Základem je dobrý plán
Ptáte se, kolik to všechno bude stát? Překvapivě
ne mnoho. Nejcennější je odhodlání začít. Není
nezbytné investovat do speciálních projektů.
Mnohem efektivnější je využívat chytrá řešení
u projektů, které již radnice dělají. Při úpravách
veřejných prostranství nebo při rekonstrukcích
a výstavbách veřejných budov, parkovišť, herních
i sportovních zón.

LIFE

Pomůžeme vám plánovat a hledat
opatření vhodná pro vaše město.
A rozhodovat o realizaci na základě
přesných výpočtů jejich dopadu na
městské klima.

Tree Check
... aby město
nepálilo!

Spojte se s námi
Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
Česká republika
+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz

BRNO

LIKO – S

Sledujte adaptační trendy
adapterra
adapterraproject
adapterra

Veřejnost na vaší straně
Horko a sucho se těší velké mediální pozornosti.
Denně se kolem nich točí hovory lidí. Jejich
dopady se totiž týkají každého z nás.
Pojďme udělat něco pro to,
aby města nepálila.

Projekt LIFE Tree Check získal
finanční podporu Evropské unie
z programu LIFE
Partneři

Podpořeno díky

Koordinátor

www.lifetreecheck.eu

Je vám to povědomé? Slunce se opírá
do rozpáleného chodníku, z okolních
domů sálá žár, těžký vzduch se ani
nehne. Jenom jít ulicí je najednou velmi
obtížné. V noci nemůžete spát, ve dne
otevřít okno. Horko ve městě se snadno
stává nesnesitelným.

Projekt LIFE Tree Check ví, jak na to!!

Inspirujte se!

www.lifetreecheck.eu

Co se děje?
Jsme nedobrovolnými svědky projevů tepelného
ostrova. Asfalt, sklo, beton — město je plné povrchů,
které slunce snadno rozpálí. Prší málokdy, a pokud
vůbec, voda se nemá kam vsáknout a město tak
neochladí. Doprava, průmysl a další lidská činnost
vytvářejí další a další teplo a ženou rtuť teploměru
stále výš.

Starosta a jeho tým
profesionálů

Tým expertů
LIFE Tree Check

Tree Check Pro™

Tree Check App™

Vzdělávání

Inspirace

Zahraniční
zkušenosti

Informační
servis

Tropických dnů přitom neustále přibývá.
Podle vědců jich do konce století bude
dvakrát tolik — dvakrát tolik bezesných
nocí a dnů horkých k zalknutí!

Můžeme s tím něco dělat?
Počasí změnit nedokážeme. Ale můžeme ovlivnit
to, jak budou naše města vypadat. Úsporné
budovy, zelené fasády a střechy. Více stromů, keřů,
trávníků a vodních prvků. Povrchy, které se snadno
nerozpálí. Plochy, které zachytí každou kapku deště.
To vše pomáhá města ochlazovat. Vytvářet
příjemná místa pro život. Chcete také
takové město?

Spokojení
obyvatelé

Tým expertů LIFE Tree Check
je unikátní kombinací nositelů
vědeckého poznání, stratégů
a analytiků, odborníků s praktickými zkušenostmi z řízení
měst a managementu zelené
infrastruktury a komunikačních specialistů.

Dobrá investice

Tree Check Pro™ je elektronický online nástroj, který
dokáže předem vyhodnotit
dopad plánovaných investic
na klima ve městě. Umožní
tak kvalifikované rozhodování
o jejich vhodné podobě.

Tree Check App™ je
mobilní aplikace, která na
základě fotografie rozezná
konkrétní druh rostliny,
vyčíslí její přínos pro klima
ve městě a hravou formou
zapojí veřejnost do péče
o městskou zeleň.

Dobrý plán

Dobrý plán je takový plán,
který opatření na ochlazení
města dokáže promítnout
do všech strategií, investic
a postupů, kde je to funkční
a efektivní.

