
 

 

 

Město se zapojilo do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu 
 

V současnosti probíhá projekt Adaptace sídel na změnu klimatu, který si klade za cíl připravit česká města na klimatickou 

změnu a zmírnit tak její negativní dopady. Hradec Králové je jedním ze tří pilotních měst, kterým bude v projektu 

věnována zvláštní pozornost. Důkazem toho je happening a přednáška, uspořádané v Hradci ke Dni Země. 

 
Projekt, běžící do jara příštího roku, připravuje dohromady 6 neziskových subjektů, v čele s neziskovou organizací Civitas per 
Populi. Ta je příjemcem grantu z norských fondů, z nichž je projekt financován. V rámci projektu má být postupně během 
letošního roku iniciována spolupráce českých měst, sdílení zkušeností a praktických řešení, spojených se změnou klimatu. 
K tomu plánují organizátoři projektu spustit webový portál, sloužící městům k identifikaci a odstraňování klimatických rizik, 
která česká města v budoucnosti dle klimatologických prognóz čekají a jež již už nyní částečně pociťujeme. Jsou jimi zejména 
opakující se intenzivní lokální povodně, prudké deště, období sucha a veder a obecně extrémní výkyvy počasí. 

Do projektu jsou aktivně zapojena 3 města – kromě Hradce Králové ještě Dobruška a Žďár nad Sázavou. V těch 
bude probíhat série workshopů pro zastupitele, úředníky a odborníky. Zároveň organizátoři chtějí do projektu zapojit i 
veřejnost – prostřednictvím přednášek, informačních kampaní a dotazníků. To vše má jeden společný cíl: iniciovat v každém 
ze tří partnerských měst tvorbu jeho vlastní, místní adaptační strategie, která zmírní dopady klimatické změny a značně tak 
městu v budoucnu ulehčí. 

V Hradci v této souvislosti proběhl 23. dubna, tedy ke dni Země, na Ulrichově náměstí happening a následně 
v Salónu Královéhradeckém přednáška pro veřejnost. S pomocí vybraných studentů bylo zorganizováno další dotazníkové 
šetření, v němž byli respondenti z řad veřejnosti dotazováni na to, zda v souvislosti s klimatickou změnou vnímají pro 
Hradec Králové nějaké hrozby a zda se již setkali s nějakým extrémním výkyvem počasí. Následovala přednáška pro 
veřejnost na téma Adaptace měst na klimatickou změnu, kterou pronesl vedoucí projektu Mgr. Michael Pondělíček, Ph. D. 

„Akce uspořádané ke Dni Země jsou prvními ze série aktivit, které v rámci našeho projektu v Hradci proběhnou, 
neboť zapojení místních aktérů i veřejnosti je nutným předpokladem pro efektivní návrh adaptačních opatření,“ říká doktor 
Pondělíček. V květnu bude následovat seminář pro představitele státní správy, specialisty z řad technických organizací 
správy města, vodohospodáře, hasiče a další představitele podniků a profesí v jejichž působnosti se prevence proti 
negativním dopadům změny klimatu týká. Více informací o projektu lze také nalézt na www stránce www.adaptacesidel.cz. 
 
 
 
 

 


