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Česko: vlny veder, sucho a povodně

 Nárůst počtu tropických dnů a nocí

 Růst délky období beze srážek

 Zvýšená četnost silných přívalových dešťů 



Horko ve městech je silnější: tepelný ostrov

 Ve městech nad 15 tisíc obyvatel žije 50% obyvatel ČR



Stín a chlazení vegetací



Méně povrchů akumulujících teplo





Každá investice je příležitostí



Strategie – Oborové koncepce – Projekty 



Doporučení procesní

• Začněte prověřením variant: optimální parametry technologického 

řešení najděte v technicko-ekonomické studii (studii proveditelnosti)

• Zajistěte, aby požadavky na adaptační kvalitu byly součástí 

Zadávací dokumentace projektu

• Při výběru projektanta zohledňujte zkušenosti

• U opakujících se typů investic formulujte standardy (závazné)

• Nastavte systém kontroly v celém investičním procesu

• Pravidelně vyhodnocujte fungování a přínosy investice, 

nezapomínejte se pochlubit dobrými výsledky



Nenechat se zaskočit dopady změny klimatu

www.adapterraawards.cz



Inspirativní veřejné budovy (školy)



Ostopovice: Inspirativní veřejné budovy (školy)



Ostopovice: Inspirativní veřejné budovy (školy)



Uherský Brod: dešťová voda na ZŠ



Uherský Brod: dešťová voda na ZŠ



Uherský Brod: dešťová voda na ZŠ



Uherský Brod: dešťová voda na ZŠ



Zlín: Mateřská škola s biosolární střechou



Zlín: Mateřská škola s biosolární střechou



Týnec nad Labem: Domov pro seniory



Praha: Bytové domy s recyklací šedé vody



Praha: Hotel využívající teplo z šedé vody



Doporučení technická - BUDOVY

• Řešte využití sluneční a geotermální energie (FVE, tepelné 

čerpadlo země-voda)

• Řešte opatření proti přehřívání budovy (vnější stínění, pasivní 

chlazení, VZT s rekuperací chladu)

• Řešte úspory pitné vody (spořiče na bateriích, úsp. splachování)

• Prověřte možnosti recyklace šedé vody a využití srážkové vody 

(splachování, zálivka)

• Řešte zadržení dešťové vody (zelená střecha, akumulační nádrž)

• Řešte příznivé mikroklima v okolí budovy (stínění vegetací, 

zasakování srážkové vody)



Brno: Podpora retence dešťové vody



Praha: Hospodaření se srážkovou vodou



Praha: Podpora zasakování



Praha: Podpora zasakování



Ruprechtov: Dešťové záhony



Ruprechtov: Dešťové záhony



Lepší podmínky pro stromy v ulicích



Brno: Unikátní retenční jezírko na sídlišti



Brno: Unikátní retenční jezírko na sídlišti



Brno: Unikátní retenční jezírko na sídlišti



Doporučení technická – VEŘEJNÝ PROSTOR

• Řešte stínění alespoň části prostoru (vegetací, technickými prvky)

• Vytvářejte prostor pro stromy (na rostlém terénu)

• Využívejte vodní prvky (jezírka, kašny, fontány, pítka, mlžítka atd.)

• Omezte odvod dešťové vody do kanalizace, podpořte její 

zadržení, vodu svádějte do ploch s vegetací, prokořenitelných

prostorů apod.

• Omezte množství zpevněných a nepropustných ploch



Zapojení investorů do adaptace města



Městské motivační grantové programy





Programy motivačního vzdělávání veřejné správy

martin.ander@nadacepartnerstvi.cz


