Dekarbonizace – útlum energetického průmyslu založeného na fosilních zdrojích (ropa, uhlí, 

zemní plyn), které jsou významným zdrojem skleníkových plynů. Tento trend je pro celou 

společnost potvrzován vývojem právních předpisů vztahovaných k plnění klimatických 

závazků.  

• Moderní technologie a zdroje – jsou k disposici nové technologie, organizační postupy, nové 

možnosti správy a energetického managementu a nové zdroje – ať již alternativní (obnovitelné 

zdroje) nebo jaderná energie. 

• Trh a ceny – třetím východiskem jsou zvyšující se poptávka po energiích a růst cen energie. 

S ohledem na dvě výše uvedená východiska jde o významnou výzvu a současně příležitost 

pro úlohu obce jak ve správě vlastních aktiv (budovy, VO), tak v roli lídra nových forem 

hospodaření s energiemi (osvěta, technická podpora, příprava na komunitní energetiku).   

 

Úspor energie můžeme dosáhnout snížením energetické náročnosti budov (zateplením pláště, 

výměnou oken, optimalizací nebo výměnou tepelného zdroje či zdroje chlazení apod.) 

nebo modernizací a zefektivnění stávajících technologií (další etapy VO, realizace FVE na ČOV). 

Jako doplnění je vhodné nasadit systém monitorující spotřebu energie, případně je schopný 

výrobu/spotřebu energií aktivně řídit (energetický management).  

 

Kromě zmíněných opatření je dále vhodné nahrazení části spotřebovávané energie vlastní výrobou 

z obnovitelných zdrojů, které mají výrazně nižší uhlíkovou stopu v porovnání s národním energetickým 

mixem. V případě Bílovic nad Svitavou může jít o osazení střech obecních budov, případně jiných 

vhodných ploch (ČOV, požární zbrojnice, budovy ZŠ + MŠ a OÚ, Ekodvůr, fotovoltaickými panely 

(FVP), které by doplňovaly stávající obecní malou vodní elektrárnu v areálu mlýna.  

 

Elektřina z FVE by přitom byla primárně určena ke krytí spotřeby vlastních budov či provozovaných 

technologií. Jejich typickou vlastností však je nestabilní výroba, závisející na denní a roční době a na 

aktuálním počasí. Je proto nutné instalaci přizpůsobit potřebám budovy. Případné přebytky lze již nyní 

zužitkovat s využitím virtuální baterie, případně vhodně dimenzovaného bateriového úložiště. Do 

budoucna v návaznosti na očekávaný vývoj legislativy (předpoklad 2024) bude možné řešit rozvoj OZE 

v kontextu komunitní energetiky. Je tedy vhodné již nyní připravovat energetické projekty s ohledem 

na jejich budoucí zapojení do energetických komunit. 

 

Principem komunitní energetiky je umožnit koncovým odběratelům energie, aby se mohli podílet 

na vlastnictví, výrobě, distribuce a řízení (optimalizace) spotřeby elektrické energie včetně akumulace 

energií (elektrické, tepelné) – vše udržitelným způsobem. Cílem je levnější a současně 

environmentálně odpovědnější energetika obce, jejích občanů, firem, všech spotřebitelů a výrobců 

energie. 

 

V praxi jde o energetickou komunitu, energetické společenství, do níž mohou být kromě obce zapojeni 

i občané a podnikatelé. kteří se dohodnou na realizaci vlastního energetického zdroje primárně pro 

lokální spotřebu. Členové komunitních energetických společenství se stávají tzv. aktivními spotřebiteli 

(prosumers). Spoluvlastníci zdroje jsou zároveň odběrateli takto vyrobené energie a přebytky z výroby 

energie prodávají ́buď do distribuční sítě anebo ostatním obyvatelům obce. Jednou z výhod je možnost 

lépe optimalizovat výrobu a spotřebu energie tak, aby nebylo nutné dokupovat velké množství energie 

ze sítě nebo naopak přebytky nevýhodně prodávat. 
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Rozvoji obnovitelných zdrojů energií nahrává také vývoj cen elektřiny z OZE, resp. fotovoltaiky. Ta od 

doby, kdy v rámci tzv. solárního boomu vznikla v ČR většina instalací (2010), klesla o 90 %. Oproti 

tomu z různých geopolitických i obchodních důvodů zásadně stoupá cena elektřiny na trhu a návratnost 

investic do OZE (zvláště při využití dotací) je nyní i pro obce velmi atraktivní. 

 

Zvyšování podílu výroby z vlastních OZE má samozřejmě své limity. Část energie v obci bude vždy 

nutné řešit dodávkami z rozvodné sítě (budování kompletní energetické soběstačnosti v tuto chvíli 

nedává z ekonomického pohledu, dále z pohledu zajištění bezpečnosti a stability dodávek energií příliš 

smysl). Nicméně i při nákupu elektřiny by měl být zohledněn environmentální aspekt, například 

nákupem elektřiny s garancí původu z obnovitelných zdrojů. 

 

3.3. Navrhovaná opatření a doporučení 

Pro jednotlivé Strategické cíle byla navržena typová opatření a doporučení pro řešení dopadů 

klimatických změn a dále byly navrženy projekty pro nejbližší období – do roku 2026. 

 

Součástí dokumentace k Adaptační strategii je tabulka „Navrhovaná adaptační opatření v nejvíce 

ohrožených lokalitách na území obce Bílovice nad Svitavou podle identifikovaných rizik“.  

Pro nejvíce ohrožené lokality zjištěné v analýze zranitelnosti jsou zde navržena konkrétní adaptační 

opatření, ve vazbě na typová adaptační opatření uvedená v přiloženém Katalogu. 

 

Katalog typových opatření obsahuje u každého opatření následující informace: 

• Název opatření 

• Typ opatření (modro-zelené, šedé, měkké) 

• Popis opatření 

• Benefity (jaká rizika opatření eliminuje) 

• Cena 

• Časová náročnost 

• Příklady užití  

• Kombinovatelnost s jinými typy opatření 

• Další informace a zdroje (odkazy, příklady dobré praxe vč. fotodokumentace) 

 

Návrhy vychází z terénního šetření, informací od vedení obce, inspirací jsou i náměty z 

provedené ankety pro širokou veřejnost.  

 

Strategický cíl 1.: 
    Zvýšit efektivitu hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území i v krajině a 

přizpůsobit veřejná prostranství potřebám obyvatel obce a hlavním dopadům 
vyplývajícím ze změny klimatu 

 

Rizika, která naplňování cíle pomůže zmírnit:  

Dlouhodobé sucho, přívalové povodně 

 

Typová opatření a doporučení pro naplnění cíle 1: 

Vodní režim v krajině: 

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

podpora rozlivů vody v říčních nivách a ve vhodných oblastech bez zástavby podpora 

vsakování vody (např. snižováním rozlohy nepropustných povrchů), prohloubení koryta řek 

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

vod z/do vodních toků, revitalizací vodních systémů s cílem posílit samočistící schopnost 
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vodního toku, snížení rizika eutrofizace zastíněním vodního toku břehovou vegetací s přírodě 

blízkou skladbou  

• Zpomalení odtoku – je třeba řešit dostatečné odvodnění účelových komunikací do 

zasakovacích prostor (přirozené či uměle realizované prohlubně s dostatečnou vsakovací 

schopností) retenční přehrážky na podélném odvodnění 

• Při přípravě projektů pro úpravu vodního režimu v krajině doporučujeme spolupracovat se ŠLP 

ML Křtiny a plánovat opatření komplexně s ohledem na dopady na lesní i zemědělskou krajinu 

i intravilán obce 

• Minimalizace využívání asfaltových cest a jiných zpevněných povrchů, které mohou napomáhat 

rychlému odtoku vody z krajiny. Zvláště v místech s velkým sklonem terénu 

• Využívání svodnic v rámci cestní sítě v krajině 

 

Hospodaření s vodou: 

• Zlepšit hospodaření s dešťovými vodami (HDV) – vytvořit Koncepci hospodaření s dešťovou 

vodou – využívat principy modrozelené infrastruktury a motivovat k tomu i stavebníky a 

zadavatele zakázek při novostavbách i rekonstrukcích (recyklace šedých vod, využívání 

dešťových vod, vsakování). 

• V Zadání změny územního plánu (případně v Zadání nového ÚP) aplikovat principy 

modrozelené infrastruktury, HDV a využívat k tomu aktualizovaná data z oblasti analýzy 

zranitelnosti území   

• Při rozšiřování nové zástavby je vhodné realizovat samostatnou dešťovou kanalizaci, 

doplněnou o akumulační a retenční nádrže, v rámci intravilánu obce jsou vhodné zejména 

podzemní nádrže, realizovatelné i pod komunikací, parkovací plochou, trávníkem..., 

• Při rekonstrukcích zpevněných povrchů je třeba řešit řádné odvodnění a dostatečnou kapacitu 

vpustí s odvodem nejlépe do retenčních nádrží či vsakovacích nádrží 

• I drobné parkovací plochy podél komunikací lze realizovat z propustných materiálů a prostor 

pod nimi využít jako retenční prostor 

• Začleňovat principy systematického hospodaření s dešťovou vodou do všech realizací na 

území obce (v případě, že není využití modrozelené infrastruktury dostačující, je potřeba 

doplňovat i technickými řešeními tzv. šedou infrastrukturou ve formě optimalizované stokové 

sítě, dočasných retenčních prostor a nouzových povrchových cest odtoku).  

• Zavedení povinnosti hospodaření s dešťovou vodou a jejího využití v rámci nově realizovaných 

veřejných budov a v rámci rekonstrukcí (modernizace) veřejných budov (zvážit vyžadování 

těchto opatření u třetích stran), včetně rekonstrukcí objektů firem, developerských projektů a 

také dopravní infrastruktury apod. 

• Motivace občanů ke snižování spotřeby pitné vody v domácnostech, k využití akumulované 

dešťové vody zejména pro zavlažování zahrad, oplachování vozidel a další techniky. Dále např. 

využití šetřičů vody na bateriích (příp. WC) - má velmi rychlou návratnost a dokáže snížit 

spotřebu pitné vody až o 70 %. U nových staveb je možné např. realizovat dvojité rozvody a je 

tak možné napojení sekundárního zdroje vody a následné využití šedé vody (umyvadla, 

sprchy), její akumulace a druhotného využití pro splachování WC 

• Využití vyčištěné odpadní vody z ČOV v rámci zlepšování vodní bilance zájmových území 

(recyklace vyčištěných odpadních vod) 

 

Možné zdroje financování HDV: 

• Veřejné subjekty (obce, města, školy, církve a neziskové organizace): Výzva č. 10/2021: 

Hospodaření s vodou v obcích (do 31.8.2022), 100 % dotace, následně z OPŽP 2021-2027 

dotace pravděpodobně 85 %. 

• Podnikatelé: OP TAK  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/ 

• Fyzické osoby: možnost řešit sběr dešťové vody z https://novazelenausporam.cz/rodinne-

domy/ 

 

https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
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Obr. 25 Příklady propustných a částečně propustných povrchů pro parkovací stání a komunikace 

s nízkou intenzitou využívání na území Bílovic nad Svitavou 

 

 

 

Projekty vedoucí k naplnění cíle 1. 

 

1. Budování akumulačních a retenčních nádrží na dešťovou vodu u veřejných budov, např. na nové 

hasičské zbrojnici (zpracovaný projekt) 

2. Doplnění dešťové kanalizace o filtraci, retenci a akumulaci k využití  

3. Zpomalení odtoku srážkových vod během přívalových dešťů (prioritně na ulici Husova, Obřanská 

a Soběšická) 

4. Využití propustných povrchů a řešení řádného odvodnění (do retenčních nádrží či vsakovacích 

nádrží) u nově plánovaných rekonstrukcí silnic a parkovišť – parkování na "točně" ul. Obřanská, 

u nové hasičské zbrojnice, oprava ul. Spojařů, oprava chodníku na ul. Havlíčkova, rekonstrukce 

ul. Poděbradova 
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Strategický cíl 2.: 
     Rozvíjet krajinnou zeleň v okolí obce, minimalizovat větrnou erozi půdy a revitalizovat 

plochy veřejné zeleně v obci 

 

Rizika, která naplňování cíle pomůže zmírnit:  

Vlny horka, dlouhodobé sucho, přívalové povodně, silný vítr, eroze půdy a svahové nestability 

 

Typová opatření a doporučení pro naplnění cíle 2: 

Biodiverzita a ekosystémové služby: 

• Podpora a uchování stávající krajinné zeleně a dalších ekologicky hodnotných ploch, realizace 

ÚSES 

• Defragmentace krajiny prostřednictvím liniových prvků spojujících stávající krajinotvorné prvky, 

• Eliminace erozních procesů  

• Realizace migračních koridorů 

• Eliminace šíření invazivních a expanzivních druhů 

• Úprava a údržba ploch zeleně ve veřejném prostoru, revitalizace stávajících ploch zeleně 

• Podpora výsadby vegetace odolné vůči suchu, podpora přírodě blízké údržby zeleně, postupná 

přeměna trávníků na veřejných prostranstvích i předzahrádkách RD na pestré porosty lučního 

typu a jejich šetrná údržba 

• Vytipování budov ve vlastnictví obce vhodných k instalaci vertikální zeleně (následně realizace 

na stávajících i nově budovaných stavbách) 

• Doplnění veřejné zeleně o prvky mobilní zeleně (květináče…) 

 

Lesní hospodářství: 

Poznámka: Jak již bylo uvedeno v kap. 5.1 Analytické části, hlavním vlastníkem lesů v území je Školní 

lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP ML Křtiny), a pro ŠLP ML Křtiny byla zpracovaná v roce 2021 

samostatná Adaptační strategie zaměřená na lesní hospodaření a hospodaření s vodou. Následující 

návrhy opatření vychází především z této strategie. 

 

• Spolupráce s vlastníky lesů, zvláště se ŠLP ML Křtiny a projevování zájmu o stav lesů a způsob 

hospodaření. Možnost podílet se na přípravě společných projektů a opatření. 

• Podporovat lesní hospodaření založené na moderních přírodě blízkých principech 

o Nepasečné hospodaření 

o Vysoká druhová i ekologická rozmanitost v lesích  

o Vysoká prostorová a věková variabilita porostů 

o Využívání přirozené obnovy porostů a přírodních procesů 

o Využívání šetrné lesnické techniky a minimalizace utužení povrchu půdy 

o Ponechání vyššího podílu biomasy k dekompozici 

o Vytváření stabilních porostních okrajů 

o Omezení vysokých stavů spárkaté zvěře a podpora přirozených nepřátel škůdců 

• Podporovat vzdělávání nové generace lesníků a lesních vědců, která bude dobře připravená 

na budoucí podmínky 

• V rámci vzdělávání veřejnosti zvyšovat povědomí o lesnictví a o moderních způsobech 

hospodaření 

• Aktivně budovat a udržovat prvky sloužící k zachycování vody v krajině a obnovovat v minulosti 

narušený hydrologický stav  

• Řádné odvodnění lesních cest s cíleným vsakováním dešťové vody v přirozených či umělých 

(nejlépe vrstevnicově orientovaných) terénních depresích 

 

Zemědělství: 

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

tůní a podporou vsakování vody 

• Podporovat rozmanitost plodin a vhodné osevní postupy snižující rizika eroze a dalších rizik 
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• Zajistit protierozní ochranu v zemědělské krajině, především pomocí ochranných zatravnění, 

protierozních mezí a průlehů, větrolamů, záchytných a svodných příkopů, retenčních nádrží, 

stabilizací drah soustředěného odtoku, obnovou polních cest s protipovodňovou funkcí 

• Udržet a nadále zvyšovat podíl krajinné zeleně pro snížení větrné eroze a zvýšení ekologické 

stability území 

• Využívat plodiny, jejichž nároky na půdní vláhu odpovídají stanovišti  

 

 

 

 

Projekty vedoucí k naplnění cíle 2. 

 

1. Revitalizace svahu u komunitní zahrady včetně vybudování hravého vodního prvku pro děti * 

2. Kompletní revitalizace oblasti Mlýnského ostrova 

3. Výsadba stromů podél ulice Soběšická  

4. Výsadba stromořadí podél hlavní silnice Obřanská 

5. Výsadba vzrostlých stromů a větrolamů v lokalitách západně od ulic Bezová, Soběšická a Nad 

Melatínem, vč. realizace ÚSES dle územního plánu – lokální biokoridor, interakční prvky 

6. Přechodné stínění a mobilní zeleň na Těsnohlídkově náměstí 

  

* Pozn.: U komunitního centra v roce 2021 již proběhla úprava povrchu spodní části zahrady, výsev 

trávníku a živého plotu z habrů a také osazení zahrady herními prvky pro děti, obec se na projektu 

podílela jak finančně, tak vybudováním zídky, která oddělila spodní část zahrady od svahové části 

a vytvořil se tak zároveň prostor pro příjemné posezení rodičů a návštěvníků zahrady. 

 

 

 

Strategický cíl 3.: 
    Environmentálně odpovědně a současně ekonomicky příznivě hospodařit 

s energiemi a s materiálovými zdroji, rozvíjet ekologicky šetrnou dopravu a 
motivovat veřejnost a zapojovat ji do aktivit v oblasti environmentálně 
udržitelného rozvoje obce a adaptace na změnu klimatu 

 

Rizika, která naplňování cíle pomůže zmírnit:  

K tomuto cíli se vztahují převážně mitigační opatření, která se snaží klimatické změně předcházet a 

snižovat podíl obce na jejím vzniku. Nepřímo tedy souvisí se všemi uvažovanými riziky.  

 

Typová opatření a doporučení pro naplnění cíle 3: 

 

Energetika:  

• Snížení energetické a emisní náročnosti v sektoru budov a veřejného osvětlení 

• Posílení energetické soběstačnosti obce a jejích objektů (doplňkově využití OZE s postupně 

navyšováním podílem OZE na spotřebě obce)  

• Postupné zvyšování podílu LED svítidel v rámci veřejného osvětlení 

• Pro jednorázovou výměnu svítidel za úspornější je možné využít program EFEKT nebo 

Modernizační fond, program č. 9: LIGHTPUB 

• Zcela vyloučit kulová svítidla produkující velké množství světelného smogu. 

• Plánování a hledání potenciálu pro komunitní energetiku u budov v majetku obce, možnost 

přípravy projektů i v předstihu před uzákoněním komunitní energetiky (aktuálně probíhá interní 

analýza přehledu obecních budov a jejich vhodnosti pro fotovoltaiku), 

• Možnost propojení obecních objektů do elektronické komunity, s možností zapojení i 

soukromých společností (např. pekárna) 

• Využívání EPC metody financování energetických úspor, dokončení rozpracovaných EPC 

projektů (první projekt již probíhá) 
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• Rozšiřování systému energetického managementu obce 

• Stanovení podmínek energetické účinnosti staveb a využívání OZE v územním plánu 

• Instalace FVE na budovy obce 

• Stavba nových budov obce v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu, variantou je 

stanovení požadavku na certifikaci nových budov environmentálními standardy např. LEED, 

BREEAM, DGNB, SBToolCZ nebo WELL (uvedené jsou používány v ČR)  

• Provádět osvětu veřejnosti a třetích stran (podnikatelský sektor) v oblasti odpovědného 

hospodaření s energiemi 

 

 Odpady a odpadové hospodářství: 

• Podporovat separaci materiálově využitelného odpadu a snižování množství směsného 

komunálního odpadu 

• Podpora využití přebytečného jídla, například zapojením restauračních zařízení do projektu 

Nesnězeno. 

• Podpora bezobalového hospodářství, formou specializované prodejny nebo rozšíření 

sortimentu u stávajících prodejen, preference bezobalových spotřebních produktů u obecních 

organizací a na obecním úřadě. 

• Pokračovat v pořádání farmářských trhů v pravidelném intervalu. Možnost rozšíření sortimentu 

o další spektrum produktů, např. bezobalové kosmetiky 

• U veřejných zakázek nastavit hodnotící podmínky zohledňující enviromentální aspekty, 

např. využívání druhotných surovin, upřednostňování znovupoužitelných obalů apod. 

• Zavedení systému poplatků za odpady, který zohledňuje míru separace odpadů v různých 

domácnostech 

• Tvorba koncepce odpadového hospodářství 

• Rozšíření služeb Sběrného dvora o Re-use centrum. Možné např. i v koordinaci s okolními 

obcemi (např. s možností odevzdání nepotřebných věcí v libovolné obci, ale možnost 

vyzvedávání by byla soustředěná jen v jedné z obcí) 

• Obměna veřejných odpadkových košů za typy lépe kryté před větrem a povětrnostními 

podmínkami 

• Udržování a průběžná optimalizace systému sběru odpadu door-to-door 

• Možnost využití čipů a vážících zařízení, jimiž jsou nádoby a svozová vozidla vybavena pro 

účely dynamické tvorby poplatku za komunální odpad motivující občany k větší míře separace 

• Komplexní vzdělávání obyvatelstva ohledně moderních způsobů nakládání s odpady a 

zodpovědnému přístupu ve škole i ve školce nebo na akcích pořádaných obcí 

• Na turisticky přetížených lokalitách vytvořit systém k motivaci návštěvníků, aby si vlastní odpad 

odnesli zpět domů 

 

Doprava: 

• Motivace obyvatel k využívání veřejné dopravy, za pomocí kvalitních a pohodlných vozidel, její 

snadnou dostupností a dobrou provázaností v rámci systému IDS JMK 

• Dobré dopravní napojení hromadnou dopravou do Brna i okolních obcí 

• Upřednostňování bezemisních vozidel (např. bateriových elektrobusů) v rámci autobusové 

linky objednávané obcí nebo u linek do obce zajíždějících 

• Propagace využívání systému Park and Ride (P+R) u nádraží 

• Systematická podpora cyklistiky jako prostředku pro pravidelné dojíždění do práce 

• Vybudování zázemí pro dojíždění na kolech na základní škole 

• Maximální možné odseparování cyklo dopravy od motorové dopravy 

• Možnost rozšíření brněnských systémů sdílení dopravních prostředků (kol nebo koloběžek) až 

na území Bílovic nad Svitavou 

• Rozšiřování cyklostezek a cyklistické infrastruktury pro turistické využití i pro pravidelné 

dojíždění 
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• Podpora chůze jako prostředku pro přesuny v rámci obce, budování a údržba chodníků 

s dobrou vzájemnou provázaností, bezpečných přechodů přes silnici, využívání značení 

Obytná zóna v rezidenčních oblastech 

• Opatření v oblasti zastínění komunikací a budování zastávek MHD se zelenou střechou 

• Pořízení elektromobilů ke služebním účelům zaměstnanců obce 

• Vybudování základní obecní infrastruktury pro dobíjení elektromobilů na obecních parkovištích 

• Instalace stojanů s dobíjecími stanicemi pro elektrokola ve veřejném prostoru i v místech, kde 

je soustředěný cykloturismus (např. hospody) 

 

 
Obr. 26 P+R parkoviště u nádraží nabízí 68 stání. Zatím je téměř nevyužívané z důvodu rozsáhlé 

vlakové výluky. Po obnovení vlakového provozu nabídne spojení s centrem Brna v řádu 10–15 minut. 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: 

• Zavést pravidelné akce s tématikou změny klimatu a ochrany životního prostředí 

(např. u příležitosti Dne Země, Hodiny Země, Klimatických dnů, Mezinárodního dne vody, 

Ukliďme Česko apod.). 

• Zhotovit naučné stezky, naučné tabule či naučné veřejné herní prvky s tématem změny klimatu 

(naučná stezka v lese, veřejné přírodní či permakulturní záhony s popisky, herní prvky u hřiště 

s tématikou klimatické změny atd.) Nabízí se možnost některá z chystaných adaptačních 

opatření obce rozšířit o osvětovou a vzdělávací funkci (např. veřejná instalace o ochlazování 

obce umístěná u nové zelené střechy, zelené fasády či vodního prvku). 

• Podporovat programy prevence plýtvání potravinami a podpora využití lokálních, sezónních 

zdrojů potravin a nutričně plnohodnotné rostlinné stravy (např. ve školní jídelně, na hodech). 

• Realizovat projekty cirkulární ekonomiky (knihovny věcí, správkárny, veřejné dílny, možnost 

pronájmu obecní techniky, případně její sdílení s dalšími obcemi). 

• Předcházet vzniku odpadu na obecních akcích (jednorázové obaly a nádobí: vratné kelímky, 

hrnky a další nádobí, nápoje ve vratném skle) a zavádět další pro-environmentální opatření 

(úspory energií, lokální a rostlinné občerstvení na akcích, environmentální soutěže, méně 

propagačních materiálů, propagační materiály a ceny z udržitelných surovin 

a s environmentálním přesahem). 



67 
 

• Vyhradit část veřejného rozpočtu na environmentální osvětu a environmentální projekty 

obyvatel (zelený participativní rozpočet). Dát obyvatelům prostor pro komunikování 

environmentálních témat se zastupiteli obce. 

• Dotace na EVVO (environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu) - pořádání osvětových akcí 

při příležitosti environmentálně významných dní (např. Mezinárodní Den Země apod.), k 

propagaci přírodních hodnot a památek kulturního dědictví, pořádání environmentálně 

zaměřených výstav, přednášek a seminářů pro občany, vydávání environmentálně 

zaměřených propagačních, informačních, výchovně vzdělávacích a metodických materiálů 

(tištěných i elektronických), zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování v záležitostech 

týkajících se tvorby a ochrany životního prostředí obce, budování, údržba a provoz 

environmentálně zaměřených terénních informačních zařízení (včetně naučných stezek a 

přírodních učeben) na území Bílovic nad Svitavou, zpracování a realizace environmentálně 

zaměřených výchovně vzdělávacích programů pro žáky a pedagogy v ZŠ/MŠ, spolupráce se 

Skauty, včelaři, ad.).       

 

 

Projekty vedoucí k naplnění cíle 3. 

 

1. Zavedení door-to-door systému svozu domovního odpadu a vybavení sběrného dvora 

2. Fotovoltaické panely na veřejných budovách (na střeše knihovny, školy aj.) 

3. Vybudování energetické komunity soustředěné do areálu Mlýnského ostrova a blízkých obecních 

objektů 

4. Budování cyklostezek (prodloužení cyklostezky směr Adamov, cyklostezka směrem na 

Soběšice, cyklostezka Bílovice nad Svitavou – Řícmanice) 

5. Pořízení obecních elektromobilů a nabíjecí stanice pro elektromobily v areálu mlýna 

6. Elektrokola a elektrokoloběžky pro pracovníky obecního úřadu 

7. Nabíjecí stanice elektrokol 

8. Přírodní učebna se zelenou střechou v rámci Komunitního centra * 

9. Realizace akce Obecní den pro klima  

10. Přednášky pro seniory na téma klimatické změny a následná diskuze se zástupci obce 

a odborníky  

 

* Přírodní učebna výrazně rozšíří možnosti využití komunitní zahrady – kromě toho, že poskytne stín 

pro návštěvníky v horkých letních dnech, v plánu je i její využití pro environmentální výuku dětí v rámci 

kroužků a aktivit a využívání učebny pro tyto účely bude nabídnuto také vzdělávacím institucím v 

Bílovicích a okolí.  
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4. OBECNÉ POŽADAVKY NA 

SYSTÉM MONITORINGU 
Cílem Adaptační strategie pro obec Bílovice nad Svitavou je další rozvoj v oblasti kvality životního 

prostředí a environmentálně udržitelného rozvoje obce. 

 

Vytvoření Adaptační strategie obce Bílovice nad Svitavou přispěje k naplnění principu programování 

známého z regionální politiky EU, který je vyžadován při využívání dotací z veřejných rozpočtů. Proces 

postupného uskutečňování návrhů Adaptační strategie se nazývá „implementace“. Implementace 

je komplexním procesem, jehož funkčnost je závislá na:  

• politické vůli a vstřícnosti představitelů obce Bílovice nad Svitavou, 

• finančních možnostech obce, 

• kvalitě přípravy konkrétních aktivit a projektových záměrů, 

• komunikaci, osvětě a propagaci,  

• podpoře projektových záměrů občany. 

 

Přijetím Adaptační strategie se vedení obce Bílovice nad Svitavou hlásí ke koncepční práci na 

udržitelném rozvoji obce. Implementace Adaptační strategie maximálně využije existující organizační 

struktury a institucionálního rámce na úrovni samosprávy. Proto je klíčovou osobou pro naplnění 

záměrů Adaptační strategie starosta obce.  

 

Klíčovým partnerem pro starostu je zastupitelstvo obce, a to vzhledem k dlouhodobé politické podpoře 

a schválení rozpočtů nutných ke spolufinancování typicky dotačních projektů, které mají vést k naplnění 

Adaptační strategie. 

Mezi další aktéry, kteří na úrovni obce mohou pomoci s přípravou či realizací konkrétních záměrů, patří 

odborníci z řad občanů, místní spolky ad. 

 

Zásadním procesem monitoringu a naplňování Adaptační strategie bude každoroční 

představení realizovaných aktivit zastupitelstvu obce spolu s představením aktualizovaného 

akčního plánu s projektovými záměry a aktivitami plánovanými na další rok.  
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5. AKČNÍ PLÁN 
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Strategický cíl ID Název projektu Stručný popis projektu/dílčí opatření/poznámka Typ opatření 
Předpokládaný 
termín realizace 

Předpokládané 
náklady 

Předpokládaný zdroj 
financování 

Odpovědnost  

1. Zvýšit efektivitu 
hospodaření s 

dešťovou vodou v 
zastavěném území 

i v krajině a 
přizpůsobit veřejná 

prostranství 
potřebám obyvatel 

obce a hlavním 
dopadům 

vyplývajícím ze 
změny klimatu 

1 

Budování akumulačních a retenčních 
nádrží na dešťovou vodu u veřejných 

budov (např. na nové hasičské zbrojnici 
- zpracovaný projekt) 

Akumulační a retenční nádrže jsou efektivním opatřením k 
využití dešťové vody pro účely, kdy může nahradit vodu pitnou. 
Dešťová voda je v ideálním případě jímána ze střech, odkud 
přitéká voda jen mírně znečištěná. Voda je akumulována v 
podzemních nádržích. Akumulační nádrže slouží k akumulaci 
vody pro pozdější využití, retenční nádrže slouží k zachycení a 
řízenému vypouštění dešťové vody. Lze osadit i kombinované 
nádrže, kde část objemu slouží pro retenci a část pro akumulaci 
dešťové vody.  
Akumulovaná dešťová voda může být po úpravách (filtrace, 
desinfekce) využita jako užitková voda. 

investiční 2022 - 2026   

Výzva č. 10/2021: 
Hospodaření s vodou v 
obcích (do 31.8.2022), 
100 % dotace, následně 
z OPŽP 2021-2027 
dotace pravděpodobně 
85 %. 

vedení obce 

2 
Doplnění dešťové kanalizace o filtraci, 
retenci a akumulaci k dalšímu využití  

  investiční 2022 - 2026   

Výzva č. 10/2021: 
Hospodaření s vodou v 
obcích (do 31.8.2022), 
100 % dotace, následně 
z OPŽP 2021-2027 
dotace pravděpodobně 
85 %. 

vedení obce 

3 

Zpomalení odtoku srážkových vod 
během přívalových dešťů (prioritně na 
ulici Husova, Obřanská a Soběšická) 
 
  

Především ve strmých ulicích dochází k velkým objemům 
průtoků za přívalových srážek. Pro snížení přívalové vlny je 
vhodné realizovat retenční nádrže (RN), které budou doplněny 
dešťovými zahradami, vsakovacími průlehy, popř. průlehy s 
drenáží svedenou do RN. Kde nejsou uvedené možnosti 
realizovatelné, je možné využít uliční vpusti a odvodňovací 
žlaby. Tam, kde bude voda z RN dále využívána (např. zálivka), 
je nutné před RN předsadit filtr. 

investiční 2023 - 2025 

RN 4-8 tis/m3 zadržené 
vody 

Vsakovací průleh 4 
tis/m2 

Odvodňovací žlab 2-15 
tis/m (dle pojízdnosti a 

průtočné kapacity) 

Výzva č. 10/2021: 
Hospodaření s vodou v 
obcích (do 31.8.2022), 
100 % dotace, následně 
z OPŽP 2021-2027 
dotace pravděpodobně 
85 %. 

vedení obce 

4 

Využití propustných povrchů a řešení 
řádného odvodnění u nově plánovaných 
rekonstrukcí silnic a parkovišť  

Parkování na "točně" ul. Obřanská, u nové hasičské zbrojnice, 
oprava ul. Spojařů, oprava chodníku na ul. Havlíčkova, 
rekonstrukce ul. Poděbradova. Dle možností, průběžná 
rekonstrukce parkovacích míst a vsakování s využitím distanční 
dlažby. Propustné parkoviště neodvádí vodu z území a 
nezvyšuje zátěž dešťové kanalizace. Dešťové srážky jsou 
zasakovány povrchově v místě jejich dopadu, což je v případě 
přívalových srážek velmi významný faktor.  

investiční 2022 - průběžně   

Výzva č. 10/2021: 
Hospodaření s vodou v 
obcích (do 31.8.2022), 
50 % dotace, následně z 
OPŽP 2021-2027 dotace 
pravděpodobně 35 %. 

vedení obce 

 
2. Rozvíjet 

krajinnou zeleň v 
okolí obce, 

minimalizovat 
větrnou erozi půdy 

a revitalizovat 
plochy veřejné 
zeleně v obci  

1 

Revitalizace svahu u komunitní zahrady 
včetně vybudování hravého vodního 
prvku pro děti  

U komunitního centra v roce 2021 již proběhla úprava povrchu 
spodní části zahrady, výsev trávníku a živého plotu z habrů a 
také osazení zahrady herními prvky pro děti, obec se na 
projektu podílela jak finančně, tak vybudováním zídky, která 
oddělila spodní část zahrady od svahové části a vytvořil se tak 
zároveň prostor pro příjemné posezení rodičů a návštěvníků 
zahrady. 

investiční 2022 - 2023   

OPŽP 2021-2027 
SC: 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči 
katastrofám 
Menší projektu do 250 
000 Kč lze řešit z Výzva 
č. 4/2021: Výsadba 
stromů - individuální 
projekty V obou 
variantách vodní prvek 
nezpůsobilý výdaj 

vedení obce 

2 
Kompletní revitalizace oblasti Mlýnského 
ostrova 

Projekt bude zahrnovat obecní sad, malý štěrkový amfiteátr, 
sportoviště se zázemím, plochu pro festivaly, herní prvky pro 
děti, terasovitou travnatou pláž aj. 

investiční 2022 - 2027 200 mil.  

OPŽP 2021-2027 
SC: 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči 
katastrofám 
Menší projektu do 250 
000 Kč lze řešit z Výzva 
č. 4/2021: Výsadba 
stromů - individuální 
projekty 

vedení obce 
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3 Výsadba stromů podél ulice Soběšická    investiční 2022 - 2023 cca 150 tis. 

OPŽP 2021-2027 
SC: 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči 
katastrofám 
Menší projektu do 250 
000 Kč lze řešit z Výzva 
č. 4/2021: Výsadba 
stromů - individuální 
projekty 

vedení obce 

4 
Výsadba stromořadí podél hlavní silnice 
Obřanská 

  investiční 2023 - 2024 cca 250 tis. 

OPŽP 2021-2027 
SC: 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči 
katastrofám 
Menší projektu do 250 
000 Kč lze řešit z Výzva 
č. 4/2021: Výsadba 
stromů - individuální 
projekty 

vedení obce 

5 

Výsadba vzrostlých stromů a větrolamů 
v lokalitách západně od ulic Bezová, 
Soběšická a Nad Melatínem, vč. 
realizace ÚSES dle územního plánu – 
lokální biokoridor, interakční prvky 

  investiční 2022 - 2026 cca 300 tis. 

OPŽP 2021-2027 
SC: 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči 
katastrofám 
Menší projektu do 250 
000 Kč lze řešit z Výzva 
č. 4/2021: Výsadba 
stromů - individuální 
projekty 

  

6 
Přechodné stínění a mobilní zeleň na 
Těsnohlídkově náměstí 

  investiční 2022 - 2026   

OPŽP 2021-2027 
SC: 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči 
katastrofám 

  

 
3. Environmentálně 

odpovědně a 
současně 

ekonomicky 
příznivě hospodařit 

s energiemi a s 
materiálovými 
zdroji, rozvíjet 

ekologicky šetrnou 
dopravu a 
motivovat 

veřejnost a 
zapojovat ji do 
aktivit v oblasti 

environmentálně 
udržitelného 

rozvoje obce a 
adaptace na změnu 

klimatu  

1 
Zavedení door-to-door systému svozu 
domovního odpadu a vybavení sběrného 
dvora 

  investiční 2022 4,6 mil. 

OPŽP 2021-2027 SC 1.5 
Podpora přechodu k 
oběhovému 
hospodářství 

DSO Šlapanicko 

2 

Fotovoltaické panely na veřejných 
budovách (na střeše knihovny, školy aj.)   investiční 2022 2,5 mil- 

Národní plán obnovy 12. 
Výzva do 30.9.2022 
(vhodné kombinovat se 
zateplením či jinými 
opatřeními) 
Následně OPŽP SC 1.1 
Podpora opatření v 
oblasti energetické 
účinnosti 

projektový vedoucí, 
vedení obce 

3 
Vybudování energetické komunity 
soustředěné do areálu Mlýnského 
ostrova a blízkých obecních objektů 

Zpracování studie proveditelnosti a projektu na vytvoření + 
provoz místního energetického společenství 
Realizace místního energetického společenství 
Provoz místního energetického společenství  

investiční (výrobní 
zdroje, akumulace, 

distribuce) 
neinvestiční 

(provoz, správa, 
management)  

2022-2024 příprava 
od 2024 realizace 

do 1,5 mil. příprava a 
realizace investice v 

návaznosti na 
plánované a aktuálně 

dostupné zdroje energií 

Modernizační fond 8. 
KOMUENERG – 
Komunitní energetika 
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4 Výstavba cyklostezek 
Prodloužení cyklostezky směr Adamov, cyklostezka směrem na 
Soběšice, cyklostezka Bílovice nad Svitavou – Řícmanice 

investiční     

IROP 2021-2027 
Specifický cíl 2.1 Čistá a 
aktivní mobilita 
- Infrastruktura pro 
cyklistickou dopravu 
- SFDI 

  

5 
Pořízení obecních elektromobilů a 
nabíjecí stanice pro elektromobily v 
areálu mlýna 

Pořízení obecních elektromobilů pro potřeby obecního úřadu investiční 2022 - 2024 
2 mil. (elektromobily) a 

1,5 mil. (nabíjecí 
stanice) 

Národní plán obnovy 
(předpoklad jaro 2022) 

vedení obce 

6 
Elektrokola a elektrokoloběžky pro 
pracovníky obecního úřadu 

Pořízení elektrokol a elektrokoloběžek pro pracovníky obecního 
úřadu k zajištění pracovních činností v terénu. 

investiční 2022 0,5 mil. 

Z Národního plánu 
obnovy bude možné 
financovat jen "skůtry" ne 
koloběžky a ne kola 

vedení obce 

7 Nabíjecí stanice elektrokol 
V prostoru u restaurace Na ostrůvku pod lípou, nabíjecí stanice 
elektrokol pro občany i projíždějící cykloturisty 

investiční 2022 0,2 mil.  

Národní plán obnovy 
(předpoklad jaro 2022), 
případně program 
EFEKT v kombinaci s 
výměnou veřejného 
osvětlení 

vedení obce 

8 
Přírodní učebna se zelenou střechou v 
rámci Komunitního centra  

Přírodní učebna výrazně rozšíří možnosti využití komunitní 
zahrady – kromě toho, že poskytne stín pro návštěvníky v 
horkých letních dnech, v plánu je i její využití pro 
environmentální výuku dětí v rámci kroužků a aktivit a využívání 
učebny pro tyto účely bude nabídnuto také vzdělávacím 
institucím v Bílovicích a okolí.  

investiční 2022   

Národní dotace z MŽP, 
samotná zelená střecha 
z Výzvy č. 10/2021: 
Hospodaření s vodou v 
obcích (do 31.8.2022), 
50 % dotace, následně z 
OPŽP 2021-2027 dotace 
pravděpodobně 35 %. 

  

9 Realizace akce Obecní den pro klima  

Pro rychlé zavedení nejpotřebnějších adaptačních opatření a 
pro maximální efektivitu těch mitigačních je třeba pro 
environmentální vzdělávání a osvětu vybírat správné cílové 
skupiny. Obecným trendem environmentálního vzdělávání a 
osvěty je zaměřovat se na děti a dospívající, což je v rozporu s 
faktem, že pro zavedení klíčových systémových opatření jsou 
kritické následující dvě dekády. Primární cílovou skupinou jsou 
tedy lidé v produktivním věku na vedoucích a vlivných pozicích, 
dále aktivní občané v produktivním věku, senioři a 
adolescenti.                                                                                                              
Vhodná témata k osvětě a ke komunikaci s veřejností:  
• zelená města a příklady z praxe environmentální transformace 
českých obcí, 
• environmentální transformace a klimatická spravedlnost, 
• fakta o klimatické změně, 
• hospodaření se srážkovými vodami – u občanů, veřejných i 
soukromých subjektů, 
• udržitelná a odpovědné doprava, 
• odpadové hospodářství.                                    

neinvestiční 
od 2022 

každoročně 
do 90 000 Kč za rok 

Pakt starostů a 
primátorů, JMK, NPŽP, 
vlastní zdroje 

  

10 
Přednášky pro seniory na téma 
klimatické změny a následná diskuze se 
zástupci obce a odborníky  

Senioři často podléhají obavám z klimatické změny, které lze 
zahnat citlivou osvětou. Zároveň patří mezi nejzranitelnější 
obyvatele, pokud jde o letní vlny horka a dlouhodobé sucho. Pro 
obec je klíčové znát jejich zkušenost, chápat jejich potřeby a 
efektivně je řešit. 

neinvestiční 
od 2022 

každoročně 
do 30 000 Kč za rok 

Pakt starostů a 
primátorů, JMK, NPŽP, 
vlastní zdroje 
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