
 

ZPRAVODAJ  

PRO JIHOČESKÁ MĚSTA A OBCE JARO 2022 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení 

představitelé jihočeských měst a obcí, 

v tomto jarním čísle našeho Zpravodaje bychom se 

rádi věnovali tématu jak úspěšně adaptovat města a 

obce na změnu klimatu, výzvy a překážky při realizaci 

adaptačních opatření. 

ADAPTACE NA ZMĚNU KL IMATU 

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější 

i v Evropě, staví společnost před nové výzvy. Nejen 

Česká republika čelí v posledních dekádách zvýšené 

četnosti extrémních projevů počasí souvisejících 

s měnícím se klimatem. Zvyšují se průměrné roční 

teploty vzduchu a nadále se pravděpodobně bude 

zvyšovat frekvence výskytu, intenzita i délka trvání 

období s extrémně vysokými teplotami. Stoupá riziko 

přívalových dešťů a následných lokálních povodní 

a roste rovněž rozkolísanost průtoků (sucha vs. 

povodně). Očekává se, že zimní úhrny srážek se budou 

zvyšovat a letní srážkové úhrny budou naopak klesat, 

významně vzroste počet dnů bezesrážkového období 

a riziko vzniku sucha. Klimatické modely předpovídají 

také zvyšující se četnost extrémních povětrnostních 

jevů (vichřice, tornáda ap.). 

PROJEKT ADAPTREGION AT-CZ 

Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci 

programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je 

zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně 

reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat 

na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. 

V rámci tohoto projektu nabízíme poradenství 

zdarma v oblasti adaptačních opatření na změnu 

klimatu.  

 

REGIONÁLNÍ WORLD CAFÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE  

Kdy:  21. 4. 2022, 10:00 – 13:30 hod. 

Kde:  zasedací místnosti č. 108, v budově 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 
49/3, České Budějovice 

Přihlášky: https://eccb.info/owc/ 

PROGRAM 

10:00 – 10:05 Přivítání účastníků 

10:05 – 10:25 Představení projektu AdaptRegion 

10:25 – 10:45 Funkce vody a vegetace v místním 
klimatu. Pozitivní příklady řešení. 

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc 

10:45 – 11:00 Prezentace příkladů dobré praxe z dalších 
regionů ČR a česko-rakouského příhraničí  

Mgr. Martin Ander, Ph.D. 

11:00 – 11:20 Proces přípravy Adaptační strategie pro 
Město České Budějovice  

Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora ČB 

11:20 – 11:30 Prachatice – příprava studií pro zmírnění 
dopadů klimatických změn a příklady 
konkrétních projektů  

PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města 
Prachatice 

11:30 – 11:45 Nabídka výstupů projektu pro města a 
obce a přehled dotačních možností.  

RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura 
jižních Čech / Energy Centre České 
Budějovice 

11:45 – 12:00 Přestávka na kávu 

12:00 – 12:45 Diskuze ve skupinách podle typu řešených 
investičních projektů 

12:45 – 13:30 Prezentace závěrů od jednotlivých 
pracovních stolů, společná diskuze 

 

https://www.google.cz/maps/place/Krajsk%C3%BD+%C3%BA%C5%99ad+Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje/@48.9661889,14.4688003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47734fc3bcdf40d5:0xaaa9b338ff2d835e!8m2!3d48.9661827!4d14.4709277
https://www.google.cz/maps/place/Krajsk%C3%BD+%C3%BA%C5%99ad+Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje/@48.9661889,14.4688003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47734fc3bcdf40d5:0xaaa9b338ff2d835e!8m2!3d48.9661827!4d14.4709277
https://www.google.cz/maps/place/Krajsk%C3%BD+%C3%BA%C5%99ad+Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje/@48.9661889,14.4688003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47734fc3bcdf40d5:0xaaa9b338ff2d835e!8m2!3d48.9661827!4d14.4709277
https://eccb.info/owc/
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:  MŠ A ZŠ  

Mateřská a základní škola v Ostopovicích je v mnoha 

ohledech centrem obce. Vzdělává se zde 73 dětí 

v mateřské škole a 105 žáků na prvním stupni základní 

školy. Škola však žije i po skončení výuky. Slouží 

jako veřejné hřiště, přírodní zahrada, místo pro 

setkávání dalších organizací i pro vzdělávání 

dospělých. Areál, který je od roku 2010 postupně 

modernizován, je navíc maximálně energeticky 

úsporný. Mikroklima v okolí také příznivě ovlivňuje 

zelená střecha školy, která slouží i jako venkovní 

učebna.  

Okolní zahrada má status přírodní zahrady, o kterou 

pečují jak děti ze školy a školky, tak jejich rodiče i 

prarodiče. Je to jedno z míst pro trávení volného času v 

obci, které je zastíněné. Slouží nejen žákům – po 16. 

hodině je otevřeno pro veřejnost. Výjimkou nejsou ani 

akce, jejich součástí je přespání ve spacácích na školní 

zahradě či promítání filmů na fasádě školní budovy. 

Na dalším rozvoji školy a jejího okolí se podílí nejen 

firmy, ale i žáci a rodiče při společných brigádách. Místní 

tak společně tvoří místo, kde je jim dobře. 

https://www.adapterraawards.eu/Databaze-

prikladu/MS-a-ZS-Ostopovice-komunitni-centrum-obce 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:  EKOULICE 

Ekologická ulice v městysu Ober-Grafendorf v Dolním 

Rakousku ukazuje cestu do budoucnosti silničního 

stavitelství. V létě zajistí ochlazení, chrání před 

povodněmi a zadržuje dešťovou vodu pro rostliny. 

Hlavním cílem „Ekoulice“ je, aby se dešťová voda z cest 

v obci už neodváděla co nejrychleji do kanalizace, ale 

do zelených ploch, které vznikly speciálně k tomuto 

účelu a navazují přímo na tyto komunikace. Dešťová 

voda takto zůstává k dispozici rostlinám. Zadržením 

vody na těchto plochách se ulehčí místní 

kanalizační síti, což přináší obci i okolí 

ekonomické výhody. 

 

Opatření nevyžaduje žádné významné investiční 

náklady, které by byly jinak nutné pro zřízení 

kanalizačního potrubí na okraji cest a pro instalaci 

čistého odtoku vody, a snižuje dlouhodobé provozní 

náklady na údržbu kanalizace, na odčerpávání vody 

z kanalizace při záplavách a úpravu odpadních vod. 

„Ekoulice“ je nákladově neutrální. Náklady na stavební 

práce a plánování se jen nepodstatně liší 

od standardních řešení. 

https://www.adapterraawards.eu/Databaze-

prikladu/Okostra%C3%9Fe 

https://www.adapterraawards.eu/Databaze-prikladu/MS-a-ZS-Ostopovice-komunitni-centrum-obce
https://www.adapterraawards.eu/Databaze-prikladu/MS-a-ZS-Ostopovice-komunitni-centrum-obce
https://www.adapterraawards.eu/Databaze-prikladu/Okostra%C3%9Fe
https://www.adapterraawards.eu/Databaze-prikladu/Okostra%C3%9Fe
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: MOKŘADY 

Z původně zanedbaného místa plného černých skládek 

vybudovala nezisková organizace Čmelák harmonické 

místo pro lidi i přírodu. Soustava 8 různě velkých tůní, 

zamokřené oblasti i lužní olšový les včetně 2 potoků 

rozkládající se na 6 hektarech jsou nyní kvalitní ukázkou 

zadržování vody v krajině tam, kde si to příroda sama 

žádá. Svůj nový domov zde našlo mnoho druhů 

vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Mokřady 

jsou vyhledávaným místem pro každodenní 

rekreaci a slouží také jako přírodní učebna pro 

žáky a studenty v rámci ekologické výchovy. 

 

https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2020/Mok

rady-Jablonne-raj-pro-lidi-i-prirodu 

POZVÁNKA NA EXKURZY A  PŘESHRANIČNÍ 
SETKÁNÍ  

Kdy:  12. 5. 2022 

Přihlášky: https://eccb.info/adaptregion-at-
cz/setkani-site-12-5-2022/# 

 návštěva projektu dobré praxe – Ochrana 

proti přívalovým srážkám v obci Schwertberg 

 přeshraniční setkání sítě měst a obcí ADAPT 

Region AT-CZ v hornorakouském 

Engerwitzdorfu  

 inspirace a výměna zkušeností s přípravou a 

realizací adaptačních opatření na dopady 

změny klimatu 

 

BUDEME SE TĚŠIT NA SPOLUPRÁCI!  

 

 

 

Jsme zde s nabídkou našeho bezplatného poradenství 

v oblasti zateplování, vytápění a obnovitelných zdrojů. 

Města a obce mají možnost si objednat naši návštěvu 

přímo u sebe.  

 

TEL.: 387 312 580 MOBIL 773 124 580 EMAIL: ECCB@ECCB.CZ  

 

https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2020/Mokrady-Jablonne-raj-pro-lidi-i-prirodu
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2020/Mokrady-Jablonne-raj-pro-lidi-i-prirodu
https://eccb.info/adaptregion-at-cz/setkani-site-12-5-2022/
https://eccb.info/adaptregion-at-cz/setkani-site-12-5-2022/

