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Dnes víme, že ve městě nesmí chybět zeleň a voda. Urbanisté 
a architekti proto hledají různé cesty, jak dostat přírodu co nejvíce 
do měst. Zelené střechy, ozeleněné fasády, zasakovací povrchy, 
revitalizované či nové parky. Už se ví, že „modrozelená” města mají 
lepší klima a také se v nich lidem lépe žije. 

Výzva zvaná klimatická změna
Asi každý zažil nepříjemná letní vedra. S měnícím se klimatem horké dny přibývají. A nejen ty – častěji se ve 
městech setkáme také s povodněmi, přívalovými dešti nebo vichřicemi. Existují ale různé způsoby, jak tyto 
dopady na náš život zmírnit. Taková adaptační opatření jsou dnes součástí plánování budoucích měst. Ale 
některé kroky může udělat úplně každý.některé kroky může udělat

nování budoucích měst. Ale 

MĚSTO NA „MODROZELENO“ Pojďte se se mnou 
podívat na město 

ještě z dalšího úhlu 
pohledu.

Našla jsem na webu
data.brno.cz teplotní 

mapu Brna a vím, jaké místo 
je nejteplejší v létě 

a zároveň v zimě 
i nejstudenější. Je to 

území výstaviště s velkými 
betonovými plochami. Naopak 

řeka Svratka hned vedle 
v létě chladí a v zimě 

ohřívá.

STŘEŠE SLUŠÍ ZELENÁ
Některé střechy připomínají 
zahradu. Taková střecha je 
chytrá přírodní klimatizace, 
která navíc zadržuje vodu.

KAŽDÁ KAPKA SE 
POČÍTÁ

Jezírka, rybníky, fontány, 
kašny – voda do města patří. 

Je plná života a v parných 
dnech oceníme její chlad.

NA POVRCHU ZÁLEŽÍ
Trávník i štěrk pomáhá 
zadržet vodu, která by 

z betonu rychle odtekla.

STROMY A ALEJE 
NÁS CHLADÍ

Vědci spočítali, že vzrostlý listnatý 
strom během slunného letního dne 
odpaří 100 litrů vody, ochlazuje tím 
vzduch a funguje tak jako výkonné 
klimatické zařízení. Ve městech je 
sice někdy těžší zajistit stromům 
vhodné podmínky pro růst, ale 

vyplatí se to! VODA, KTERÁ 
NEODTEČE

Srážkovou vodu zadrží 
jednoduše barel, jezírko, nebo 

různé podzemní nádrže.

DEŠŤOVÁ ZAHRADA
Stačí malá terénní prohlubeň 
a voda se v zahradě zasákne. 

Daří se tam i jiným kytkám 
a život je hned o trochu 

pestřejší.

ZÁHON PRO DOBU 
SUCHA

Zasakovací dešťový záhon propojuje 
několik trvalkových záhonů. Ty 

vsáknou vodu, která by jinak odtekla 
do kanalizace.
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Jak pomoci ozelenit město?

A jaké další výzvy můžete zkusit?

Co zpříjemní pobyt na náměstích, ulicích a parcích během parného 
léta? Budou to pítka, mlhové sprchy, zkrátka voda? Přijdete na další 
nápady?

Také malý záhonek 
nebo zahrádka se 

počítá. Pečuj 
o stromek, keř či 

okrasný záhonek před 
svým domem. 

Pokud nemáš vlastní 
zahrádku, můžeš se 

starat 
o školní pozemek  
nebo najít blízkou 

komunitní zahradu.

Sbírej dešťovou vodu 
a při zalévání tak šetři 

tou pitnou.

Můžeš měnit semínka 
s ostatními 

– semínková banka 
pomáhá šířit pestrost.

Jak proměnit sídliště v domov?

Jak naložit s bývalou zahrádkářskou kolonií, která zanikla při výstavbě sídliště? Navíc s černou skládkou, 
která byla hned vedle? Tohle řešili v brněnské čtvrti Nový Lískovec. Na místě se původně mělo dále stavět. 
Lidé naopak chtěli zeleň. Paní starostka přišla s netradičním řešením a vznikl tak park Pod Plachtami, který se 
stal zelenou oázou mezi paneláky. Jejím srdcem je jezírko, kam stéká dešťová voda z okolních střech. Místní 
v jeho okolí zasadili desítky stromů. Park doplňuje hřiště s majákem. Rychle se z něj stalo oblíbené místo, 
kde se lidé rádi potkávají. A také místo, které nás inspiruje k tomu, že lidské potřeby mohou být v rovnováze 
s přírodou. 

Proč je pestrost ve městě důležitá?

Příroda je všude kolem nás, nemusíme za ní cestovat do odlehlých míst. V našich městech může nalézt 
útočiště řada druhů. Například netopýři se usídlí na půdě, kos žije na našich balkónech, sysel je obyvatel 
golfových hřišť a letišť. Paneláky zvířatům někdy nahradí skály, parky zase řídké lesy… A tak se městské 
prostředí stává domovem pro množství druhů, které dříve žily ve volné krajině. Ve městech najdeme 
i ohrožené druhy živočichů a rostlin. Čím různorodější prostředí vytvoříme, tím více zajímavých rostlin 
a živočichů v něm najde domov.

ěstto?

Já chodím hrozně 
rád do univerzitních 

lesů v okolí Brna. Občas 
jsme tam pomáhali 

sázet stromy. A teď 
jsem dokonce přemluvil 
rodiče, že si adoptujeme 

studánku. 

My nemáme zahradu, 
ale  udělala jsem si jedlý 
balkon. Už je plný rajčat, 
jahod, ředkviček, salátů 
a bylinek. Z balkonu jdou 

rovnou na talíř!




