… aby město nepálilo

Stavíme domy, které se
v létě nepřehřívají
Odborníci předpokládají, že se budeme stále častěji setkávat
s extrémními výkyvy počasí, jako jsou vlny veder ve městech,
období sucha, ale i přívalových srážek či vichřic. Již dnes můžeme při navrhování domů
přemýšlet, jak se nastávajícím podmínkám přizpůsobit a postavit dům či revitalizovat
veřejnou budovu tak, abychom tyto extrémy nepodporovali.

Dejme přednost světlým povrchům
Světlé povrchy dosahují během horkých letních dnů výrazně nižších povrchových teplot (20-40 °C). Využívají tzv. albedo efektu a odrážejí větší množství
slunečního záření zpět do okolí. K výhodám patří, že k nátěru střechy
či fasády nepotřebujeme (vyjma památkově chráněných budov) žádné
stavební povolení.

Pusťme divočinu na střechu, balkon i fasádu
Střecha pokrytá rostlinami (netřesky, rozchodníky, ale i trávou, trvalkami
či keři) dokáže zachytit velký podíl srážek, které se pak postupně odpařují
a v horkých dnech přispívají k ochlazování budovy. V zimě zase zelená střecha dům zatepluje. Pojetí zelených fasád, které stejně jako zelené střechy ochlazují budovu přirozeným výparem, může být velmi
rozmanité – od popínavek (ideálně na konstrukcích), přes osázení balkonů až k nákladnějším intenzivním zeleným stěnám s automatickým zavlažováním.

Osázejme okolí domu stromy, keři, trávou a trvalkami
Zpevněné (zejména betonové) povrchy jsou náchylné k akumulaci tepla. Proto čím méně těchto ploch
v okolí domu bude, tím méně budou dům zvenku ohřívat. Nahradit je můžeme například zatravňovacími dlažbami, pojízdným trávníkem, štěrkovým trávníkem. Přilehlou zahradu doplňme stromy a keři,
které díky stínění a vypařování vody fungují jako přirozená klimatizace venkovních prostor.

www.lifetreecheck.eu
Další tipy, co dělat, aby město nepálilo, najdete na stránkách projektu LIFE Tree Check.
adapterra

adapterraproject

adapterra

Využijme střechu k výrobě elektrické energie
Umístěme fotovoltaické panely na střechu, pergolu či zastřešení parkovacího místa. Na rozdíl od jiných
povrchů nedochází k jejich přehřívání.

Klimatizaci nahraďme pasivním chlazením budovy
Při výstavbě či rekonstrukci domu dobře promysleme možnosti jeho chlazení.
Klasická elektrická klimatizace pouze přenáší teplo z vnitřních místností
do exteriérů a přispívá k přehřívání měst. Navíc vede k nárůstu spotřeby
elektrické energie. Raději tedy budovu chlaďme pasivně – například vhodnou
orientací prosklených ploch vůči světovým stranám, prouděním přes vnitřní
halu, nasáváním vzduchu v chladných částech domu nebo vhodným
tepelným čerpadlem (země – vzduch, voda – vzduch).

Žaluzie patří před okna
Sluneční teplo je třeba odstínit dříve, než vejde do budovy a ohřeje interiér.
Z tohoto důvodu je důležité clonit okna zvnějšku – například využitím venkovních
žaluzií, rolet či dřevěných okenic. Vhodné je stínit zároveň přilehlé části fasády
pomocí pergol, markýz či slunolamů. Nedojde tak k hromadění tepla fasádou
a bude možné větrat hned po západu slunce.

Zajistěme si možnost bezpečného nočního větrání
Snažme se větrat obytné prostory zejména v nočních hodinách (či brzy ráno),
kdy jsou venkovní teploty výrazně nižší než přes den. Z tohoto důvodu mysleme
na to, abychom byt, učebny či kanceláře mohli vyvětrat bezpečně (mříže na okna
v přízemí, alarm apod.).

Chytejme dešťovou vodu
Zachycenou vodou ze střechy můžeme zalévat pozemek, ale také splachovat toalety. V případě většího
množství vody, které nevyužijeme na pozemku (např. školní areál), můžeme vodu nabídnout například
k zálivce obecních dřevin.
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