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SOUČASNÉ ZMĚNY V CHOVÁNÍ POČASÍ
- nárůst extrémů (vlny horka)
- problémy spojené s vodou (sucho, povodně, 

eroze, usychání stromů, kalamity v lesích) 



TEPELNÝ OSTROV
= přehřívání zastavěných území oproti přírodnímu okolí (rozdíl kolem 7 st. Celsia)
netýká se jen měst, ale i center menších obcí



DVĚ HLAVNÍ PŘÍČINY TEPELNÉHO OSTROVA: 
1. zpevněné povrchy akumulující teplo



DVĚ HLAVNÍ PŘÍČINY: 
2 . nedostatek vody 
Kolem přehřátých obcí prší nárazově, časté bouřky
Voda je odváděna co nejrychleji pryč



PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ: 
10% odtok
40% výpar
50% zasakování



ZASTAVĚNÉ PROSTŘEDÍ: 
50% odtok
30% výpar
20% zasakování



DŮSLEDKY PŘEHŘÍVÁNÍ MĚST:
Největší dopad na seniory a dlouhodobě nemocné, 
kteří mají omezenou termoregulační schopnost.
Vlny horka vedou často k sociální izolaci.



DŮSLEDKY PŘEHŘÍVÁNÍ MĚST:
Vliv na všechny obyvatele 
– snižuje se schopnost odpočinku, 
a tím i koncentrace.



JAK CHLADIT VEŘEJNÉ PROSTORY?
Klimatizace jen přenáší teplo zevnitř ven
a spotřebovává (neobnovitelnou) elektřinu 



JAK CHLADIT VEŘEJNÉ PROSTORY?
všichni řešení intuitivně známe – stín a voda



ODPAR VODY -

základní chladící princip,

k odparu spotřebuje voda obrovské množství tepla



ODPAR ZELENÝCH ROSTLIN – EVAPOTRANSPIRACE

aktivní proces ochlazování





JEDNA ULICE – RŮZNÉ PODMÍNKY 



Co můžou obce dělat? 

Zajistit co nejvíce 
přírodě blízkých řešení

Modrozelená infrastruktura 
– využití zeleně a vody 
systémovým přístupem 
– infrastruktura – nutná součást 
našich sídel



Zachovat stávající kvality



Zajistit zasakování dešťové vody
ze zpevněných povrchů



Zajistit zasakování dešťové vody
přes zelené plochy



Vytvořit vodní plochy
Vytvořit přírodě blízké vodní plochy v

zastavěném prostředí



Využít potenciálu řek



Obnovit parky

Stromy a stromořadí

Malé plochy zeleně



Dočasné plochy zeleně

Vysazovat vegetaci na budoucích

stavebních pozemcích



Vytvořit zelené koridory



Adaptovat domy



Zjistit udržitelnost nových obecních objektů



Zapojit co nejvíce místních obyvatel



Navázat na adaptovanou krajinu



Jak plánovat adaptace pro obec/město?

Strategický plán adaptací na změnu klimatu
může být součástí Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) - v rámci světové 
iniciativy Covenant of Mayors

Akční plán 

Začlenění adaptací do dalších strategických a plánovacích dokumentů 
i koncepčních dokumentů města z jiných odvětví (doprava, protipovodňová opatření, 
zdravotní prevence atp.)

Příprava konkrétních projektů 

Vyhodnocení, učení se a dobrá praxe



Příprava konkrétních projektů 

Nastavení investičního procesu
–projektové řízení 

Dobré zadání, soutěž o návrh

Příprava projektu 
– podklady 
– výběr projektanta pomocí 
kvalitativních kritérií (nejen na cenu),
– pracovní výbor/skupina 

Kvalitní realizace

Správa a management



Jak a kde čerpat inspiraci?
konkrétní realizace



Příjemné a obyvatelé město

manuál pro obce



Inspirovat se již zpracovanými dokumenty větších měst



Zapojení a motivace lidí

Mobilní aplikace Tree Check – rozpoznávání dřevin, kalkulace 
přínosů




