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Klimatická
změna
Pamatujete si povodně v roce 1997? Velká
voda tehdy napáchala nepředstavitelné
škody, až se obyvatelé zatopených obcí
nestačili divit. Jenže v dalších letech se
po přívalových deštích voda valila znovu
a povodně přestaly být něco neobvyklého.
Po relativně klidném 20. století zaznamenáváme
v posledních 20 letech extrémy počasí téměř
každoročně. Povodně, vichřice, vlny horka, suchá
období, přívalové srážky. Postupně máme čím dál
větší problémy s dostupností vody v krajině.
Až kvůli tomu jsme si začali všímat, že se něco
děje nejen u nás, ale i ve světě. Změna klimatu je
globální problém, který zasahuje celou zeměkouli,
krajinu i populaci.
Popisu a hodnocení klimatické změny se od roku
1989 věnuje Mezivládní panel pro změnu klimatu
(IPCC), jehož členem mám tu čest být. Už od
roku 1990, kdy panel vydal první zprávu o změnách
klimatu, víme, že se musíme vypořádat s pěti
výzvami. Musíme se na změny klimatu adaptovat,
omezovat náš vliv na další změny, bojovat
s vysušováním i s degradací půdy a zabezpečit
potravinovou bezpečnost.
Soutěž Adapterra Awards ocenila ty, kteří pro tyto
výzvy hledali řešení ve svém nejbližším okolí. Jejich
projekty pro nás mohou být inspirací i důvodem
k zamyšlení, co vše můžeme změnit my ostatní.
Radim Tolasz
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Antropogenní emise skleníkových plynů byly
v roce 2018 52 Gt/rok, závazky z Pařížské dohody
směřují v roce 2030 k emisím v rozmezí od 52 do
58 Gt/rok. Pro udržení růstu globální teploty pod
1,5 °C by měly být emise skleníkových plynů
v roce 2030 pod 35 Gt/rok.
IPCC 2013, 2019

Radim Tolasz
odborný porotce soutěže
Klimatologii se v ČHMÚ věnuje už více než 30 let.
Dnes zastupuje Česko v Mezivládním panelu pro
změnu klimatu.
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Stav globálního klimatu je určován celkovým množstvím
emisí jednotlivých zemí. Přesto je hodnota průměrných
emisí na jednoho obyvatele ukazatelem, který nelze
přehlížet. Chceme-li přesvědčit lidnaté země, aby své
celkové emise snížily, musíme jít sami příkladem.
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Our World in Data

koncentrace co2
v atmosféře od roku 1750
stoupla o 46 %

jak vzniká sucho

Vzrůstá teplota vzduchu, ale srážky zůstávají v průměru.
Voda se tak snáz vypaří a posiluje výskyt častějších
a delších období sucha.

IPCC 2013, 2019
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VELKÁ BRITÁNIE

Adaptace
na změnu
klimatu
Člověk od nepaměti mění krajinu tak, aby
lépe vyhovovala jeho potřebám. Dlouho se
mohlo zdát, že z krajiny a půdy potřebujeme
vytěžit maximum. Čím více však čelíme
změně klimatu, čím častěji nás dohání
extrémní výkyvy počasí a čím méně dostupná
je pro nás voda, tím více musíme své úsilí
napnout jiným směrem.

evapotranspirace stromů
Strom je účinnější než klimatizace. V průběhu deseti
hodin chladí díky výparu vody výkonem 7 kW, zatímco
klimatizace mají výkon pouhé 2 kW.
ARNIKA

intenzivní střecha
zadrží více jak 90 %
dešťové vody

V krajině usilujme o lepší hospodaření s vodou například
zmenšením lánů orné půdy, obnovou zaniklých rybníků
a revitalizací toků. To vše zlepší zadržování vody a umožní
rozliv v době povodní. Vraťme se zpět k původním
přirozeným tvarům koryt a niv, jejichž kapacita je
nesrovnatelně větší než u „kanalizovaných“ toků.
Ve městech řešme vznikající tepelné ostrovy horka
zachováním či vytvářením zelených a vodních ploch
a vhodně plánovanou výstavbou, která teplotu
nezvyšuje, ale napomáhá jejímu vyrovnávání.
Nesmíme ale zapomínat na systematické plánování
jednotlivých opatření. Je třeba brát v úvahu jejich
vzájemné vlivy. Nepromyšlené, neprovázané a zbrklé
změny nejen že nemají významný vliv, ale mohou
působit i negativně.
Projekty oceněné v této soutěži nám ukazují cesty, které
mohou fungovat a kterými můžeme pomoci krajině,
aby se nám v ní dobře žilo i v měnícím se klimatu.
Michael Hošek

strom odpaří
100 — 400 l
vody denně

pod stromy je
ve dne až o 3 °C
nižší teplota,
než v okolí

extenzivní střecha
zadrží 70 — 80 %
dešťové vody

zelené střechy
Zelené střechy pomáhají zadržovat vodu. Jejím
výparem ochlazují budovu i okolní vzduch.

Michael Hošek
odborný garant soutěže
Věnuje se pochopení a zlepšování stavu
přírody v celé Evropě. Pracuje přitom nejen se
státní správou, ale i nevládními organizacemi
a především s místními obyvateli.
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zdravá půda je plná života

teploty materiálů ve městě

Půdní organismy mají vliv na zadržování vody.
Rozhodují o množství humusu — zdroji živin
a vody pro rostliny. Intenzivní zemědělství půdu
o organický materiál ochuzuje.

Asfalt, sklo, beton, kov — město je plné povrchů,
které slunce snadno rozpálí. Zeleň a voda si však
snáz udržují stabilní teplotu v horku i zimě.

ATLAS PŮDY

co se děje s dešťovou vodou
Kvůli používání nepropustných materiálů
ve městech většina srážek odtéká do kanalizace.
Stromy pak nemají dostatek vody k přežití.

40 % odpaří
rostliny

30 % odpaří
rostliny
55 % odteče
po povrchu

10 % odteče
po povrchu

POČÍTÁME S VODOU

50 % se vsákne do půdy

15 % se vsákne do půdy

tepelný ostrov města
Tepelný ostrov způsobuje velká koncentrace budov,
lidí i aut. V takovém prostoru se klimatické extrémy —
jako jsou vlny horka či přívalové deště — projevují
mnohem výrazněji, než kdekoli jinde.

venkov

pracovní oblast

vzduch ve městě
je o 4—5 °C teplejší

město

město se otepluje
vlivem materiálů jako
je asfalt či beton

příměstské bydlení

zeleň a voda
díky výparu
ochlazují

venkov

Adapterra
Awards 2019
Dlouhá období sucha, vlny veder a přívalové
srážky jsou čím dál častější a je na nás všech,
jak se na takovou budoucnost připravíme.
Ty, kdo s odvahou i moudrostí vykročili mimo
hranice obvyklých řešení, hledá a oceňuje
soutěž Adapterra Awards.

Inspirujte se

Úspěšná řešení

Nezáleží na tom, zda měly skvělý nápad obce, firmy
nebo lidé jako vy a já. Jestli se jejich snažení dotklo
prostředí města nebo venkovské krajiny. Jestli šlo
o využití špičkových technologií nebo poznatků
tradičních hospodářů. Všechny přihlášené projekty mají
jedno společné — mohou okouzlit, inspirovat, i dodat
odvahu mnoha dalším.

VOLNÁ KRAJINA

Databáze Adapterra

Komunitní centrum Všichni spolu
Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce
Park pod Plachtami v Brně

Aby byla inspirace pěkně po ruce pro každého,
zařadíme všechny projekty do přehledné databáze.
Bude hračkou vyhledat zajímavé řešení pro vlastní
dům nebo celou obec a její okolí.

České i světové téma
Klimatická změna se týká nejen České republiky, ale
celého světa. V databázi chceme sdílet zajímavá řešení
napříč Evropou. A ty, kteří u nás inspirují, povzbudíme
do další práce setkáním s těmi nejlepšími v zahraničí —
vezmeme je na exkurzi tam, kde tohle téma řeší déle
než my a mají zkušenosti, které mohou nabídnout.

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí
Kozmické ptačí louky
Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky
Ptačí park Josefovské louky
Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu
ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Zelená výrobní hala Železný
Živá výrobní hala LIKO-Vo
NÁŠ DOMOV

Dům s mokřadní střechou v Praze
Rekonstrukce rodinného domu v Brně

volná krajina

pracovní prostředí

Opatření na větších územích ve volné krajině jsou
jedna z nejúčinnějších. Co umí zdravá krajina?

Výrobny, kanceláře, obchodní centra nebo parkoviště
mají obrovský vliv na své okolí i lidi, kteří v nich pobývají.
Co můžou firmy podniknout?

zmírňuje teplotní
výkyvy, především
vlny veder

slouží více účelům, než
jen zemědělské produkci

zvyšuje
biodiverzitu

zachytává více vody
a zabraňuje erozi

zadržování
dešťové vody
využívání
obnovitelných
zdrojů energie

vícenásobné využití
šedé vody

úspora za klimatizaci
a topení díky zeleným
střechám

práce se zelení a vodními
prvky v okolí

zastavěná území

náš domov

Většina evropské populace žije ve městech. Ta jsou
však velmi zranitelná vůči projevům změny klimatu.
Co s tím dělat?

My všichni se můžeme přizpůsobit změně klimatu
úpravou našich domovů a jejich okolí. Na co se zaměřit?

zelené střechy pomáhají
zadržovat a využívat
dešťovou vodu

adaptace mírní dopady
extrémů počasí na
zdraví a kvalitu života

zeleň a vodní prvky
zmírňují efekt tepelného
ostrova města

využití šedé
a dešťové vody
ke splachování
a zalévání

minimalizace
nepropustných povrchů

zlepšení mikroklimatu
díky zelené střeše
a stromům

domácí kořenová
čistírna, zahradní tůňky
či koupací jezírka

VOLNÁ KRAJINA

Starosta obce
Kobylí Pavel Kotík

Poblíž Kobylského potoka prodlouženého
o 170 metrů je vytvořená soustava 13 tůní

Biocentrum Ostrůvek
u Kobylí
Kdysi odvodněné území a narovnaný Kobylský potok
jsou dnes opět lákavým místem jak pro živočichy
a rostliny, tak pro místní obyvatele. Znovuoživením
toku, vytvořením tůní a výsadbou stromů, se kromě
rekreační funkce biocentrum Ostrůvek podílí i na
zadržování a zpomalování odtoku vody v místě, kde
ještě v 19. století bývalo unikátní přírodní jezero.

VOLNÁ KRAJINA

Ředitel Semix
Pluso Michal
Čižmár

Obnovené louky dnes hýří životem. Zadržují
vodu a pomáhají jak v období sucha, tak při
přívalových deštích

Kozmické ptačí louky
Příroda dnešních Kozmických ptačích luk to měla
v sedmdesátých letech minulého století těžké. Krajina
byla odvodněna a terén srovnán, aby se dal jednoduše
obhospodařovat. Dnes zde díky obnově původní říční
krajiny najdeme opět tůně a pestré kvetoucí louky,
které jsou vyhledávaným domovem hlavně pro ptáky,
obojživelníky i chráněné rostliny.

VOLNÁ KRAJINA

Majitel a soukromý
zemědělec Martin
Smetana

Pásy vzrostlé trávy a kvítí, které rozdělují 65 hektarů
zemědělské půdy na menší plochy, chrání před
vysoušením a erozí

Obnova krajiny
na Zálúčí u Blatničky
Širé lány kam až oko dohlédne. Na Zálúčí nedaleko
Blatničky na jižní Moravě už ne. Dnes tam uvidíte pole
protkaná alejemi ovocných stromů a zatravněnými pásy
plnými květin. Díky nim se do suchem trápené krajiny
vrátila voda. Slyšíte bzukot včel a křikot čejek, v dálce se
prohánějí zajíci a zahlédnout tu můžete i volavku, která
si sem pro hraboše odskočila z nedalekého rybníka.

VOLNÁ KRAJINA

Správce parku
Břeněk Michálek

Za rozvojem ptačího parku stojí i veřejnost, která
se finančními dary podílí na výkupu pozemků

Ptačí park
Josefovské louky
Běžně obhospodařované území ornitologové proměnili
na Ptačí park Josefovské louky. Přivedli k životu sto
let starý závlahový systém, který fungoval na Metuji
na začátku 20. století. Hradítka a stavítka dnes opět
slouží pro regulaci přítoku vody. Hlavním cílem je
podpora výskytu mokřadních ptáků. Zadržování vody
však zároveň pozitivně ovlivňuje místní mikroklima
a pomáhá předejít povodním na toku Metuje a Labe.

VOLNÁ KRAJINA

Vedoucí
oddělení
dotací a rozvoje
města Uherský
Brod Pavel
Chramosta

Délka revitalizovaného vodního
toku, který chrání Uherský Brod před
povodněmi, je více než 7 700 metrů

Znovuoživení
řeky Nivničky
Vodní poměry na Uherskobrodsku dnes zlepšuje
znovuoživená řeka Nivnička. Kromě rozvolnění koryta
vodního toku je okolí řeky doplněné mokřady. Obnovený
je i kdysi zaoraný Mlýnský náhon. Revitalizace vedla
k zadržování vody, která dříve rychle odtékala pryč
z území. Okolí řeky se tak stalo lákavou oázou nejen pro
mokřadní ptáky, ale i místní výletníky, kteří mohou okolí
zkoumat z ptačí pozorovatelny.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Místostarostka
Ostrava—Poruba
Petra Brodová

Zelená střecha, propustné povrchy i vysazené
stromy v areálu komunitního centra pomáhají
čelit tepelnému ostrovu města

Komunitní centrum
Všichni spolu
Kromě místa setkávání lidí se ostravské komunitní
centrum Všichni spolu snaží o odolnost své nové budovy
vůči suchu a horku. Většina střech je osázená rostlinami
a zpevněné sportovní plochy umožňují vsakování vody.
Dešťovku v komunitním centru zadržují v retenční
nádrži. Pro vytápění i chlazení interiéru a ohřívání vody
používají tepelné čerpadlo.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Pracovnice
protipovodňových
opatření a zeleně
města Olomouc
Ludmila Žaláková

Revitalizace řeky Moravy reaguje na narůstající
rozkolísanost počasí — prudké srážky, narušený
vodní režim a povodňové vlny

Nová podoba řeky
Moravy v Olomouci
Řeka Morava v Olomouci má novou tvář. Od soutoku
s Mlýnským potokem až po železniční most spojující
Olomouc s Prostějovem převádí velkou vodu a chrání
město před povodněmi. Pozvolná kaskáda břehů totiž
umožňuje rozliv vody při přívalových deštích. Vypařování
vody ochlazuje místní mikroklima a spolu s okolní
přírodou přispívá k tomu, že se kdysi nepřístupná řeka
Morava stala oblíbeným místem pro rekreaci.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Starostka městské
části Brno-Nový
Lískovec Jana
Drápalová

Namísto nové zástavby v Novém Lískovci
vytvořili park s jezírkem, který pozitivně
ovlivňuje klima po celý rok

Park pod Plachtami
v Brně
Kam s dešťovou vodou na sídlišti? Místo do kanálu
voda ze střech panelových domů v brněnském Novém
Lískovci teče do jezírka uprostřed zeleného Parku pod
Plachtami. Projekt inovativně řeší přetížení kanalizace
při přívalových deštích. Zároveň pomáhá zalévat stromy
a udržuje je tak zdravé. Díky vodní ploše a zeleni park
také snižuje teplotu na přehřátém sídlišti.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Jednatel
společnosti
Antonín
Železný

Kvetoucí netřesky zdobí střechu výrobní
haly nedaleko Prahy, zároveň se podílejí
na stabilizaci teploty v budově

Zelená výrobní
hala Železný
Víte, jak vypadá obyčejná průmyslová hala a její okolí?
V létě je rozpálená, v zimě je v ní chladno a voda odtéká
kamsi pryč. Hala firmy Železný na výrobu kajaků vypadá
úplně jinak. Zelená střecha je osázená netřesky, zadržuje
vodu a udržuje stálou teplotu budovy. U vchodu se
zrcadlí vodní hladina a opodál rostou květiny v kořenové
čistírně odpadních vod. Ta připravuje použitou šedou
vodu z haly na využití při splachování toalet.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Předseda
představenstva
společnosti LIKO-S
Libor Musil

V létě je teplota interiéru díky zeleným
střechám a fasádám až o 10 °C nižší, než
v běžných průmyslových halách

Živá výrobní
hala LIKO-Vo
Zelená střecha a fasády pokryté rostlinami jsou
symbolem moderní stavby připravené na budoucnost.
Takové najdete na nové výrobní hale LIKO-Vo. Rostliny
ochlazují a zkrášlují prostředí. Zároveň jejich údržba není
finančně náročná, protože jsou zalévané přečištěnou
odpadní vodou přímo z provozu. Navíc místo nabízí
prostor pro mnohem více zeleně než před výstavbou.

NÁŠ DOMOV

Projektant
a vlastník Michal
Šperling

Oproti okolním střechám, které se v létě
rozpálí až na 70 °C, si mokřadní střecha
udržuje teplotu kolem 24 °C

Dům s mokřadní
střechou v Praze
Netradiční rodinný dům v centru Prahy má na střeše
místo tašek kořenovou čistírnu vod. Kromě toho, že
výparem ochlazuje okolní mikroklima a láká hmyz,
přispívá opatření ke znovuvyužití šedé odpadní vody.
Přečištěnou vodou v domě splachují, zalévají jeho okolí
a zvlhčují oblast zemního výměníku. Ten je součástí
důmyslného systému vytápění.

NÁŠ DOMOV

Majitel domu
Vilém Řiháček

Zelené střechy osázené sukulenty
budovu v létě ochlazují, v zimě slouží
jako tepelná izolace

Rekonstrukce
rodinného domu v Brně
I rodinný dům z roku 1927 lze přestavět tak, aby
odolal současnému horku a suchu. Ukazuje to dům
v brněnských Židenicích, jehož majitelé ho opravili,
aby nejen reagoval na projevy klimatické změny, ale
zároveň jim předcházel. Kromě zadržování dešťové vody
a ozelenění střech nahradili dlažbu na dvoře trávníkem
a propustným povrchem.
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