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Ukazuje se stále vyšší potřeba řešit 
adaptaci urbánních oblastí na změnu klimatu

Městské oblasti, v nichž žije podstatná část obyvatel České republiky, čeká 
příprava realizace opatření, kterými se budou adaptovat na změnu klimatu. 
V současné chvíli nejsou města připravena na projevy klimatické změny –
například na vlny horka, sucho nebo přívalové srážky.

Pozdní nebo nedostatečná realizace adaptačních opatření může způsobit 
nejen snížení kvality života ve městech, ale může se také projevit v 
ekonomické oblasti na národní úrovni, protože ve městech se soustřeďují 
ekonomické aktivity. Představitelé obcí si tyto skutečnosti stále více 
uvědomují, a dá se proto očekávat, že v nejbližší době se staneme svědky 
stoupající poptávky po řešeních eliminujících následky klimatické změny ve 
městech.

V rámci projektu UrbanAdapt, který koordinuje Ústav výzkumu globální 
změny AV ČR v.v.i., proběhly na podzim roku 2015 semináře, které se 
zabývaly adaptací Prahy, Brna a Plzně na změnu klimatu. Ze závěru těchto 
seminářů vyplynulo, že mezi nejurgentnější problémy, se kterými se města 
potýkají, je nedostatečné zasakování srážkové vody. Ve všech třech 
městech byl tento problém zařazen mezi tři nejzávažnější.

Dalšími závažnými oblastmi k řešení jsou tepelný ostrov města, vlny horka, 
zeleň ve městě a povodně ve městě. Je tedy patrné, že zasakování 
srážkové vody ve městech a dalších zastavěných oblastech bude jedním z 
prvních témat, kterým se vedení měst a obcí začne zabývat.

NATUR EXPO BRNO
představí řešení adaptací souvisejících

s vodou pro obce a města
První ročník veletrhu NATUR EXPO BRNO se soustředí 
na zadržení vody v krajině, proto i v řešeních pro 
městské oblasti budou jak v expozicích, tak v 
doprovodném programu prezentovány myšlenky a 
exponáty, které souvisejí se zadržením a 
hospodárným využitím srážkové vody v zastavěných 
oblastech.

Veletrh NATUR EXPO BRNO se také u příležitostí Světového dne vody
přihlásil k záměru realizovat osvětovou kampaň, která seznámí širokou 
veřejnost, zemědělce a představitele obcí s možnostmi zlepšujícími zadržení 
vody v půdě. Na veletrh tedy zveme vystavovatele, kteří nabízejí řešení 
zmírňující následky klimatické změny v zastavěných oblastech – například 
zlepšují zasakování srážkových vod, zmírňují zahřívání budov, podporují 
využití srážkové vody nebo přeměnu měst v tepelné ostrovy.

Podpoří tím nejen obchod své firmy, ale i rychlejší nástup opatření, která 
pomohou udržet města jako místa ke kvalitnímu, zdravějšímu a 
produktivnímu životu. Seznámení veřejnosti s těmito řešeními pak pomůže k 
většímu zájmu politiků o budoucí realizace.
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