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Žádost o spolupráci – Krátký dotazník k adaptaci měst ČR na změnu klimatu
Vážená paní, Vážený pane,
obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci a vyplnění krátkého dotazníku ve věci adaptace měst
ČR na změnu klimatu. Povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, dlouhodobé sucho, extrémní
vítr a extrémně vysoké teploty (vlny veder) jsou hlavními projevy klimatických změn, které již
pozorujeme a jejich nepříznivé dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví,
příjem a majetek) budeme do budoucna se zvýšenou intenzitou pociťovat. Z těchto důvodů se
města potřebují připravit na hrozby související se změnou klimatu, a to pomocí vhodně zvolené
kombinace adaptačních opatření.
ČR klade důraz na realizaci adaptačních opatření na národní i lokální úrovni. Důležité je vnímat
adaptační opatření komplexně na základě analýzy rizik a strategického přístupu. Letos byla na
národní úrovni schválena aktualizovaná Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR tzv. „národní adaptační strategie“1 a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (NAP
Adaptace). Zároveň v Národním programu Životní prostředí byla otevřena výzva2 k podpoře obcí
z Paktu starostů, kde příjem žádostí odstartuje dne 14. 2. 2022.
MŽP jako garant národní adaptační strategie by rádo získalo zpětnou vazbu ohledně
adaptací/strategií na regionální a lokální úrovni, proto Vás žádáme o vyplnění a distribuci
městům, obcím a regionům krátkého dotazníku https://forms.gle/CqfmJ3AyUaEdUqRb9.
Dotazník bude otevřen do 25. února 2022.
V případě dotazů kontaktujte Ing. Lucii Lískovou z odd. politiky a strategií životního prostředí na
e-mail napazk@mzp.cz, popř. na tel.: 602 643 037.
Předem Vám děkujeme za spolupráci a Váš čas.
S pozdravem
Anna Pasková, M.A.
ředitelka odboru politiky životního
prostředí a udržitelného rozvoje
Více informací o adaptacích naleznete na webu MŽP: https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu
Více informací o výzvě naleznete na webu SFŽP: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=103
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