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Souhrn problematiky

Jedním z cílů této metodiky je přesvědčit její čtenáře, aby se snažili reagovat na probíhající změnu klimatu. Následky
změny  klimatu  se  v  jejich  městě  mohou  projevit  v  blízké  budoucnosti  se  závažnými  ekonomickými,
environmentálními a sociálními důsledky. Opatření učiněná nyní jsou mnohem levnější než budoucí řešení
problémů, jako jsou přívalové deště, přehřívání budov či prostředků veřejné dopravy nebo nedostatek
zdrojů pitné vody.

Metodika  je  primárně  určena  pro  zástupce  veřejné  správy  na  místní  úrovni,  kterými  jsou
starostové/primátoři a vedoucí odborů životního prostředí, dopravy, územního plánování, správy majetku, krizového
řízení a dalších složek veřejné správy obcí. Speciální roli v tomto případě mají zástupci obcí s rozšířenou
působností, vzhledem k jejich pravomocem v dané oblasti.

Zástupci  této  cílové  skupiny  se  dříve  či  později  setkají  s  projevy  změny  klimatu  ve  svých  městech.  Velmi
pravděpodobně již  v nedávné minulosti  řešili  otázky povodní,  bleskových záplav či  naopak sucha a
vysokých letních teplot. Součástí plánovacího procesu v obcích, které spravují, by se proto mělo stát plánování
opatření, jež napomohou přizpůsobení se změně klimatu. Či opatření, která budou nepříznivé následky změny
klimatu mírnit.

Podle relevantních strategických dokumentů stojí města v centru zájmu adaptací na změnu klimatu. Změna
klimatu je ze své podstaty globálním problémem. Stejně tak řešení klimatických změn formou závazného snižování
emisí (tj. mitigací) skleníkových plynů je otázkou globálních politických jednání.

Naopak adaptace, realizace opatření na přizpůsobení se změně klimatu, je lokální záležitostí. V prvé řadě
jsou  města  velmi  zranitelná  z  hlediska  projevů  změn  klimatu.  Je  to  vlivem velké  koncentrace  obyvatelstva,
ekonomických aktivit   a  negativních  ekologických jevů,  jako  je  znečištěné ovzduší,  zvýšená hlučnost  či  vyšší
spotřeba zdrojů. Projevy změny klimatu se budou ve velké míře projevovat zejména ve městech. Na druhou stranu
lze adaptační opatření nejefektivněji naplánovat a realizovat právě na místní úrovni. Místní samosprávy
znají území, které spravují, nejlépe a mají řadu možností, jak projevy změny klimatu mírnit.

Místní úřady a jejich zástupci jsou z těchto důvodů klíčovou skupinou z hlediska adaptací na změnu klimatu a
hlavním adresátem této metodiky.

Přílohy
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