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1 - Úvod 
 

Globální klimatická změna bude mít na různých místech planety znatelně různorodý průběh. Proto i 
dopady klimatické změny na různá místa na planetě se budou znatelně lišit, významným změnám se 
však nevyhne žádné místo na Zemi. 

Již dnes je možné vyčíslovat některé škody. Podle nedávno vydané studie OSN již dnes dosahují škody 
na komerčních a obytných budovách po celém světě v průměru 314 miliard amerických dolarů ročně, 
přičemž 85% této zátěže nese soukromý sektor.1 

Česká republika bude podle v současnosti známých informací patřit k méně postiženým oblastem. I 
přesto klimatická změna přivodí řadu problémů, které se budou bezprostředně dotýkat i sektoru 
stavebnictví a lidských sídel. 

Pro lepší pochopení toho, jak již dnes klimatická změna ovlivňuje sektor stavebnictví a budov v ČR a 
zejména jak ho bude ovlivňovat do budoucna, je třeba pochopit světovou a evropskou úroveň. 

 
2 - Globální klimatická změna - 5. hodnotící zpráva IPCC  
 

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) pravidelně vyhodnocuje vědecké poznání o změně 
klimatu, možných dopadech a možnostech změnu klimatu zmírnit (mitigace) a přizpůsobit se jí 
(adaptace). Hodnotící zpráva je společným dílem tisíců odborníků a vědců z celého světa. Zpráva 
shrnuje vědecké poznatky z klíčových oborů, které v daném období považuje odborná veřejnost za 
platné a důkladně podložené. Poslední vydaná hodnotící zpráva IPCC z let 2013 a 2014 je v pořadí 
již pátá.  

Všechny scénáře IPCC, které modelují budoucí vývoj klimatu, naznačují, že průměrná výška i rozsah 
sněhové pokrývky se budou i nadále snižovat, stejně jako že bude pokračovat tání permafrostu a 
pevninských, arktických a v omezenější míře i antarktických ledovců. I nadále poroste teplota a 
hladina světových oceánů a moří, jejich acidifikace bude pokračovat. Je třeba počítat s častějšími 
periodami extrémně vysokých teplot a epizodami intenzivních přívalových srážek. Četnost výskytu 
tropických cyklón by měla sice mírně klesat, ale lze očekávat zvýšenou intenzitu jejich projevů. 
Srážkové úhrny ve vyšších zeměpisných šířkách se budou zvyšovat, v subtropických oblastech a 
zejména nad pevninami naopak klesat. Klimatická změna bude mít dopad na funkci ekosystémů - 
změna teplot a srážkového režimu - vypařování, vlhkost vzduchu a půdy, míra vegetačního růstu, 
zásoby vody, kvalita ovzduší. Klimatickou změnu v Evropě lze zjednodušeně popsat tak, že jih Evropy 
bude čím dál sušší (aridizace, desertifikace), zatímco sever Evropy bude vlhčí. 

 

 

 

                                                             
1 http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf 
http://www.downtoearth.org.in/content/natural-disasters-will-soon-cost-world-314-billion-annually-un  
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Infoblog: Emisní scénáře a modelování 

Pátá hodnotící zpráva IPCC pracuje s reprezentativními scénáři budoucí koncentrace oxidu uhličitého 
v atmosféře, tzv. RCP. IPCC používá čtyři hlavní skupiny scénářů možného vývoje emisí do konce  
21. století.2 

 Tab. Charakteristika scénářů IPCC - vývoj koncentrací CO2 

Scénář             Popis    RF 2100 [W.m-2] CO2 2100 [ppm] CO2 ekvivalent 2100 [ppm] 

RCP2.6 zmírňující opatření                             2,6        421          475 

RCP4.5 stabilizační                       4,5        538          630 

RCP6.0 stabilizační                      6,0        670          800 

RCP8.5 vysoké emise                                    8,5        936         1313 

Emisní scénáře dle AR5 IPCC. 

 

Graf 2.1. Multimodelové simulované časové řady CMIP5 od roku 1950 do roku 2100 pro změnu roční 
průměrné globální teploty vzduchu při povrchu vzhledem k průměru za období let 1986-2006.  
Zdroj: IPCC, AR5 
Rozsah budoucích změn klimatu souvisí s budoucím vývojem emisí a koncentrací skleníkových plynů 
a aerosolů, které klima naopak ochlazují. Proto modelové projekce pracují s vybranými scénáři emisí 
se širokým rozpětím: nízké nebo vysoké emise. S globálními emisními scénáři a vývoji klimatu pracují 
i regionální modely. Statistické odvozování regionálních modelů z dat modelů globálních se nazývá 
downscaling. 

                                                             
2 Věrohodnost regionálních scénářů - Nejistoty scénářových modelových simulací provedených v rámci 
projektu spočívají ve třech zdrojích: nejistota emisního scénáře, nejistota řídícího globálního modelu, nejistota 
vnořeného regionálního modelu. 

 



                                                                                     
 

 
5 

 

 

3 - Klimatická změna - Evropa a střední Evropa 

Hodnotící zprávy IPCC slouží jako podkladová studie ke kontinentálním a národním studiím. 
Vzhledem k tomu, že 5. hodnotící zpráva vyšla poměrně nedávno, jsou v současnosti na evropské a 
národní úrovni k dispozici pouze studie vycházející ze 4. hodnotící zprávy, které pracují s jinými 
emisními scénáři i modely.  

Z hlediska zemí EU je nejrelevantnější databáze EURO-CORDEX, která je součástí projektu CORDEX 
(A COordinated Regional Climate Downscaling EXperiment). CORDEX navazuje na regionální 
projekty zaměřené na modelování klimatu a klade si za cíl zpřístupnit kvalitní výstupy regionálních 
klimatických modelů a statistického downscalingu s globálním pokrytím v jednotném formátu řízené 
reanalýzami minulého klimatu i různými globálními klimatickými modely (CMIP5) a scénáři 
koncentrací RCP dle AR5 IPCC.  
V Evropě jako celku je třeba počítat s nárůstem pravděpodobnosti výskytu i délky trvání 
epizodických vln extrémně vysokých teplot, zatímco proměnlivost zimních teplot, resp. počet 
ledových a mrazových dnů, bude postupně klesat. Vlnami vysokých teplot bude nejvíce postiženo 
Středomoří a střední Evropa. Projekce pro období do konce tohoto století uvádí nárůst průměrné 
teploty v rozpětí dolního a horního odhadu 1,0 – 5,5 °C oproti průměrné teplotě v období 1961 až 
1990. 

Za posledních 50 let se téměř na celém kontinentu zvýšila četnost výskytu extrémních srážek, a to i v 
oblastech, kde je pozorován mírný pokles ročních srážkových úhrnů (střední Evropa, Středomoří) a 
tento trend by měl pokračovat i v průběhu 21. století. V letních měsících je třeba zejména na jihu 
Evropy počítat s častějším výskytem i delších suchých, bezesrážkových období, která se mohou 
v průměru prodloužit až o jeden měsíc, ve střední Evropě až o jeden týden oproti současnému stavu. 

Projekce změn srážkového režimu do konce století vykazuje výrazné regionální rozdíly i sezónní 
odlišnosti. Zimní srážkové úhrny se budou zvyšovat ve střední a severní Evropě, zatímco letní 
srážkové úhrny ve střední a jižní Evropě budou klesat; relativně menší změny lze očekávat na jaře a 
zejména na podzim. 

Průvodním rizikem je rovněž výskyt epizod vysokých rychlostí větru, spojených s přechody hlubokých 
tlakových níží přes kontinent. Ve střední Evropě se takové situace mohou vyskytovat zejména v zimě. 

Střední Evropa: 

- nárůst teplotních extrémů 
- nárůst teploty vody 
- zvýšené riziko lesních požárů 
- výskyt vln veder 
- změna srážkového režimu: vyšší nárůst četnosti a intenzity bezesrážkových období 
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Mapa 3.1: Průměrný počet tropických dnů a nocí. Zdroj: Adaptační strategie EU na klimatickou 
změnu 

 

 

Mapa 3.2: Predikovaná změna průměrně roční teploty (vlevo) a průměrných ročních srážek v 
období 2071-2100 ve srovnání s obdobím 1971-2000.3 

 

                                                             
3 Zdroj: Climate change projections for Europe based on an ensemble of regional climate model simulations 
provided by the EURO-CORDEX initiative.  Projected changes are based on the average of a multi-model 
ensemble forced with the Representative Concentration Pathways (RCP) 8.5 high emissions scenario. All 
changes marked with a colour (i.e. not white) are statistically significant. Individual models from the EURO-
CORDEX ensemble or high-resolution models for smaller regions may show different results. 

Indicators: Global and European temperature (CSI 012), Mean precipitation (CLIM 002). 
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4 - Změna klimatu v ČR 
 

Očekává se: 

● k roku 2030 se průměrná roční teplota vzduchu na našem území zvýší cca o 1°C, průměrná 
roční teplota vzduchu v ČR stoupne do r. 2100 o několik stupňů 

● zvýší se pravděpodobnost výskytu, intenzity i délky trvání episodických vln extrémně 
vysokých teplot 

● vzroste počet tropických dní (nad 30 °C) a nocí (nad 20 °C) 
● počet arktických (maximální teplota během dne nepřesáhne -10 °C), ledových (teplota se 

během celého dne drží pod bodem mrazu) a mrazových (minimální teplota během dne 
klesne pod mrazu) dnů bude klesat 

● budou se zvyšovat zimní srážkové úhrny, letní srážkové úhrny budou naopak klesat, 
významně vzroste počet dnů bezesrážkového období a riziko vzniku sucha, zvýší se riziko 
vzniku požárů 

● změny hydrologického cyklu - distribuce srážek: vzroste riziko přívalových dešťů a 
následných lokálních povodní, zvýší se maximální průtoky, 

● ale nejspíše poklesnou průměrné a minimální průtoky řek, případně bude docházet k 
úplnému vyschnutí toku,  

● vzroste riziko vzniku městských tepelných ostrovů (UHI). 
 

V krátkodobém časovém horizontu (střed k roku 2030) se průměrná roční teplota vzduchu na 
našem území zvýší cca o 1°C, oteplení v létě a zimě bude jen o něco menší než na jaře a na podzim. 
Patrné bude systematické zvýšení teplot relativně málo proměnlivé v prostoru. 

Graf 4.1: Skutečný a očekávaný vývoj změn počtu dní s limitními teplotami v ČR. 
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Mapa 4.2: Očekávaná změna průměrné roční teploty oproti referenčnímu období. 
Zdroj: Pretel, 2013, http://casopis.vesmir.cz/clanek/zmeny-klimatu-v-cesku 

 

Mapa 4.3: Očekávaný vývoj dlouhodobých průměrů počtu dnů bezesrážkového období v ČR do r. 
2100. 
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Tabulka 4.4: Modelový odhad průměrných změn teploty (°C) a srážek (%) pro tři časové horizonty 
vůči referenčnímu období 1961–1990.  
Zdroj: Pretel, 2013, http://casopis.vesmir.cz/clanek/zmeny-klimatu-v-cesku 

 

Mapa 4.5: Průměrné změny odtoku pro období (a) 2010–2039 a (b) 2070–2099 dle uvažované sady 
klimatických modelů. Jednoduchým šrafováním jsou znázorněna povodí, pro která více než 9 modelů 
z 15 indikuje stejné znaménko změny, dvojité šrafování odpovídá povodím, pro něž více než 12 
modelů vykazuje souhlasné změny. Zdroj: Pretel, 2013
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U srážek lze konstatovat značnou prostorovou heterogenitu změn očekávaných podle jednotlivých 
simulací, zejména v létě a na podzim (rozpětí kolem 30 %). Nicméně prostorové rozložení změn 
srážek u jednotlivých simulací není stejné a v případě průměru souboru modelů se do značné míry 
vyruší, takže průměrné změny srážek jsou prostorově relativně málo variabilní. Rozpětí 
odhadovaných změn mezi simulacemi regionálních klimatických modelů je řádově stejné jako 
prostorová heterogenita pro jednotlivé modely (tedy cca 30 %). Změny zimních a ročních srážek jsou 
do značné míry určeny globálním klimatickým modelem, a to zejména proto, že tyto změny souvisejí 
se změnami atmosférické cirkulace (jedná se zpravidla o frontální srážky), zatímco změny letních 
srážek více souvisejí s konvektivními srážkami, a jsou tedy určeny spíše regionálním klimatickým 
modelem. Pro všechny uvažované doby trvání a opakování dochází k růstu srážkových extrémů ve 
všech ročních obdobích. Růst je nejvýraznější pro jednodenní srážkové extrémy (cca 20–30 %), 
zejména v létě a na podzim, a také pro roční srážkové extrémy. Pro extrémy delšího trvání jsou 
změny buď víceméně stejné (zima a jaro), nebo nižší (léto, podzim a roční maxima) než pro 
jednodenní extrémy. Kromě léta a krátkodobých srážkových extrémů na podzim není velký rozdíl 
mezi změnami srážkových extrémů pro různé doby opakování (tj. méně extrémní srážky rostou stejně 
jako velmi extrémní srážky). Nicméně nejistota odhadů změn srážkových extrémů je ještě vyšší než 
nejistota odhadů změn průměrných srážek, jelikož je nutno uvažovat i nejistoty spojené s odhadem 
extrémů. 

 

Tepelný ostrov je oblast města, která je výrazně teplejší než okolí. Vzniká tím, že přirozený povrch 
(louka, les, pole) je nahrazen umělým (asfalt, beton, sklo), který mnohem více pohlcuje teplo ze 
slunečního záření. Kvůli tomu se vzduch ve městě víc ohřívá. Vliv má i to, že srážková voda rychle z 
povrchu odteče do kanalizace, aniž by jej stihla ochladit. A v neposlední řadě má vliv i lidská činnost. 
Vytápění, klimatizace, doprava, průmyslová výroba, to vše produkuje teplo, které zvyšuje teplotu 
vzduchu ve městech. 

 

 

Případ Prahy: Průměrný rozdíl v teplotě mezi centrem a okolím Prahy je 2,2 °C. Jde o údaj zjištěný za 
období 1961-2012, během roku kolísá. Rozdíl se projevuje hlavně v noci – v centru zůstává tepleji než 
na okrajích. 

Vzhledem k oteplování klimatu lze očekávat další nárůst intenzity tepelného ostrova Prahy, a to 
hlavně v letní polovině roku. Nárůst počtu tropických dní (s maximy přes 30 °C) i nocí (minima nad 20 
°C), v zimě pokles počtu ledových dní (s celodenními mrazy). 
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Mapa 4.6: Tepelný ostrov Prahy „Rozdíl denních minimálních teplot mezi obdobím 2001-2010 a 
1961-1970“ , t.j. v širším centru města se teploty zvyšují rychleji než na okrajích.  
http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/mapa_praha_teplota.jpg  

 

 

 

5 - Přehled rizik 
 

Zvýšení teploty 

Podle IPCC městské tepelné ostrovy a extrémější počasí zvýší poptávku po chladících zařízeních 
během teplých období, což může mít v krajním případě za následek kolísání napětí (brownouty) či 
výpadky dodávek elektrického proudu (blackouty).4 

Extrémní povětrnostní jevy (vichřice, tornáda)  

Tyto jevy mohou mít za následek narušení přenosových sítí vedoucích až k celkové dezintegraci 
elektrizační soustavy, vyřazení některých výroben elektřiny, omezení produkce biomasy pro 
energetické účely, v případě zasažení průmyslových závodů omezení výroby a distribuce. 

 

 
                                                             
4 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. IPCC - AR5 - s. 23. 
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Dostupnost vody - změna hydrologického cyklu 

Možný pokles průměrných a minimálních průtoků, případně úplné vyschnutí toku a naopak zvýšení 
maximálních průtoků ovlivní dostupnost vody i krajinu. Budou ohroženy odběry vody a zhorší se 
kvalita vody. Zvýší se riziko přímého odtoku, vodní a větrná eroze, dojde ke zhoršení mikroklimatu a 
ohrožení stávajících ekosystémů. 

Přívalové deště či dlouhodobější srážky mohou mít za následky lokální povodně či povodně 
rozsáhlejšího rozsahu. 

Z hlediska projekcí klimatických modelů nelze regionálně vymezit oblasti s větší pravděpodobností 
zvýšení intenzity či četnosti extrémních srážek *2+ ani přívalových povodní. V případě hydrologického 
sucha je situace obdobná, nicméně simulace klimatických modelů naznačují, že poklesy odtoků 
budou vyšší a pravděpodobnější v jižní části republiky, spíše v Čechách než na Moravě. Pokud bude 
pokračovat dosavadní trend oteplování a stagnace srážek ve středních Čechách, lze v této oblasti v 
nejbližším období očekávat prohlubování a rozšiřování problémů s nedostatkem vody. Na druhé 
straně, hydrologické sucho je jev plošný a v případě velkého sucha bude pravděpodobně zasažena 
významná část republiky. Rizika jsou tedy i pro budoucí období podstatnou měrou určena 
zranitelností jednotlivých povodí spíš než zvyšováním pravděpodobnosti negativních jevů. (Nicméně 
se jak v případě povodní, tak zejména v případě hydrologického sucha do budoucna zvyšují). S tím 
souvisí i výběr adaptačních opatření.5  

Dopady na sektor stavebnictví 

Zpráva IPCC udává, že mezi stupněm rozvoje města (hustota obyvatelstva, spotřeba energie a 
bohatství) a emisemi tepla je přímá spojitost, což může mít dopad na místní ekosystémy. Kritická 
infrastuktura měst s horizontální “sídelní kaší” je náchylnější na dopady klimatické změny. 

V urbanizované krajině budou mít změny klimatu vliv na sídelní budovy, stavební konstrukce a 
stavebnictví jako takové. Lze očekávat větší rozsah teplotních výkyvů (minima a maxima), kterým 
budou stavební materiály a budovy vystaveny. Intenzivnější srážkové jevy a silné větry mají vliv na 
narušení konstrukcí budov, snižují jejich hodnotu a zkracují životnost, což i přináší vyšší náklady na 
opravy.  

Změna klimatu také může v důsledku degradace ekosystémů a ztráty biologické rozmanitosti výrazně 
ovlivnit řadu ekosystémových služeb, včetně produkce stavebních materiálů. 

Nejvíce ohroženými a poškozenými budou chudší vrstvy obyvatelstva, které většinou žijí v méně 
kvalitních obydlích s méně kvalitní infrastrukturou. Vzhledem k tomu, že výstavba na dopady 
klimatických změn dobře přizpůsobeného sociálního bydlení pro chudší vrstvy může být nákladná a 
politicky těžko prosaditelná, bude především odpovědností občanské společnosti a samotných 
občanů, aby se tohoto úkolu zhostili.6 

 

                                                             
5 http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/vav_TECHNICKE_SHRNUTI_2011.pdf 31 

6 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. IPCC - AR5 - s. 10, 34. 
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6 - Možná adaptační opatření v urbanizovaných územích a ve stavebnictví7 
 

6.1 OSN 
Nová zpráva OSN současně ukazuje, že investice do snížení rizika katastrof ve výši 6 miliard dolarů 
ročně do odpovídajících strategií řízení rizik v souvislosti s přírodními katastrofami (tzv. DRM) 
mohou uspořit až 360 miliard dolarů ročně. 
Podle IPCC se města se budou potýkat se zastarávající kritickou infrastrukturou. Zvýšená 
proměnlivost klimatu, vyšší teploty, změny srážek a vlhkosti mohou umocnit chátrání kamenných a 
kovových budov. Silnější poryvy větrů a bouřky mohou přivodit vážné problémy, protože většina 
obyvatelstva žije v poškozených a stárnoucích budovách. Kapacita a stav zastarávajících odpadních a 
kanalizačních soustav může být v čase extrémních srážek nedostačující.8 

 Podle IPCC je adaptace v rámci měst možná, měla by se však zintenzivnit a místní samosprávy by jí 
měly věnovat důkladnou pozornost a měly by zejména při plánování a budování infrastruktury 
počítat s budoucím vývojem, do nějž budou plně zahrnuty možné místní dopady klimatické změny.9 

6.2 Urbanizovaná krajina a stavebnictví 
Základním cílem adaptačních opatření v urbanizované krajině je zvýšení odolnosti (resilience) sídel a 
jejich schopnosti přizpůsobit se projevům změny klimatu, čehož lze dosáhnout jejich trvale 
udržitelným rozvojem při zachování potřebné kvality života obyvatel. V zájmu naplnění tohoto cíle je 
třeba zajistit udržitelné hospodaření s vodou (zasakování či využívání srážkových vod, úsporná 
opatření) a funkčně propojené systémy ploch s převažujícími přírodními složkami tvořící systém 
sídelní zeleně při současném zajištění celkové variability urbanizovaných území a různorodosti 
jednotlivých typů lidských sídel. 

6.2.1 Opatření v oblasti urbanistického rozvoje a architektury 
Adaptační opatření by měla být přímo navázána na urbanistický rozvoj sídel a na aktuální trendy 
architektury a krajinářské architektury (organické funkční propojení urbanistického, 
architektonického a krajinářsky-architektonického řešení). 

V různých strategických dokumentech je kladen důraz na opětné využití nebo revitalizaci brownfields 
a tím i ochranu funkcí stávajícího nezastavěného území. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty, na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj 
území. Územní plány by při stanovování zastavitelných ploch měly regulovat zahušťování zástavby 
sídel na úkor volných ploch a ploch zeleně a preferovat využití brownfields a tím přispět k omezení 
nekontrolovatelného rozrůstání urbanizovaného území (suburbanizace, urban sprawl) a záborů 
zemědělské půdy a její zástavby. 

                                                             
7 Hlavním zdrojem v kapitole č. 6 je Návrh národní adaptační strategie na klimatické změny. MŽP - Návrh 
Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 

8 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. IPCC - AR5 - s.  9, 22, 25 

9 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. IPCC - AR5 - s. 44. 
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Územní plány by měly v návrhu zastavitelných ploch vycházet z plánů zátopového a záplavového 
území – tyto plochy z návrhu nových ploch určených k zastavění vyčlenit. 

Urbanizovaná území jsou vzhledem k očekávanému častějšímu výskytu extrémních událostí, včetně 
výkyvů teplot, citlivá zejména vzhledem ke zdraví obyvatel, ale i možnému narušení infrastruktury či 
dopravních systémů. Města se vyznačují vyšší teplotou než jejich přilehlé okolí (tzv. městský tepelný 
ostrov) a změna klimatu může tento jev prohloubit. Teplotní výkyvy, zejména směrem k horku, mají 
zásadní vliv na tepelnou pohodu obyvatel. Horké vlny zvyšují úmrtnost obyvatelstva a zodpovídají za 
řadu dalších nepříznivých zdravotních efektů. Města a sídla se budou muset přizpůsobit se měnícím 
se teplotním podmínkám. Zvýšená teplota rovněž může přinášet další rizika z hlediska znečištění 
ovzduší, která dnes nejsou plně známá. 

Vhodná architektura, územní plánování a příměstská zeleň napomáhá k prevenci vzniku či ke 
zmírňování tzv. „tepelných ostrovů“ měst a tím redukuje tepelný stres. zvyšování tepelné odrazivosti 
povrchů a budov, zvětšování podílu vegetačního krytu (zelené střechy, parky, uliční zeleň), snižování 
odtoku (otevřené vodní plochy, nádrže, méně nepropustných ploch), snižování antropogenních 
zdrojů tepla (klimatizace, průmyslové objekty, doprava), zvyšování podílu strukturálního a přírodního 
zastínění, struktura starých měst. 

6.2.2 Opatření v oblasti stavebnictví a architektury 
Oblast stavebnictví je dobrým příkladem provázanosti adaptací na změnu klimatu s mitigačními 
opatřeními. Nízkoenergetické a pasivní domy minimálně zatěžují životní prostředí, zejména díky 
úspornému způsobu využívání energie. Další cestou je adaptace stávajících sídel prostřednictvím 
zateplování, revitalizace nebo diverzifikace využívání energetických zdrojů. Aby se vyhovělo 
mitigačním cílům, bude do budoucna třeba změnit různé stavební normy týkající se energeticky 
úsporných konstrukcí, především úpravy legislativy týkající se energetické náročnosti budov. Jedná se 
však o celou problematiku snižování ekologické stopy měst a sídel. 

Je třeba podpořit výzkum a vývoj nových materiálů a technologií, které sníží riziko negativních 
technických, ekonomických a zdravotních vlivů, v případech kdy stávající technologie nebudou 
vyhovovat. Přizpůsobit zejména stavební standardy, normy a certifikace týkající se stavebních 
konstrukcí v souvislosti s předpokládanými projevy změny klimatu, jako jsou silné nárazové větry, 
extrémní srážkové či sněhové úhrny. Monitorovat výskyt zvýšených teplot, intenzivních srážkových 
jevů a záplav a jejich vliv na stavby. Zajistit koordinovaný přístup pro posouzení zranitelnosti staveb 
vůči extrémním klimatickým jevům. Vzdělávat veřejnost ve vztahu k dopadu změny klimatu na vnitřní 
prostředí budov. Realizovat programy zaměřené na veřejný sektor, upřednostňující nízkoenergetické 
a pasivní standardy a technologie ve veřejných budovách. 

 

6.2.2.1 Chlazení budov v teplejším klimatu 
V urbanizovaných oblastech je třeba podpořit technologie využívající pro chlazení a klimatizaci 
budov obnovitelné zdroje energie, které nebudou mít negativní dopad na sociální, ekonomickou a 
environmentální stránku života obyvatel. 

Možná opatření zahrnují stavební řešení vedoucí k zastínění budov a oken, instalace venkovních 
rolet a žaluzií, zavádění „zelených“ a „bílých“ střech a chodníků, nahrazení černého asfaltu světlými 
povrchy. Ochlazující systémy by měly využívat v nejvyšší míře přirozené ventilace a 
nízkouhlíkových technologií a dalších chladicích systémů. Kromě klasické klimatizace existují 
alternativní chladicí systémy, například adiabatické (odpařovacího) chlazení. Je-li do vzduchu 
rozprašována voda, odpařuje se a teplota vzduchu klesá a jeho vlhkost roste. Další možností je využití 
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informačních technologií pro provoz budov, například inteligentní řídicí systém budov, inteligentní 
řízení teploty prostoru apod. 

6.3 Hospodaření s vodou - adaptace na sucho a povodně 
Udržitelné hospodaření s vodou (pitnou i povrchovou, resp. srážkovou) má vzhledem k očekávaným 
dopadům změny klimatu velmi důležitou roli. Adaptační opatření je z výše uvedených důvodů třeba 
zaměřit na zvýšení retence vody v místě, na zpomalení odtoku vody ze zpevněných ploch a na 
využití zachycené povrchové vody v období nedostatku vody (sucha). Při hospodaření s dešťovými 
vodami je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné srážkové vody. Z důvodu 
ochrany půdy a podzemní vody lze zasakovat pouze mírně znečištěný srážkový odtok, silně 
znečištěné srážkové vody je nutno čistit. 

 

6.3.1 Zmírňování následků záplav v urbanizovaném území 
Stavby a projekty zamýšlené v urbanizovaných územích potenciálně ohrožených povodněmi by měly 
vycházet z hodnocení možných dopadů těchto klimatických událostí. Nové stavby by měly zahrnovat 
prvky pro snížení povrchového odtoku v souladu s opatřeními k minimalizaci povrchového odtoku. 
Budovy by měly být odolné vůči půdnímu vlhku či zaplavení prostřednictvím hydroizolace a drenáží, 
umožňující odtok vody a vysoušení budov. Kolem budov by mohly být realizovány doplňkové terénní 
úpravy umožňující zvládání zvýšeného množství vody (protipovodňové příkopy nebo valy). 

Pro integrované a strategické plánování sídelních celků včetně adaptace na změnu klimatu je vhodné 
využití geografických informačních systémů a předpovědních systémů s využitím hydro-
meteorologických, sociodemografických a jiných dat (například srážko-odtokové modely, mapy 
hydrologického rizika, mapy rizikových a citlivých oblastí rizika hydrologického sucha, mapy 
zvýšeného zdravotního rizika při výskytu horkých vln, výstražné systémy apod.). 

Důležitou roli přitom budou hrát vodní a vegetační plochy a prvky, protože mohou významně 
ovlivňovat sídelní mikroklima a snižovat teplotu ve městech. Základním mechanizmem je odpařování 
vody z vodních ploch i vegetace (tzv. evapotranspirace), což snižuje teplotu okolního prostředí, 
vegetace dále akumuluje (zadržuje a následně vyzařuje) méně tepla než antropogenní povrchy, 
zachycuje nebo odráží část slunečního záření (v závislosti na listové ploše a druhu stromu obyčejně 
cca 75% v létě a 25% v zimě), stín snižuje teplotu povrchu aj. Ve výsledku mohou mít vodní a 
vegetační plochy tzv. „klimatizační efekt“. Sídelní zeleň (stromy, parky) a vodní plochy (vodní toky, 
nádrže) společně se zelenými střechami a udržitelným odvodňovacím systémem nabízí potenciál k 
adaptaci měst na klimatickou změnu. Zvýšená potřeba regulace vodního režimu v sídelním prostředí 
je patrná již dnes a souvisí především s vysokým podílem zastavěných ploch, resp. zpevněných 
povrchů v celkové ploše sídel při současné změně sezónního rozložení srážek. 

Adaptační opatření v urbanizované krajině proto musejí zmírňovat možné důsledky extrémních 
situací okamžitého nedostatku vody (sucha) a okamžitého nadbytku (přívalové deště) a pokud možno 
jim předcházet.10 

 

                                                             
10 http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/vav_TECHNICKE_SHRNUTI_2011.pdf  
http://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-v-obcich-1/ 

http://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-ziskavaji-nejen-obcane-a-obce/   
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6.3.2 Kanalizace dešťových vod a nakládání s dešťovou vodou 
Starý systém kanalizace dešťových vod je třeba přehodnotit: je třeba změnit způsob odvádění 
dešťové vody, aby řeky nebyly přetěžovány velkými nárazovými průtoky srážkových vod. Kanalizování 
dešťové vody má velké ekonomické i ekologické důsledky. Česká republika má již od roku 2009 
zavedena pravidla pro správné nakládání s dešťovou vodou. Morálka jejich dodržování je relativně 
slabá nebo je jejich dodržování vyžadováno jednostranně. Pravděpodobnou příčinou je, že tato 
pravidla byla málo vysvětlena odborné veřejnosti i pracovníkům stavebních úřadů. Smyslem nového 
způsobu odvodnění urbanizovaných území je eliminovat prudký odtok z lokality tak, aby odvodnění 
staveb bylo bezpečné a nedocházelo k zaplavování obce a aby se voda pokud možno dostala zpět do 
malého vodního koloběhu, nikoli do řeky. Pravidla, která jsou v České republice již několik let v 
platnosti, rozdělují povinnosti v nakládání s dešťovou vodou mezi stavebníka a obec. Povinností 
stavebníka je řešit problém s dešťovou vodou v maximální možné míře na svém pozemku — 
dešťovou vodu ze střechy a odvodňovaných ploch zachycovat a zadržovat na pozemku tak, aby 
neodtékala najednou a nechat ji pokud možno vsáknout. 

6.3.3 Minimalizace povrchového odtoku 
Následující opatření úzce souvisejí s adaptačním opatřením na zvýšení infiltrace srážkových vod v 
urbanizovaných územích (systémy odvodnění dopravních ploch pomocí zatravněných pásů, 
propustných povrchů, systémů povrchového odvádění srážkových vod do retenčních a vsakovací 
objekty, zřizování infiltračních technologií na dešťové kanalizaci, efektivní řízení nakládání se 
závadnými látkami na dopravních plochách). Opatření k minimalizaci povrchového odtoku zahrnuje 
celou řadu dílčích opatření, jako je zachování vodních ploch a obnova přírodě blízkých vodních 
ploch (vodních toků, mokřadů, jezírek, tůní aj.), ochrana cenných vodních a mokřadních 
ekosystémů, realizace členitých přírodních ploch a ploch s prvky vegetace. Dále zvyšování podílu 
ploch s propustným povrchem v sídlech (přeměnou vhodných ploch s dosud nepropustným 
povrchem), upřednostnění realizace propustných povrchů na nových plochách, což vede ke 
zpevnění plochy při současném zachování propustnosti povrchu (k tomuto opatření je využito 
zatravňovacích dlaždic, štěrkových trávníků, propustných nebo částečně propustných dlažeb apod.), 
realizace retenčních objektů na vhodných místech (průlehy, zasakovací rýhy, vegetační zasakovací 
pásy, poldry a retenční nádrže), konstrukce vegetačních střech a stěn, jakož i retence dešťové vody s 
možností jejího přímého využití. 
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OSN 

The Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) 2015  

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf  

 

EU 

Climate change impacts and adaptation 

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation  

European Environmental Agency - Climate Change Impacts in Europe 

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation/climate-
change-impacts-in-europe/ 

Adaptation Strategies for European Cities: Final Report (2013) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/viewaceitem?aceitem_id=8724 

European Climate Adaptation Platform - Czech Republic 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/czech-republic  

 

MŽP 

Návrh Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 
 

VÚV TGM 

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možnáadaptační opatření 

http://www.vuv.cz/files/pdf/edicni_cinnost/publikace/hanel_odhad-dopadu_klimaticke_zmeny.pdf 
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