
02   Oblast metro  
Křižíkova – Invalidovna – Rustonka

01   Oblast metro Florenc  
a Karlínské náměstí

V této oblasti je na pocitové mapě vyznačeno 37 míst, kde 
je podle respondentů extrémní horko. Jedná se o veřejná 
prostranství v okolí stanic metra Křižíkova a Invalidovna, 
přilehlých zastávkách MHD a na komunikacích Křižíkova, 
Sokolovská a Petra Slezáka.

Relativně hustá městská zástavba, množství zpevněných 
asfaltových a betonových ploch a nedostatek stínu se podílí na 
akumulaci slunečního záření, které v odpoledních a večerních 
hodinách vyzařuje do již přehřátého prostoru a zhoršuje 
tepelný komfort obyvatel. 

Nedostatečné množství a kvalitu zeleně zejména v okolí tram-
vajových a autobusových zastávek označuje 26 záznamů.  
Nedostatek zeleně byl zaznamenán na tramvajové zastáv-
ce Křižíkova, Urxova, Sokolovská a Invalidovna. Nedostatek 
stínu a zeleně uvedli obyvatelé v okolí Futurama Business  
Parku. Stromy chybí také v ulici Petra Slezáka a Křižíkova.

Pocity extrémního horka uvedli respondenti ve 26 zázna-
mech v oblasti stanice metra Florenc, autobusového ná-
draží Florenc a v okolí Karlínského náměstí. 

Nejvyšší počet záznamů se týká oblasti tramvajové zastávky 
Florenc. Obyvatelé poukazují na nedostatek stínu a zeleně, 
a na to, že teplota v horkých dnech klesá v nočních hodinách 
jen málo. Obdobná je situace podle záznamů v pocitové 
mapě také v okolí dalších tramvajových a autobusových 
zastávek v oblasti. Záznamy poukazují na nadměrné horko 
na autobusovém nádraží na Florenci a v oblasti Florenc 
– Křižíkova – Ke Štvanici. Hlavní roli zde hraje relativně 
hustá městská zástavba, množství teplo akumulujících 
povrchů a zvýšená koncentrace zdrojů odpadního tepla 
z automobilového provozu a dalších zdrojů.

Na dětském hřišti na Karlínském náměstí je poukazováno 
na horko a nedostatek stínu pro ochranu dětí před přímým 
sluncem. 

Obyvatelé navrhují více zeleně i vodních prvků v Křižíko-
vě ulici. U metra Křižíkova plochy s propustným povrchem. 
V Pernerově ulici kolem Fóra Karlín doporučují semi-inten-
zivní zelené zdi. V blízkosti tramvajových zastávek Urxova,  

Obyvatelé navrhují adaptační opatření v parčíku u metra  
Florenc v podobě vodního prvku a keřové výsadby. Na střeše 
stanice metra Florenc extenzivní zelenou střechu, případně 
zelenou zeď na přilehlém domě, kde sídlí komunitní centrum 

Extrémní sucho se podle pocitové mapy vyskytuje v Parku 
před Invalidovnou a na zeleni u metra Invalidovna. Na rohu 
ulic Nekvasilova a U Sluncové usychají stromy.
 
Na nedostatečné zasakování srážek lidé upozornili na beto-
novém prostranství u metra Invalidovna a v ulici K Olympiku.

Extrémní sucho vnímají respondenti v pásu mezi komuni-
kacemi Rohanské nábřeží a Pobřežní, v oblasti tramvajové  
zastávky Florenc a v parku Těšnov.  

Nedostatek zeleně označili respondenti ve 28 záznamech, 
které převážně odpovídají místům s označením extrémního 
horka. Stromy, zeleň a stín chybí obyvatelům v okolí zastávek 
metra a tramvaje Florenc a v okolí autobusového nádraží. 
Stromy by občané přivítali v oblasti Křižíkova – Ke Štvanici – 
Sokolovská, také v ulicích Pernerova a Za Poříčskou bránou. 
Obdobně je tomu v parku Těšnov.

Na nedostatečné zasakování srážek poukazují záznamy v oblasti 
křižovatky Sokolovská – Na Štvanici, u tramvajové zastávky 
Florenc před obchodem Billa a na okraji parku Těšnov.

Invalidovna a v okolí Rustonky doplnění stromů, které po-
skytnou stín. Propustné povrchy a výsadbu stromů navrhují 
obyvatelé i u metra Invalidovna.

Bar/ák. Autobusové nádraží doporučují přesunout na koneč-
nou stanici metra Černý Most. Na Karlínském náměstí by bylo 
vhodné zavést plochy s propustným povrchem a infiltrační 
pásy.
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04   Oblast radnice  
a Elsnicovo náměstí

03   Oblast Palmovka

V této oblasti je na pocitové mapě označeno 39 míst, kde se 
podle respondentů vyskytuje extrémní horko. Především 
na ulici Zenklova a U libeňského pivovaru, dále na náměstí 
Dr. Václava Holého, elsnicově náměstí a Horově náměstí.

Nedostatečné množství a kvalitu zeleně pociťují obyvatelé 
zejména v okolí tramvajových a autobusových zastávek. V ulici 
Zenklova od Palmovky až po zastávku U Kříže je velmi málo 
zeleně. Na zastávce Libeňský zámek chybí zastřešení a stín. 
V ulici U Libeňského pivovaru postrádají obyvatelé stromy. 
Na dětském hřiště u Rokytky a U Českých loděnic chybí zeleň 
stínící ideálně během celého dne.

Prostor v okruhu 300 m od křižovatky tramvajových linek 
v Palmovce označilo jako místo extrémního horka 137 
respondentů. nejvyšší počet záznamů se nachází v oblasti 
tramvajových zastávek a autobusového nádraží. obyvatelé 
poukazují na nedostatek stínu a zeleně, a na to, že teplota 
v horkých dnech neklesá ani v noci.

Vysoký podíl zpevněných ploch a nedostatek stínu v pro-
storu mezi zastávkami tramvají a autobusů umožňuje v hor-
kých dnech akumulaci sluneční energie. V odpoledních 
a večerních hodinách rozpálené asfaltové nebo betonové 
plochy vyzařují nastřádanou energii a vytváří výrazný tepelný  
ostrov města. 

Obyvatelé navrhují doplnění zeleně v ulici Zenklova v úseku 
od křižovatky Palmovka po zastávku U Kříže. Zeleň by 
v podobě vzrostlých stromů vytvořila stín a v letních měsících 
ochlazovala uliční prostor zejména v místě tramvajových 
zastávek. Zároveň by zeleň umožnila zlepšení zasakování 
vody. Doplnění stromů navrhují obyvatelé rovněž na náměstí 
Dr. Václava Holého, v ulici U Libeňského pivovaru a v prostoru 
křížení ulic Pivovarnická a U Libeňského pivovaru. 

Na Horově náměstí a dětských hřištích Na Rokytce a U Čes-
kých loděnic by mělo dojít k zastínění otevřených ploch.

Obyvatelé navrhují v oblasti Palmovky v blízkosti tram-
vajových zastávek a vstupů do metra přidání ploch zele-
ně, zejména v podobě výsadby stromů, náhrady strom-
ků v kontejnerech za stromy rostoucí z prokořenitelných 
výsadbových jam, doplnění keřů, vodních prvků a trval-
kových záhonů. Na vhodných místech doporučují reali-
zovat zelené stěny a zasakovací dlažbu. U synagogy do-
plnit stromy a fontánu s brouzdalištěm. Na autobusovém  

Horko a sucho respondenti označili v oblasti U Meteoru. 
Lavičky před zámečkem jsou v létě nevyužitelné, jelikož 
leží přímo na slunci. V letních dnech usychá zeleň a stromy 
na Horově náměstí, rovněž v ulici U Libeňského pivovaru, 
Pivovarnické a v oblasti U Meteoru. V místě Elsnicova náměstí 
je Rokytka zakrytá asfaltovou plochou, která znemožňuje 
využití vodního toku a způsobuje zahřívání veřejného 
prostranství.

Na nedostatek zeleně v této oblasti upozornilo 147 obyvatel, 
hlavně v místech s označením extrémního horka. Stromy, ze-
leň a stín chybí obyvatelům v okolí zastávek metra a tramvají 
Palmovka, Libeňský most a na autobusovém nádraží. Stromy 
chybí v ulicích Zenklova, Na Žertvách, Sokolovská a Heydu-
kova. V parku v okolí synagogy je podle pocitové mapy špat-
ná kvalita a nedostatek zeleně.

Respondenti označili místa s výskytem extrémního sucha na 
Palmovce, v Zenklově ulici, v ulici Na Žertvách a v Tkalcovské 
ulici.
 
K nedostatečnému zasakování srážek dochází podle respon-
dentů U Balabenky, v ulici Kotlaska a v parčíku u synagogy.

Na Elsnicově náměstí by si obyvatelé přáli odkrytí zpevněné 
plochy nad Rokytkou, které by umožnilo zasakování vody 
a celkově zlepšilo mikroklima tohoto veřejného prostoru. 
Navrhují také zpřístupnit břehy Rokytky nejen v místě Elsnicova 
náměstí a její celkovou revitalizaci v podobě meandrování 
koryta bez umělého zpevnění. Na místě propojení ulice 
Pivovarnická s Rokytkou by měl být upraven povrch tak, 
aby umožňoval zasakování vody a voda se nehromadila na 
cyklostezce.

nádraží zredukovat asfaltové plochy, změnit je na propust-
né a vysadit nové stromy.

Doplnění stromořadí v ulici Sokolovská, Tkalcovská, Světova, 
Novákových a Zenklova. Na této ulici by se měla zlepšit péče 
o zeleň tak, aby neuschla a doplnit vodní prvky na vhodná 
místa, například u polikliniky. V ulici Na Žertvách nahradit 
usychající travnaté pásy záhony trvalek, letniček či cibulovin. 
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06   Oblast Kobylisy05   Oblast Bulovka  
a Horní Libeň

extrémní horko v Kobylisích je spojeno s vysokým podí-
lem zastavěných a zpevněných ploch a s nedostatkem ze-
leně. Pocity extrémního horka v oblasti metra Kobylisy 
označilo 135 respondentů na celkem 244 místech, které se 
místy překrývají. Záznamy poukazují na nadměrné horko 
v okolí východů ze stanice metra Kobylisy. Horko je ozna-
čeno i na přilehlých autobusových a tramvajových zastáv-
kách. nedostatek stínu a horko vyznačili respondenti na 
dětském hřišti na Dlážděnce.

Vlivem značného podílu zastavěných ploch se body s ozna-
čením extrémního horka koncentrují na křižovatce na ná-
městí na Stráži a na frekventovaných komunikacích Zen-
klova, V Holešovičkách, liberecká a Davídkova. Pocity 
extrémního horka označilo v těchto místech 79 responden-
tů. Horko a nedostatek stínu se podle záznamů v pocitové 
mapě vyskytují také na tramvajových a autobusových za-
stávkách, zejména na zastávkách bulovka a Vosmíkových.

Záznamy v pocitové mapě poukazují na horko a nedostatek 
stínu na dětských hřištích Konšelská a Karla Hlaváčka. Děti na 
nich nejsou chráněny před prudkým sluncem.
Nedostatek zeleně v této oblasti označili respondenti ve 109 
záznamech. Stromy, zeleň a stín chybí obyvatelům na náměstí 
Na Stráži, v prostoru před Fakultní nemocnicí Bulovka a v ulici 

Na Kobyliské náměstí obyvatelé navrhli výsadbu stromů 
a keřů. K dalšímu zlepšení mikroklimatických podmínek do-
plnění vodních prvků v podobě pítek a mlžítek.

V ulicích S. K. Neumanna, Trojská, Zenklova a Klapkova je dle 
respondentů vhodné vysadit stromy a zrekonstruovat sou-
časný povrch. Doplnění zeleně kvůli ochlazení a zastínění  

Obyvatelé navrhují zastínění na tramvajových zastávkách 
U Kříže, Vosmíkových a Bulovka, které jsou umístěny na pří-
mém slunci a v letních měsících se čekání na nich stává nesne-
sitelné. Na náměstí Na Stráži, na kterém leží zastávka Bulovka, 
by obyvatelé doplnili zeleň se stromy, pítka a jiné vodní prvky, 
které by prostor ochladily a zpříjemnily by pobyt místním oby-
vatelům. Také by zde zajistili řešení zasakování dešťové vody.
V ulicích Zenklova, Vosmíkových, Střížkovská, Davídkova 

Místa s označením extrémního horka často souvisí s nedo-
statkem zeleně a s výskytem sucha. Nedostatek zeleně v této 
oblasti označili respondenti ve 202 záznamech. Stín a stro-
my chybí obyvatelům i v okolí zastávek tramvají a autobusů. 
Špatná kvalita zeleně byla popsána na několika veřejných 
prostranstvích.

Extrémní sucho se podle respondentů nachází na jižních 
svazích, kde se špatně zadržuje srážková voda a usychají 
stromy. Nedostatečné zasakování srážek souvisí s vysokým 
podílem zpevněných betonových a asfaltových povrchů 
a nedostatkem vhodných retenčních ploch.

Holečkova, Zenklova, Vosmíkových, Podlipného a Střížkovská. 
Stromy chybí také v okolí zastávek tramvaje a autobusů 
Bulovka, Vosmíkových, U Kříže a Vychovatelna.

Extrémní sucho se podle respondentů nachází na náměstí Na 
Stráži, v ulici V Holešovičkách a v ulici Zenklova. Podél ulice Li-
berecká uschly stromy a nebyly nahrazeny. Sucho pociťují oby-
vatelé v různých místech nemocnice, v parku Pod Korábem a na 
veřejném prostranství mezi ulicemi Zenklova a Vosmíkových.

Na nedostatečné zasakování srážek poukazují lidé v podchodu 
na Vychovatelně. Problémy se srážkovou vodou se vyskytují 
na ulicích Zenklova, Vosmíkových a V Zahradách. Voda se 
při velkém dešti shromažďuje na vozovce na křižovatce ulic 
Zenklova a Primátorská.

veřejného prostoru bylo navrženo i v ulicích Kubišova  
a Čimická. Obyvatelé by si přáli vodní prvek a zastínění na 
dětském hřišti Na Dlážděnce.

Mezi reakcemi obyvatel se objevil i návrh na zelené fasády 
a střechy domů, zejména u veřejných budov a nové výstavby.

a V Holešovičkách by bylo vhodné vysadit stromořadí. V ulici 
V Holešovičkách obyvatelé navrhují větší množství propust-
ných ploch, zelené stěny a snížení množství dopravy.
V parku Pod Korábem a na veřejném prostranství křížení ulici 
Vosmkových a Zenklova by obyvatelé doplnili více vzrostlé 
zeleně, vodní prvky a případně městský mobiliář. Na dětských 
hřištích Konšelská a Karla Hlaváčka by měli být umístěny vodní 
prvky a zastínění. 
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08   Oblast OC Krakov07   Oblast Ládví

obyvatelé poukazují na extrémní horko zejména na ve-
řejném prostranství před obchodním centrem Krakov.  
to je z velké části vydlážděné, akumuluje teplo a neumož-
ňuje vsakování dešťové vody. V horkých letních dnech 
zde nelze pobývat. Důvodem je i nedostatečné množství 
a velikost vysazených stromů, které nestíní pobytové 
plochy. Záznamy na dětském hřišti Krakov poukazují na 
horko a nedostatek stínu na ochranu dětí před prudkým 
sluncem. 

V oblasti ládví se místa, kde obyvatelé mají pocit ex-
trémního horka koncentrují v okolí stanice metra ládví  
a kolem zastávek tramvají a autobusů podél frekventovaných  
komunikací Střelničná a Davídkova. respondenti na 
pocitové mapě vyznačili dětská hřiště Střelničná, Ky-
selova a burešova, kde nedostatek stínu nechrání děti  
před prudkým sluncem, chybí zde pítka a mlhoviště.  
obdobně nejsou chráněni ani sportovci na venkovních 
posilovnách a sportovištích Kyselova-Hrubého a taussi-
gova-Hlaváčova.

V pocitové mapě obyvatelé poukazují na nedostatek stínu 
a zeleně na vydlážděných plochách v okolí stanice Ládví a na 
místa, kde zeleň vlivem nedostatku vláhy usychá, což může 
souviset s její špatnou údržbou. Nízko posečené trávníky 
na sídlišti v horkých dnech vlivem výparu z nepokryté půdy 
usychají a nesnižují extrémní teploty.
 

Obyvatelé navrhují adaptační opatření ve formě zelených stěn 
a střech na budovách obchodních center, kulturního domu 
Krakov a okolních bytových domů. Ze střech by se také mohla 
svádět dešťová voda do akumulačních nádrží. Na veřejném 

V ulicích Davídkova, Střelničná a Liberecká obyvatelé navrhují 
doplnit stromy či vytvořit celé stromořadí. Prostor okolo metra 
Ládví by se měl revitalizovat s doplněním stromů, ploch zeleně 
a celkově řešit zasakování dešťové vody. Obyvatelé rovněž 

Extrémní sucho má vliv na lipovou alej v ulici Lodžská. Lípy 
nerostou a prosychají. Další záznamy poukazují opět na pro-
stranství před obchodním centrem, kde usychá květinová 
výsadba a tráva na kopečcích. Ta je také dle respondentů 
příliš nakrátko sekaná.

Suchá půda spolu s vysokým podílem zastavěných nepro-
pustných ploch neumožňuje zasakování dešťové vody.  
Po deštích pak dochází k vytváření velkých kaluží a vodních 
ploch na zpevněných komunikacích.

Nedostatek zeleně v této oblasti označili respondenti v zázna-
mech, které často odpovídají místům s označením extrém-
ního horka. Stromy, zeleň a stín chybí obyvatelům zejména 
na velkých prostranstvích a v okolí zastávek metra, autobusů 
a tramvají.

prostranství před OC Krakov doplnit stromy a zvětšit podíl 
zelených ploch. Na frekventovaná místa přidat vodní prvky 
a doplnit stromy z vnější strany Lodžské ulice.

navrhují řešit využití dešťové vody komplexně včetně využití 
zachytávané vody ze střech. Ve vnitrobloku v ulici Tanvaldská 
bylo navrženo změnit současné využití a zřídit zde například 
komunitní zahradu. 
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10   Oblast OD Visla09   Oblast Poliklinika Mazurská  
a OC Nisa

respondenti pocitové mapy pociťují extrémní horko ze-
jména na dlážděné ploše před obchodním domem Visla, 
na autobusové zastávce Sídliště bohnice a na přilehlých 
komunikacích Zhořelecká, Cafourkova, Feřtěkova a ře-
šovská. Plochy parkovišť podél ulice Zhořelecká a na ben-
dovce také vyzařují velké množství tepla.

Pocity extrémního horka a sucha označili respondenti na 
autobusové zastávce Poliklinika Mazurská. také na veřej-
ném prostranství za obchodním centrem nisa ohraničeným 
ulicemi Pomořanská a Krynická a na vedlejším prostran-
ství pod poliklinikou rozléhající se až k ulici K Pazderkám. 
Horko se akumuluje i na lodžské ulici, kde chodci nena-
jdou stín. obyvatelé poukazují i na to, že teplota v horkých 
dnech neklesá ani v noci.

Obyvatelé navrhují výsadbu stromů a zlepšení kvality údržby 
zeleně na parkovištích podél ulice Zhořelecká. Na veřejném 
prostranství před obchodním centrem je vhodné částečně 
nahradit velké vydlážděné plochy propustnými povrchy pro 

Adaptační opatření by mohla být dle respondentů ve formě 
zelených střech na budovách polikliniky a obchodního centra. 
Na točně autobusů by zlepšilo mikroklimatické podmínky 
více zeleně. Je zde místo na výsadbu stromů a vodní prvek. 

Nedostatek a špatná kvalita zeleně, extrémní sucho a nedo-
statečné zasakování vody se v této oblasti překrývá s místy 
s výskytem extrémního horka. Na hotspotu chybí zejména 
stromy a keře, které by nahradily suchý trávník. Extrémní su-
cho se vyskytuje převážně na zpevněných plochách parkovišť, 
ale také na vyprahlé půdě veřejných prostranství s nekvalitní 
zelení. Po dešti se v místech s nepropustným povrchem aku-
muluje srážková voda a vytváří se kaluže. Voda se zadržuje na 
parkovištích a v prostoru točny autobusů.

Obyvatelé poukazují na horko, nedostatek stínu, zeleně a ne-
zasakování vody zejména na dětském hřišti Řešovská. Dal-
ší negativní komentáře zanechali u hřiště Farky, Na Farkách 
a Sídliště Bohnice, kde je také nadměrné horko a sucho. Stej-
né pocity vyjádřili obyvatelé i u venkovní posilovny a sporto-
viště Hanouškova.

Nedostatek zeleně v této oblasti označili respondenti na 
místech, která převážně odpovídají bodům s označením 
extrémního horka a sucha. Na ploše mezi ulicemi Pomořan-
ská a Krynická se nachází staré hřiště. Na něm chybí vzrost-
lá zeleň. Situace je obdobná i na veřejném prostranství pod 
poliklinikou. Absenci stromů pociťují obyvatelé i v ulici Lo-
džská, kde roste pouze nakrátko sekaný travní porost.

Vydlážděné plochy neumožňují vsakování dešťové vody 
v ulici Hnězdenská, kde se tvoří kaluže na chodníku.

lepší zasakování srážkové vody, výsadbou zeleně a dobře 
zvoleným vodním prvkem pro ochlazení oblasti. Na venkovní 
posilovně a sportovišti Hanouškova navrhují zastínění, opodál 
komunitní zahradu a veřejné kompostéry.

V oblasti celého hotspotu navrhují obyvatelé propustné 
plochy. V Lodžské ulici by bylo vhodné doplnit lipovou alej.
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