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55% dešťové vody odteče   

ve městech do kanalizace

 Extrémní vedra jsou nerozlučně spojena 

s následnými bouřkami a přívalovými dešti

 Pokud voda ze zpevněných ploch ve městě odteče 

do kanalizace,chybí stromům, keřům, travnatým 

plochám a tím i lidem pohybujícím se ve městě

 David Stránský z ČVUT tvrdí, že zatímco v centrech 

měst odteče bez užitku až 55 % dešťové vody,           

v lese je to méně než 10 



Budování chodníků

 Jedním z řešení je vybudování odvodu vody při 

stavbě nových chodníků či opravách již stávajících 

a možnosti vsáknutí se vody do trávy

 Stejně tak je důležitá výška chodníku a zeleně 

vedle ní



Takto máme chodníky budované

v Třebíči 



A tak vypadá jednoduché                

a praktické řešení 



Více kytek místo trav

 Dalším řešením je změna v osetí volných ploch

 Místo trávy, která je v létě proschlá a nepřináší nic 

lidem ani hmyzu, můžeme vysévat kombinaci 

lučních květin s trvalkami, které známe ze 

zahrádek naších babiček

 Stejně tak lze určitá místa osázet středozemními 

bylinami, které nepotřebují zálivku



Bruntál



Ostrava



Brno



Brno a jejich suchokvět



Levandule, mateřídouška, šalvěj… 

I tyto bylinky lze sázet ve městě 



Motýlí louky

 Mimo zástavbu (například u Kostelíčka) je možné 

využít různorodost lučních květin i k výuce 

 Tabule vysvětlující lidem tento porost, ale i fotografie 

motýlů i hmyzu

 Mateřské a základní školy by mohly tyto louky využít 

ve své výuce. Bohužel málokteré dítě ví, jak živý 

motýl vypadá 



Modrásek rozchodníkový



Okáč poháňkový



Perleťovec dvanáctitečný



Stromy

 I prostory kolem stromů se dají využít pro 

zlepšení klimatu ve městě

 Stačí málo. Nenechávat holá místa, kam lidé hází 

nedopalky cigaret a odpadky, ale využít toto místo                   

k osázení trvalkami



Nevhodné řešení v Třebíči



Co myslíte? Vypadá to lépe?



V Brně už dávno pochopili, 

že květiny jsou důležité



Barevné květy jsou významné 

nejen pro klima, ale i pro 

psychickou pohodu



Je to jen na nás

 Je nejvyšší čas, aby Třebíč začala měnit přístup 

k zeleni

 Klima se mění

 Naše betonové a asfaltové centrum, které se                  

v létě mění na grilovací plochu, je jasným 

příkladem, že takto je to špatně

 Nutná osvěta, vysvětlování a spolupráce všech

 Je důležité začít měnit zažité a špatné 

stereotypy



Vše je o dialogu

 Není možné nahradit všechnu trávu, ale na 

určitých místech v menším měřítku určitě ano 

 Nutná je i spolupráce s alergology

 A samozřejmě je nutná debata s obyvateli                       

a články odborníků v Třebíčském zpravodaji
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