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• Podpora adaptačním opatřením ve velkých 

městech (> 80 tis. obyv.) 

Motivace



• Reprezentativní šetření v CZ, PL, HU, SK a Praze

• Cca 1000 respondentů/ vzorek

• Měření podpory adaptačních politik

Metoda
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Nejméně atraktivní opatření (rel. podpora)
Opatření cz hu pl prg sk

Omezování dodávek vody domácnostem v období sucha. 0.27 0.34 0.42 0.23 0.25

Omezení dodávek elektřiny domácnostem v případě zvýšeného rizika 

výpadku elektrické sítě v období extrémních veder.

0.32 0.55 0.47 0.27 0.36

Nahrazení zeleně, která uschne, stejnými druhy zeleně se stejným 

rizikem usychání.

0.30 0.62 0.47 0.26 0.39

Častější kropení chodníků během vln veder pitnou vodou z vodovodního 

řadu.

0.31 0.55 0.43 0.34 0.43

Omezení přístupu veřejnosti do městské zeleně v období veder pro 

snížení rizika požárů.

0.39 0.45 0.58 0.30 0.47

Výstavba vysokopodlažních budov, poskytujících stín, v centru města. 0.49 0.51 0.46 0.36 0.40

Instalace zavlažovacích systémů využívajících pitnou vodu z 

vodovodního řadu pro zalévání městské zeleně.

0.37 0.57 0.54 0.34 0.40

Budování zpoplatněných automatických pítek s chlazenou vodou na 

veřejných prostranstvích.

0.48 0.63 0.65 0.41 0.51

Přeměna veřejných parkovišť ve městě na plochy městské zeleně. 0.52 0.65 0.60 0.44 0.63

Omezení dodávek vody pro zalévání soukromých zahrad. 0.64 0.52 0.64 0.60 0.59



Nejakraktivnější opatření (rel. podpora)
Opatření cz hu pl prg sk

Vysazování nových květinových záhonů na ulicích a podél komunikací. 0.88 0.95 0.93 0.86 0.94

Nahrazování betonových protihlukových bariér zelenými protihlukovými 

bariérami.

0.89 0.96 0.95 0.88 0.93

Osazování dětských hřišť stínícími prvky (např. přístřešky, markýzy). 0.90 0.95 0.94 0.90 0.92

Tvorba nových přírodě blízkých retenčních vodních ploch pro vyrovnání 

sezónního kolísání hladiny městských vodních toků.

0.93 0.95 0.96 0.91 0.94

Zvýšení retenční kapacity stávajících vodních ploch (např.odbahněním) 

pro vyrovnání sezónního kolísání hladiny městských vodních toků.

0.93 0.96 0.95 0.92 0.94

Tvorba podzemních retenčních nádrží s využitím zachycených vod pro 

zálivku městské vegetace.

0.94 0.98 0.96 0.94 0.95

Vysazování nových stromů na ulicích a podél komunikací. 0.96 0.99 0.92 0.95 0.97

Instalace automatických zavlažovacích systémů využívajících dešťovou 

vodu pro zalévání městské zeleně.

0.94 0.96 0.97 0.94 0.97

Instalace střech uzpůsobených k zachytávání a následnému znovuvyužití 

dešťové vody u veřejných budov.

0.95 0.97 0.97 0.95 0.97

Budování nových příměstských lesů, lesoparků a parků. 0.96 0.98 0.97 0.96 0.97



• Všechna adaptační opatření jsou velmi atraktivní

• Přírodě blízká opatření jsou rel. nejatraktivnější

• Atraktivitu snižují

⚫ Restrikce

⚫ Negativní dopady na živ. Prostředí

⚫ (Osobní) náklady 

Shrnutí



•

Význam adaptací z hlediska indiv. motivace

⚫ Napodkopávají ochotu mitigovat, spíše ji 

podporují

⚫ Jsou atraktivní I pro egoisticky motivované lidi
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