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Zemědělská
krajina
Zemědělská krajina bývala naším domovem
a byli jsme s ní v bezprostředním kontaktu
víceméně každý den. Postupně se však od ní
vzdalujeme a přestáváme jí rozumět. Možná
proto jsme tak dlouho ignorovali znamení
o jejím neutěšeném stavu, která nám
minimálně v posledních třech desetiletích
tak vytrvale dává.

od 80. let v Česku vymizela
1/3 všech polních ptáků

na úbytek třetiny druhů hmyzu stačilo 10 let
pestrá krajina je domovem
mnoha druhů rostlin i živočichů

Řešením není návrat ke způsobům hospodaření,
které fungovaly před padesáti a více lety, ale
kombinace vyzkoušených metod s novými
cestami, jež respektují přirozené přírodní procesy
a napomáhání jejich synergiím a fungování v co
nejširším měřítku.
Naším cílem by měla být krajina pestrá, s vysokou
biodiverzitou a menšími půdními bloky osetými
různorodými plodinami, na kterých se bude
hospodařit bez masivního používání chemických
látek. Krajina doplněná extenzivními pastvinami,
loukami a krajinnými prvky. Jen taková krajina bude
dlouhodobě poskytovat zdravé potraviny, dokáže
lépe zadržet vodu a můžeme do ní s chutí vyrazit
třeba na procházku.
Projekty Adapterra Awards realizované ve volné
krajině jsou projekty těch, kteří naslouchají jejímu
volání, a není jim lhostejné, a kteří si současně
uvědomují, že ti, kdož k němu budou hluší, dnes
či zítra hubu suší.
Václav Izák

neměly by chybět křoviny, remízky nebo mokřady

Biodiverzita není králík v klobouku
Nedostatek krajinných prvků a zvětšování půdních
bloků způsobují úbytek biodiverzity. Ta je však nezbytná
pro zachování přirozených schopností krajiny a půdy,
jako je opylování rostlin či zadržování vody.
česká společnost ornitologická, technická
univerzita v mnichově

Václav Izák
koordinátor projektu Koalice pro zdravou krajinu
Zabývá se tématem péče o přírodu a možností
její podpory především v zemědělské krajině,
kde jí člověk mnoho prostoru nedává.

sklizená pole vytváří
tepelné ostrovy stejně
jako betonová parkoviště

půda pokrytá vegetací
lépe zadrží vodu, chladí,
brání povodním a je
odolnější proti erozi

zhutnění půdy
zabraňuje
kořenům prorůst
do hloubky
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Holé pole, holé neštěstí

Zdravá půda je pěkná násoska

Po sklizni často zůstane na poli pouze obrovská holá
plocha, která dosahuje mnohem vyšších povrchových
teplot, než louky, remízky či pole osetá meziplodinou.
Teplota vzduchu nad polem následně vyšplhá o několik
desítek °C. Tím vytváří tepelný ostrov a přispívá
k vysušování krajiny.

Zdravá půda funguje jako houba. Dokáže absorbovat
až neuvěřitelných 400 l v krychlovém metru. Pokud
není utužená, může propustit vodu do nižších vrstev
a doplnit tak její podzemní zásoby. Stejně tak ji může
dát k dispozici rostlinám na povrchu.

world from space

atlas půdy

vítr vysušuje půdu
a způsobuje erozi

mimo jiné agrolesnictví
zvyšuje odolnost krajiny vůči
extrémním projevům počasí

větrolamy či remízky
zpomalují proudění
vzduchu

větrolam je složený z několika vrstev — stromů, keřů i bylin

Agrolesnictví

Kdo seje vítr, sklízí bouři

Způsob hospodaření na zemědělské půdě, který
kombinuje pěstování stromů se zemědělskou produkcí
či pastvou zvířat na jednom pozemku.

Vítr ani není třeba sít. Stačí mu jednotvárná holá krajina
a rychle dokáže sklidit nejsvrchnější úrodnou vrstvu
půdy. Zvládne odvát třeba i 2 tuny z jednoho hektaru
a stačí mu na to pouhých dvacet minut.

asociace soukromého zemědělství čr

vúmop

Příměstská
krajina
Město a venkov často vnímáme jako
protiklady. Například že venkov má blízko
k přírodě a obyvatelé měst si namísto
toho užívají výhod vybavenosti a služeb.
V Evropské unii však již téměř tři čtvrtiny
lidí žijí ve městech a příměstských
oblastech. A příroda jim chybí. Pro lepší
životní prostředí, tj. prolínání měst
s přírodou a venkovem, proto často
vznikají takzvané periurbánní neboli
příměstské parky.
Slovo příměstské není úplně přesné — takové
území může být nejen na kraji města, ale i uvnitř,
a kombinuje městské a přírodní či zemědělské
plochy. Obyvatelé z okolí ocení příznivější klima,
možnost rekreace a sportu v přírodním prostředí
i nákup opravdu místních produktů.
Příměstské parky mají různý charakter: přírodní
či krajinný park, „postindustriální“ území, nebo
zemědělská farma. Důležité je, aby území bylo
spravováno s jasnou vizí. A nejlépe tak, aby se lidé
z okolí mohli na rozvoji „svého“ parku podílet.
V České republice zatím oficiálně žádný periurbánní
park nemáme, ale mnoho potenciálních území
k tomu má nakročeno. Schází jen, aby byl takový
park oficiálně „vyhlášen“ odpovědnou autoritou,
a začali jsme o něj vhodně pečovat. Projekty
oceněné v rámci Adapterra Awards slouží v tomto
ohledu jako cenná inspirace.
Michael Hošek

periurbánní parky
jsou o 2— 4 °C
chladnější, než
zastavěné město

výparem vody a stíněním
zlepšují stromy tepelnou
pohodu obyvatel
chladný vzduch proudí
dolů do města, pokud
mu neklademe překážky

Zmírňování tepelného ostrova
Příměstské parky se jako prsty zasunují do rozpáleného
města a ochlazují ho díky chladnému a vlhkému vzduchu,
který z nich proudí. Díky tomu snižují negativní dopady
vln veder na obyvatele měst.
federace europarc
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%

lidí v EU žije
ve městech

Lidé tráví více času ve městech
Stále více lidí žije či pracuje ve městech, kde se výrazněji
než jinde projevují dopady klimatické změny, jako jsou
vlny veder. Ty představují velká zdravotní rizika.
osn, odbor pro ekonomické a sociální otázky

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.

zelené plochy
umožňují rozliv vody
tam, kde neuškodí

v příměstských parcích
najdou své místo zahrádky
i menší pole

až 40 % srážek zadrží
a odpaří vegetace
až 50 % srážek
se vsákne do půdy

Ochrana před povodněmi

Místní zemědělství

Nezastavěná půda, jako je například v příměstských
parcích, je propustná, což umožňuje vodě zasáknout
do hloubky. Tím snižuje přebytek vody na povrchu
po silných deštích a předchází tak povodním.

Příměstské zemědělství má nejen významnou ekonomickou
funkci, ale také sociální a environmentální přesah. Poskytuje
produkci místních potravin a umožňuje kontakt člověka
s přírodou.

federace europarc, počítáme s vodou

federace europarc

přírodní amfiteátry nabízejí
příležitost pro rozmanité
kulturní akce

v parcích najdeme venkovní
tělocvičny i prostor pro klidné
rozjímání

Prostor pro kulturu

Volný čas v přírodě

Příměstské parky jsou pokladnicí kulturního dědictví
a poskytují prostor pro pořádání kulturních akcí — tradičních, ale i nových podle zájmu a potřeb místní komunity.

Příměstské parky jsou ideálním prostorem pro každodenní
pobyt venku. Jsou důležité pro podporu zdravého stárnutí
i aktivního způsobu života.

federace europarc

federace europarc

Adapterra
Awards 2020
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
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.
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přihlášených projektů
z celé ČR v roce 2020

6 386
8 001

lidí zapojených do veřejného
hlasování o Cenu sympatie
udělených
hlasů

Oceňujeme nejen ty nejlepší po odborné
stránce, ale i nejlepší projekt na území
hlavního města Prahy a nejsympatičtější
projekt vybraný ve veřejném hlasování.
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Soutěžní kategorie
Volná krajina

zmírňuje teplotní výkyvy,
především vlny veder

zvyšuje
biodiverzitu

Chceme kolem sebe úrodnou a vlahou půdu, nikoliv vyprahlou step.
Adaptační opatření realizovaná
v krajině zmírňují dopady klimatických výkyvů i dlouhodobých
trendů. Může se jednat o přírodě
blízkou protipovodňovou ochranu,
protierozní opatření na zemědělské půdě, obnovu a revitalizaci
mokřadů a tůní nebo další tradiční
a inovativní řešení.
slouží více účelům, než jen
zemědělské produkci

Zastavěná
území
Potřebujeme, aby byl život ve městech příjemný nebo alespoň snesitelný za letních veder, stejně jako
silných mrazů. Adaptační opatření
ve městech a obcích musí přispět
ke zmírnění efektu tepelného ostrova
města a také umět vhodně využít
a zadržet vodu, případně ji rychle
odvést za silných krátkodobých
srážek. Příkladem takových řešení
je budování povrchů propustných
pro dešťovou vodu nebo zvětšení
ploch zeleně.

zachytává více vody
a zabraňuje erozi

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

zadržování
dešťové vody

úspora za klimatizaci
a topení díky zeleným
střechám

využívání
obnovitelných
zdrojů energie

vícenásobné využití
šedé vody

využití šedé a dešťové
vody ke splachování
a zalévání

minimalizace
nepropustných povrchů

práce se zelení a vodními
prvky v okolí

zlepšení mikroklimatu
díky zelené střeše
a stromům

domácí kořenová čistírna, zahradní
tůňky či koupací jezírka

Pracovní
prostředí
Naším záměrem je, aby se soukromé firmy i veřejné instituce nejen
přizpůsobily klimatickým změnám,
ale zároveň svými opatřeními aktivně
přispívaly k adaptaci na klimatickou
změnu tím, jak ovlivňují své bezprostřední okolí i životní prostředí.
Jedná se například o nová technologická řešení provozů i kancelářských
budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů.

Náš domov
Všichni se můžeme přizpůsobit
změně klimatu adaptací našich
domovů a jejich okolí. Příkladem
adaptace na úrovni domu je
opakované využití vody včetně
šedé a dešťové. Nebo zlepšení
mikroklimatu v okolí, kterému
pomůže instalace zelené střechy,
vytvoření promyšlené přírodní
zahrady s koupacím jezírkem
nebo domácí kořenová čistírna.

VOLNÁ KRAJINA

Starosta obce
Mořice Tomáš
Pavelka

Biocentrum rozkládající se uprostřed polí na území
3 hektarů obohacuje jinak jednotvárnou okolní
zemědělskou krajinu

Biocentrum Mokroš
Na dříve holém poli vznikla na okraji obce Mořice
doslova zelená oáza. Ačkoliv ji obec vytvořila už
v roce 2004, i v současné době ukazuje svůj pozitivní
vliv na okolní krajinu. Dnes již vzrostlé stromy obklopují
mokřad, louky i protékající potok. Biotop pomáhá
zadržovat vodu v lokalitě, meze a remízky zabraňují
erozi a poskytují úkryt pro zvířata. Poblíž biocentra
vznikl v roce 2009 sad starých ovocných odrůd.
Biotop je veřejně přístupný jako naučná plocha.

VOLNÁ KRAJINA

Specialista
vodních toků,
oddělení péče
o zeleň MHMP,
Jiří Karnecki

Plocha nově vzniklých tůní je více než 700 m².
Z obou rybníků bylo vyvezeno více jak 17 tisíc
kubíků sedimentů

Krajinný park V Ladech
Napřímený Svépravický potok s hlubokým korytem
a 2 rybníky plné sedimentů. Oblast mezi dálnicí D8
a Horními Počernicemi v Praze byla ještě nedávno
nehostinná a těžce přístupná. Pak ale padlo
rozhodnutí oba rybníky revitalizovat a vyčistit, potoku
vrátit meandry a vytvořit zde krajinný park V Ladech.
Vyvezené sedimenty navíc posloužily ke stavbě
protihlukového valu u dálnice D8. Tak vznikl kolem
potoka a obou rybníků na 13 hektarech park, který
pomáhá lépe udržet vodu v krajině.

VOLNÁ KRAJINA

Ředitelka
spolku Čmelák —
Společnost přátel
přírody Jana
Bujoková

V mokřadech je kladen důraz nejen na zadržování
vody, ale i aktivní ochranu biodiverzity a rekreační
využití pro návštěvníky

Mokřady Jablonné —
ráj pro lidi i přírodu
Z místa plného černých skládek vybudovala nezisková
organizace Čmelák harmonické místo pro lidi i přírodu.
Soustava 8 tůní, zamokřené oblasti i lužní les s 2 potoky
rozkládající se na 6 hektarech jsou ukázkou zadržování
vody v krajině tam, kde si to příroda sama žádá. Nový
domov zde našlo mnoho druhů vzácných a ohrožených
rostlin a živočichů. Mokřady jsou vyhledávaným místem
pro rekreaci i ekologickou výchovu.

VOLNÁ KRAJINA

Projektový
manažer Povodí
Moravy David
Veselý

Velkou část práce v obnovených meandrech odvádí
řeka sama. Štěrkové lavice a střídání hloubek a mělčin
dotváří typický charakter nížinné řeky

Nový prostor
pro řeku Dyji
Řeku Dyji společně s Moravou obklopuje největší
a ekologicky nejcennější komplex lužních území střední
Evropy. Přesto se ani Dyji v minulém století nevyhnulo
napřimování toku a budování protipovodňových hrází.
Zkrácený tok však urychluje odtok vody. Povodí Moravy
se proto pustilo do výjimečného počinu a řece vrátilo
3 vedlejší mrtvé meandry. Napojením odstavených ramen
získala řeka zpátky téměř třetinu své původní délky.

VOLNÁ KRAJINA

Předseda spolku
Mokřady Jaromír
Maštera

Nové přírodní koryto potoka dlouhé 330 metrů
doplňují 3 větší, ale mělké tůně a řada menších tůní.
Celá lokalita je podmáčená

Ozdravení
Lesnovských mokřadů
Přírodovědně cenná lokalita kolem Stříbrného potoka
a rybníků Kulatina a Luční na okraji Jihlavy už původní
mokřady příliš nepřipomínala. A když se spolek Mokřady
rozhodl pro revitalizaci, čekalo jej detektivní pátrání
po tom, kam se ztrácí voda. Na vině se ukázaly být
rozsáhlé meliorační úpravy. Po odstranění všech trubek
se mohly na louku vrátit tůně a potok opět dostal své
přírodní koryto. Po letech se sem vrátila i rosnička.

VOLNÁ KRAJINA

Majitel statku
Erich Vodňanský

Statek Vodňanský pochází už z roku 1371.
Nyní se na 557 hektarech věnuje rostlinné výrobě
a chovu skotu. Zohledňuje však potřeby krajiny

Pestrá krajina
na statku Vodňanský
Když na statku Vodňanský mohla po Sametové revoluci
opět začít hospodařit rodina původních vlastníků, bylo vše
zchátralé. Rodině se podařilo navázat na hospodářskou
tradici svých předků, týkající se přístupu a vztahu k půdě.
Hospodaří na menších půdních blocích, vysazují biopásy
a biokoridory s původními dřevinami. Ukazují, že se dá
na zemědělské půdě hospodařit šetrně a v souladu
s přírodou i v konvenčním zemědělství.

VOLNÁ KRAJINA

Specialista péče
o chráněná území,
oddělení péče
o zeleň MHMP,
Jiří Rom

Šestihektarové pole je dnes protkáno alejemi
ovocných stromů. Až povyrostou, budou chránit
lokalitu před extrémními projevy počasí

Plužiny — šetrné
zemědělství v Praze
Pole na okraji Prahy, v létě rozpálené sluncem a velkou
část roku holé. Nehostinné, s nevalnou kvalitou
zemědělské půdy. To se na Odboru ochrany přírody
pražského magistrátu rozhodli změnit. Jednolitý lán
rozdělili alejemi ovocných stromů na menší políčka,
na kterých se střídají plodiny a meziplodiny bez použití
chemického ošetření a hnojiv. Plodiny pak putují
do zdejších škol, domovů pro seniory a dětských domovů.

VOLNÁ KRAJINA

Majitel pozemku
Lubor Křížek

Díky systému 15 tůněk a mezí dnes plocha
pojme okolo 250 kubíků vody a několikrát
vyšší objem vody se zasákne

Systém tůněk a mezí
k zadržování vody
Ubývá vám voda ve studni a vysychá zahrada? A pak
přijde přívalový déšť a máte bahno z okolního pole
všude? Lubor Křížek se pustil do budování soustavy
tůní, hrázek a svodů, které vodu v okolí jeho domu umí
udržet déle v době sucha a nedovolí jí páchat škody při
přívalových deštích. Říká, že stačí pozorovat přírodu, hnát
vodu po vrstevnici, přerušit strouhy a rovná koryta, sehnat
šikovného bagristu a nebát se vzít do ruky ruční nářadí.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Určený člen Rady
města Uherský
Brod David Surý

Park Škrlovec si museli jeho zastánci těžce vybojovat,
protože území bylo původně určené pro zástavbu.
Diskuse probíhaly už od roku 2010

Environmentální
park Škrlovec
Na okraji sídliště Olšava v Uherském Brodě byly dříve
jen neudržované křoviny skrývající skládku. Dnes už
ale místo tvoří květnatý park s nově vysazenými stromy
a mělkými tůněmi. Spolu s nově vymodelovaným
terénem přispívají k lepšímu zadržování vody. Park tvoří
přechod mezi městskou a zemědělskou krajinou a je
skvělými místem pro rekreaci místních obyvatel. Nechybí
broukoviště, líhniště a zimoviště pro obojživelníky.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Vedoucí etapy 4
a revitalizace
přilehlého
toku Rokytky
Pavel Farkota
ze společnosti
YIT Stavo

Rezidentní čtvrť s odpovědným hospodařením
s dešťovou vodou je prvním projektem takového
rozsahu na území hlavního města

Šetrně s dešťovkou
v SUOMI Hloubětín
Z obytné čtvrti SUOMI Hloubětín neteče ani kapka
dešťové vody do kanalizace. Zasakuje se přímo v lokalitě
díky retenčním nádržím, vsakovacím rigolům, rozlivným
loukám a přírodě podobnému jezírku. Nově vysazená
zeleň je zavlažovaná pomocí podzemního systému
drenáží. Tento projekt je příkladem toho, že i bytová
výstavba může být vedená s důrazem na životní prostředí
a může přispívat k minimalizaci klimatických rizik.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Starosta obce
Bratčice Jan Buršík
a zpracovatel
prvotní studie
Dan Šamánek

Při revitalizaci obec Bratčice vybagrovala 400 tun
sedimentu do hloubky 3 metrů. Nyní jezírko
zadrží až o 90 % více vody

Hospodaření
se srážkami Na Bahně
Dešťová voda z rodinných domů a veřejných ploch
okolo bratčické návsi už neputuje do kanalizace, ale
do jezírka, které kdysi bývalo nevyužívanou hasičskou
nádrží v havarijním stavu. Díky přestavbě na přírodní
jezírko se značně zvýšila schopnost zadržet vodu, která
slouží i pro závlahu místních rostlin. Nově jsou zde
dřevěné lávky s moly, díky kterým se dá přiblížit k vodě.
Nechybí vodní herní prvky i decentně osvětlené lavičky.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Na údržbu
89 hektarů parku
je každoročně
uvolněno
30 milionů korun

Díky rekonstrukci dna a hráze bývalého rybníka
se obnovil vodní systém. Vznikly i nové vodní
plochy s dřevěnými moly k procházkám

Obnova Královské
obory Stromovka
Až 2 miliony lidí ročně navštíví pražskou Královskou oboru
Stromovka. Její centrální část prošla v posledních letech
revitalizací kvůli nefunkčnímu vodnímu systému. Při
plánování úprav bylo potřeba hledat mnohé kompromisy.
Park je totiž současně ceněnou přírodní památkou. Návrh
projektu musel řešit mnohdy protichůdné požadavky
ochrany přírody, památkové péče a potřeby hojně
navštěvovaného parku v centru města.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Terénní
modelace
probíhaly
na 3 hektarech
parku

Při úpravách město odkopalo 16 tisíc kubíků nekvalitní
zeminy a rozprostřelo novou ornici na ploše větší,
než je rozloha 3 fotbalových hřišť

Park u Rakováčku
v Rokycanech
Rakovský potok, pojmenovaný po početné populaci
chráněného raka kamenáče, už neomezuje uměle
narovnané koryto. Žije si vlastním životem a klikatí se
nově vytvořeným Parkem u Rakováčku umístěným
uprostřed zástavby. Na potoce najdeme i průtočné
tůně. Snížené části širokého koryta předchází dopadům
povodňových průtoků. Okolí tvoří travnaté i květnaté
louky a nově vysazené domácí druhy stromů a keřů.

ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ

Správkyně parku
Alexandra Koutná

Unikátní na veřejném parku je koordinace jeho tvorby
s rekonstrukcí vedlejšího soukromého areálu. Lokalita
je díky tomu přístupná ze všech stran

Znovuoživení
Staré Ponávky
Na místě bývalého provizorního parkoviště a výběhu
pro psy na okraji sídliště v Brně-Komárově vznikl nový
park, jehož dominantním prvkem je zpřístupněné
koryto Staré Ponávky. Dříve regulovaný tok je upravený
do přírodě blízké podoby. Přes říčku vedou 3 lávky, které
propojují park s areálem SVATOPETRSKA. V parku se
vysázela řada stromů, keřů, množství bylin. Vytvořily se
luční záhony a k zastavení vybízejí dřevěná lehátka.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Akademie
je inspirací
pro realizaci
staveb z přírodních
materiálů

Díky zeleným střechám na všech budovách
a velkým zeleným plochám se v areálu o rozloze
1,5 hektaru snadno zadržuje voda

AKADEMIE Libchavy
Středisko AKADEMIE Libchavy nevypadá jako jiná
vzdělávací centra. Celý komplex je vybudovaný
kreativním způsobem v souladu s přírodou. Na první
pohled zaujmou dřevěné sruby se zelenými
střechami. Dřevostavby doplňuje zděná budova
ze slámy a hlíny. Najdeme tu kanceláře, kuchyni
a ubytování. Hlavním kritériem bylo proudění světla
a energie, aby se každý návštěvník mohl uvolnit
a otevřít svému rozvoji. Majitelé se zaměřili i na nízkou
energetickou náročnost a dlouhou životnost staveb.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

ČSOB na budovách
využilo intenzivní
zelené střechy,
na kterých
najdeme dokonce
vzrostlé stromy

Soustava 177 geotermických vrtů poháněných
4 tepelnými čerpadly dosahuje délky
přes 26 kilometrů

ČSOB Kampus
ČSOB dokončila v roce 2019 stavbu rozšířené centrály
v pražských Radlicích. Ta symbolizuje vše, co dnes
charakterizuje moderního zaměstnavatele — inovace,
flexibilní pracovní prostředí a odpovědný přístup
s důrazem na udržitelnost a ekologii. Komplex šetrně
hospodaří s vodou využíváním dešťovky a má unikátní
řešení vytápění a ochlazování pomocí rozsáhlé
soustavy tepelných čerpadel. Nová budova díky svému
tvaru, použitým materiálům a střešní zeleni dokonale
splývá s okolím.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Střechu pokrývají
rozchodníky, okolí
budovy lemují
vsakovací beton
a dlaždice

Budova vychází dobře po adaptační i finanční
stránce. Návratnost celkové investice je 12 let.
Z toho návratnost fotovoltaiky jen 4—5 let

Rekonstrukce areálu
SVATOPETRSKA
Areál SVATOPETRSKA už není brownfieldem plným
neúsporných budov. Nově zde stojí pasivní budova
s řadou ekologických a ekonomických opatření,
jako zemní vrty s tepelnými čerpadly, fotovoltaika
a rekuperace vzduchu. Pro splachování toalet využívají
vodu ze studny, dešťovou vodu akumulují v retenční
nádrži a využívají k závlaze zeleně. Nechybí extenzivní
zelená střecha a popínavé rostliny na stěnách.

NÁŠ DOMOV

Celková rozloha
pozemku je zhruba
2 500 m²

Díky vodním prvkům v zahradě pozemek
zvládá vyšší hladinu spodní vody i povrchovou
vodu stékající z pole při přívalových deštích

Dům vody a tónů
Mít na zahradě celý vodní biotop? Dům vody a tónů
ukazuje, že to jde. Moderní dřevostavba, navržená
v energeticky pasivním standardu a využívající
obnovitelné zdroje energie, je citlivě zasazená
do stávající zástavby v podhůří Jizerských hor.
Navazuje na ni přírodní zahrada s koupacím jezírkem,
potůčkem a dalším jezírkem v mokřadu. Díky výhledu
do kraje, zpěvu ptáků, hry slunce, vody, větru i zeleně
vládne v zahradě jedinečná atmosféra.

NÁŠ DOMOV

Projektant
a majitel Michal
Šperling

Aby se dešťovka ze statku dostala do jezírka v horní
části zahrady, musí stoupat do třicetimetrového
převýšení 80 metrů daleko pomocí čerpadla

Hospodaření s vodou
na Máchově statku
V podhůří Šumavy najdete neobyčejný historický
statek. Dříve rozpadlá ruina a zanedbané pozemky
využívané pro intenzivní pastvu se změnily v dům
s přírodní zahradou a kořenovou čistírnou. Dešťovou
vodu ze střech majitelé svádí do přírodního jezírka,
kde se zvolna zasakuje. Dešťovku využívají i pro závlahu.
V rozlehlé zahradě vysadili původní druhy stromů
a využívají mozaikovou seč trávy.

NÁŠ DOMOV

Majitel a stavitel
domu Jan Chvátal

Slaměný dům je snadno odbouratelný díky
důslednému využití přírodních materiálů
a zvoleným stavebním postupům

Téměř soběstačný
slaměný dům
Stavět domy můžete třeba z kovu, skla, cihel, dřeva či
panelů. Anebo ze slaměných bloků. Takový dům v téměř
pasivním standardu si pořídila rodina Chvátalových.
Slámu doplnilo dřevo, hlína a celulóza. Majitelé využívají
dešťovou vodu v domě i na zahradě, s chlazením
pomáhá zelená střecha a promyšlené vnější stínění
oken. Stavba ukazuje cestu, jak lze svépomocí postavit
dům kvalitně i pro ty, kdo neoplývají velkými prostředky.

NÁŠ DOMOV

Architekt domu
Aleš Brotánek
a majitelka domu
Zuzana Čítková

V duchu dobrovolné skromnosti si majitelé postavili
jednopatrový skoro soběstačný dům. Pro stavbu
využili výhradně přírodní a lokální materiály

Zdravý dům
z přírodních materiálů
Mladá pětičlenná rodina si splnila sen o bydlení
v souladu s přírodou. Nyní je jejich domovem pasivní
dům s širokým výhledem do údolí a terasou krytou
vinicí, který úsporně hospodaří s vodou díky kořenové
čistírně, jímce na dešťovou vodu a zelené střeše. Díky
těmto opatřením se daří zadržovat vodu v lokalitě, která
trpí suchem. Dům si hraje s přirozeným vytápěním díky
orientaci oken k jihozápadu a fotovoltaice.
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