
Adaptace měst  
 na změnu klimatu



Co je to ta změna klimatu?

Co je to ta Adaptace?



Změna klimatu jako střet názorů

• mnoho pohledů, mnoho názorů

• kdo se v tom má vyznat?! 
• extrémní polohy názorů se dají nazvat 

klimaskeptici a ekoaktivisti
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Klimaskeptik

• klima se měnilo vždy a jeho změnu 
neovlivníme a neovlivňujeme 

• ekologové vymýšlejí nejrůznější regulace 

     a omezení, aby ovládli lidstvo

• nemá tedy cenu nic dělat, až bude zle,

    můžeme se přestěhovat do Gronska



Ekoaktivista
• za změnu klimatu může 100% člověk a jeho 

ziskuchtivé chování, spalování fosilních paliv

• snižuje svojí uhlíkovou stopu

• jezdí všude veřejnou dopravu, nejí maso



A jak to cítíte vy?
1. na straně u okna jsou 100% ekoaktivisti 
2. na straně od okna jsou 100% klimaskeptici 
3. mezitím je škála názorů něco mezi

4. Kde stojíte vy?
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Shodneme se na něčem?
• Klimatická změna tady byla vždycky. 
• Emise uhlíku nejsou pouze skleníkové plyny, ale současně jsou pro

     živé organismy jedovaté. 
• Člověk by měl o prostředí ve kterém žije pečovat. 
• Nikdo si nepřeje být omezován rozmary počasí a klimatu. 
• Současná kvalita všedního života by měla zůstat stejná, nebo být vyšší.



Timeline

Pavlína napsala:
“Tyjo lidi, to je fakt hic. :( Sim, poraďte, jak 
se zchladit, já už fakt nevim.”

Ústecko sužuje sucho. Úředníci 
vydali zákaz zalévání zahrad a 
napouštění bazénů

ČERVENEC

SRPEN

Vysoké teploty a sucho 
způsobily čtyři požáry

TIMELINE

Výstraha ČHMÚ: 
Extrémně vysoké teploty 

V pátek 7. a v sobotu 8. srpna 
vystoupí maximální teplota vzdu-
chu na extrémní hodnoty, místy 
nad 37 °C v Plzeňském, Stře-
dočeském, Pardubickém,

Je proto vhodné:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobý-
vat na přímém slunci v poledních 
a odpoledních hodinách.

zobrazit více



Co je to normální stav?



Co je to normální stav?
- lidé se mohou dopravovat z místa na místo 
- instituce jako škola, nemocnice, obchody atd. 

normálně fungují 
- lidé mohou bez obav opouštět domov

- životní standard jedince není narušen



Hrozby - a co s nimi?
Hrozba Co se děje? Jak tomu předcházet?



Přestávka!!!



Přestávka!!!

Vzdělávací desková hraVzdělávací desková hra

ADAPŤÁCIADAPŤÁCI



Růst ekonomiky



Tropické teploty



Neúroda



Přívalové deště



Klidný rok



Povodně



Povodně



Daně



Blackout 

http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/kuna-zhasla-hradec-vypadek-potrapil-hospody-i-trolejbusy-20141023.html





Turisti



Smog



Odpady



Kroupy



Ledovka



Dobrá úroda



Zelené 
dotace



Požáry



Léčení nemocných



Adaptace



Školy



Zeleň a voda



Noví obyvatelé



Nová výstavba



Přestávka!!!



A jak byste zlepšili vaše město? 
TVORBA POSTERŮ



Neratovice



Jaké to bylo? 
OHODNOŤTE NÁS

1.) Dozvěděla/a jsem se něco nového? Co ? 

2.) Nejvíce mě bavilo…… 

3.) Obtížně srozumitelné pro mě bylo…….. /Moc mě nebavilo…………



Přestávka!!!

DĚKUJEME!


