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Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR 
Tisková zpráva z  workshopu 26. června 2018  

 

V úterý 26. června 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – 

AMBIS konal workshop zaměřený podporu obcí a menších měst při adaptaci na změnu 

klimatu, který organizoval partner školy - Civitas per Populi, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou 

Konikec, o.p.s. v rámci projektu Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a 

menších městech v ČR, realizovaného s finanční podporou Ministerstva životního prostředí 

ČR. 

Workshop byl primárně určen pro starosty a zástupce obcí, ale zúčastnila se ho i širší odborná 

veřejnost a studenti. Na workshopu byla představena 1. verze online asistence pro obce a 

menší a střední města pro na tvorbu místních adaptačních plánů a postupů a manuálu na 

podporu adaptace obcí a měst tzv. „asistent Road Map“ a rovněž GIS jako účinný nástroj při 

řešení některých aspektů dopadů změny klimatu. (Prezentace z workshopu můžete nalézt na 

stránkách projektu - www.adaptacesidel.cz a na stránkách jeho garanta - www.civitas-

group.cz) 

V rámci workshopu proběhla i zpětnovazební anketa, ze které vyplynulo, že 89% účastníků 

workshopu se domnívá, že adaptační opatření smysl mají a 61% z nich již adaptační opatření 

na úrovni obcí vidělo. Z měst a obcí v ČR byly zmíněny Hradec Králové, Plzeň, Praha, Brno, 

z menších obcí pak Dačice, Rakovník a Třebotov. Jako adaptační opatření pak byla 

zmiňována revitalizace vodních toků, revitalizace dřevin, rekonstrukce náměstí, parkoviště - 

vsakovací bloky, výsadba zeleně, protipovodňová opatření, udržení vody v krajině - retence, 

zelené střechy, zelené fasády, zateplování budov. Z hlediska tvorby digitalizovaného asistenta 

jej všichni účastníci považují za smysluplného, nicméně jen 44% z nich si myslí, že tento 

asistent zvýší zájem vedení obcí o tvorbu adaptačních strategií, 50% účastníků neví. Z dalších 

aktivit, které by tento zájem mohly zvýšit, byly jmenovány jednoduchost a stručnost návodů, 

osvěta a informovanost, semináře, navazující podpora státu vč. finanční, zájem obyvatel či 

kvalifikovaní tvůrci strategií. Jeden z účastníků se vyjádřil, že nejvíce by “zabrala” katastrofa 

a zmínil zvýšený zájem o protipovodňová opatření v letech 1998 a 2002. 

Projekt bude nyní pokračovat pracemi na přípravě elektronického asistenta pro větší obce a 

menší a střední města a přípravou mapy rizik. 
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