






1 / zelená střecha na střeše rodinného domu 

v okrese Praha – Západ

2 / fotovoltaické panely a solární ohřev vody 

umístěné na střeše rodinného domu



3 / rekuperační jednotka vzduchotechniky

4 / kolektor pro tepelné čerpadlo země-voda

5 / zelená fasáda na vinohradské vile



6a / odrazivý či světlý povrch střech, Praha 1

6b / zateplení střechy

7 / zateplení fasády



8 / propustné povrchy před garáží RD

10 / mokřad v obytném komplexu Hájpark, Bratislava

9 HDV / vnitroblok v ulici U smaltovny,  Praha 7 

10 / extenzivní zahrady, Rakousko



Různé způsoby zastínění budov

venkovní kovové žaluzie

protisluneční (odrazivé) fólie 

lehké textilní zastínění balkonů





1a / zastínění zastávky se zelenou střechou, Utrecht, Holandsko

1b / chytrá lavička s malou vertikální zahradou, Krnov

2 / výsadba do prokořenitelných buněk v centru města, rekonstrukce 

Čelakovského sadů, Praha



3 / zasakovací blok pro retenci dešťových vod - vizualizace

4 / zelená stěna



5 / polointenzivní pobytová zelená střecha, Praha

6 / komunitní využití vnitrobloku, Salmovská ulice, Praha

7 / pěstování zeleniny na střeše základní školy, Pujia, Čína





1 /  segmenty pro pěstování zeleniny a bylin, obytný 

komplex Hájpark, Bratislava

2 / včelí úly na střeše budovy Rudolfina, Praha

3 / hmyzí hotel na dvoře Zemědělského muzea, Praha



4 / retenční nádrž Praha - Stodůlky

5 / vodní plochy v areálu Futurama Bussiness Park, Praha

6 / propustné plochy parkoviště obchodního centra



7a / zelená fasáda na nádvoří Novoměstské radnice, Praha

7b / základ zelené fasády na OC Stodůlky, Praha

8 / vertikální zahrada na budově Butterfly, Praha - Karlín



9 / Fasáda se stromy, Padova, Itálie

Zelené střechy

10a / Letiště Schiphol, Amsterdam

10b / Garážový přístřešek, Brno

10c / Objekt zahradnictví, Plzeň



11a / Pobytový trávník, Praha, Stromovka

11b / Extenzivní zeleň (městská louka), Jihlava

11c / Zbytek nešťastného pokusu o osazení 

„mobilní“ zeleně na frekventované ulice Prahy 5



12a / Rajská zahrada, Praha 3 

12b / Komunitní zahrada Vidimova, Praha 4

12c / Komunitní den v zahradě Vidimova



13a / FV elektrárna na střeše, Praha, Národní tř. 13b / FV elektrárna ze střešních tašek Hanergy

14 / Mokřadní střecha 

(kořenová čistírna) na střeše 

pasivního domu, Praha 7







Příklady svépomocně proveditelných opatření

Mikroadaptace

Co lze udělat Proč to udělat vlastními silami (a financemi)
Instalace lehkého zastínění 

Omezení průniku slunečních paprsků do bytu či domu
Instalace odrazivých fólií na okna
Vytvoření předzahrádky na vlastním pozemku Zlepšení mikroklimatu v bezprostředním okolí domu

Zasklení balkonu či lodžie Snížení tepelných ztrát, omezení průniku horka do objektu

Režimová i technická adaptační opatření na úrovni domu či bytu

Opatření s nulovými či nízkými investičními náklady

Opatření s možnou dotační podporou

Příklady opatření s možnou podporou obce či dotačního programu

Co lze udělat Kdo s tím může pomoci
Snížení energetické náročnosti domu, zateplení, 
instalace rekuperace, fotovoltaiky, atp.

Dotační program Nová zelená úsporám

Výměna povrchu parkoviště za propustný OP ŽP (tzv. „velká dešťovka“)

Vybudování předzahrádky na obecním pozemku Obec poskytnutím či výhodným pronájmem pozemku

Vybudování městské zahrady Investiční akce obce, možná podpora z OP ŽP či NP ŽP

Výsadba stromů v obci a péče o ně Akce obce či občanů s podporou obce, podpora z NP ŽP

Zadržování a využití dešťové vody Dotační program dešťovka, obec 



Experimentální projekt na pomezí občanské 
vědy, vzdělávání a poradenství

Sledování dopadů veder na lidská obydlí 

Zjištění základních parametrů obydlí

Pravidelná měření vnitřní a vnější teploty, 
vlhkosti a teploty povrchů (ruční i 
automatické – datalogery, domácí 
meteostanice)

Získání co nejširší datové základny pro návrh 
možných laicky proveditelných adaptačních 
opatření.

Kampaň #KlimaNaDoma



Pro každý parametr zpracován metodický list pro měření

Bezplatné zapůjčení měřícího zařízení (měřič s datalogerem)

Zápis dat přes web i mobilní aplikaci

Informační podpora (web, e-mail, telefon)

Podpora zapojeným domácnostem

Zařízení k zapůjčení (měřič teploty 
a vlhkosti, bezkontaktní teploměr)

Zápis dat v mobilní aplikaci

Banner kampaně pro sociální sítě



Poměrně velké rozšíření domácích 

meteostanic s připojením na internet

Klíčová data online k dispozici s možností 

vložit aktuální hodnoty do webových stránek a 

sdílení dat

Možnost sledování libovolného velkého území

Relativně nízká cena základních přístrojů

Potenciál domácích meteostanic

Mapa stanic „publikujících“ na  Weathercloud

v kampani instalována meteostanice v jedné 
domácnosti, od dalších 3 provozovatelů 
poskytnuta data 

Meteostanice AK, pořizovací cena cca. 4 tis. Kč



Naměřená data jsou v současnosti zpracovávána 

První zajímavé poznatky prezentovány v infografikách

Příklady zjištění

Příklad zpracovaných dat 

Zateplený panelový dům bez okolní zeleně

Po několikadenní vlně veder se i přes zateplení ohřejí stěny 

natolik, že udržují trvale vysokou teplotu uvnitř bytu (až 33 °C) 

a to dlouho poté, co venkovní teplota výrazně klesne.
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Zateplený cihlový dům s okolní zelení

Díky okolní zeleni byla v okolí domu teplota nižší průměrně o 

více než 1 °C a vnitřní teplota nepřesáhla 28 °C. Měření teploty 

povrchů neprobíhalo pravidelně, ale i tak lze odečíst, že se 

stěny ohřívaly mnohem pomaleji, než v předchozím příkladu.
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Kampaň #KlimaNaDoma je součástí projektů Poraďme se o mikroadaptacích, Poraďme se o 
úsporách energií a její výsledky budou využity pro návrh malých adaptačních opatření v projektu 
Adaptace budov.

Projekty podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Hlavní město Praha.
Obsah projektů nemusí vyjadřovat stanovisko donorů.
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