ZÁPIS Č. 2/2021
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
ze dne 16. 2. 2021 v Liberci
Přítomni:
Ing. Jiří Klápště,
Václav Židek,
předseda
místopředseda
RNDr. Jakub Horecký Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
distančně
Bc. Jaroslav Křepel
MUDr. Anna Kšírová
Ing. Tomáš Maček
Ing. Petr Meduna
Ing. Ivan Novotný
MVDr. David Nejedlo
Ing. Ludvík Řičář
Ing. Michal Krejčí
Ing. Petr Kubíček – distančně

Ing. Tereza Pokorná,
tajemník
Ing. Petr Dobrovský distančně
Mgr. Jan Korytář
Ing. Miroslav Kudrna
Ing. Lukáš Řádek
RNDr. Jitka Šádková

Nepřítomni:
Mgr. Petr Staněk – omluven
Hosté:
Ing. Irena Košková - distančně
Návrh programu zaslaný v pozvánce:
1. Zahájení jednání
2. Změna Jednacího řádu Komise RLK pro adaptaci na změnu klimatu umožňující
distanční účast členů komise
3. Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství pro rok 2021
4. Seznámení s plány a možnostmi spolupráce s SPÚ
na území LK
5. Seznámení s plány a možnostmi spolupráce s VÚMOP na území LK
6. Představení Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje
www.i-eva.cz/resao
7. Seznámení s aktivitami ARR v oblasti adaptace na změnu klimatu
8. Představení mapových výstupů Akčního plánu adaptace na změnu klimatu
v podmínkách LK a dalších vhodných zdrojů dat pro problematiku změny klimatu v
rámci Geoportálu LK https://sucho.kraj-lbc.cz/mapa-pro-akcni-plan
9. Příprava pracovních skupin
10. Různé
11. Závěr

1. Zahájení jednání
Jednání ve 14:30 zahájil a řídil Ing. Jiří Klápště, předseda Komise RLK pro adaptaci na změnu
klimatu (dále jen „Komise).
V úvodu přivítal přítomné členy a hosty. Následně předal slovo místopředsedovi, který jako
člen rady oznámil změny ve složení Komise schválené Radou Libereckého kraje usnesením
č. 274/21/RK dne 16. 2. 2021. Informoval o odvolání Ing. Zuzany Wudyové a Ing. Bohumila
Pleskače (na vlastní žádost) a přivítal nové členy Ing. Michala Krejčího a Ing. Petra Kubíčka.
Noví členové Komise se představili a nastínili svou vizi působení v Komisi.
Předsedající Ing. Jiří Klápště následně konstatoval, že Komise je usnášeníschopná.
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Komise v pozvánce.
Ing. Pokorná navrhla přesunout bod č. 8. „Představení mapových výstupů Akčního plánu
adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK a dalších vhodných zdrojů dat pro problematiku
změny klimatu v rámci Geoportálu LK“ na příští zasedání. Ing. Košková je z důvodu nemoci
přítomna pouze distančně. Přítomní členové komise schválili upravený program a komise
zahájila projednávání jednotlivých bodů.
V úvodu zasedání nebyl přítomen Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Počet hlasujících byl tedy 17.

2. Změna jednacího řádu Komise RLK pro adaptaci na změnu klimatu umožňující
distanční účast členů komise
Členům Komise byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice včetně návrhu
doplněného znění jednacího řádu. Nový jednací řád byl schválen Radou Libereckého kraje
usnesením č. 115/21/RK dne 9. 2. 2021. Oproti stávajícímu znění byl dokument doplněn o
pravidla pro distanční účast členů Komise na jeho zasedání.
Doplněný bod č. IV. Distanční účast členů komise zní:
1.

2.
3.

4.

V době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu může předseda
komise rozhodnout o tom, že v odůvodněných případech se mohou někteří členové
komise účastnit jednání distančně.
Distanční účast člena komise je zajištěna prostřednictvím technického zařízení, které
umožňuje přenos obrazu a zvuku a které vlastní člen komise.
Po projednání příslušného bodu a po hlasování členů komise přítomných v zasedací
místnosti vyzve předsedající postupně všechny členy komise účastnících se jednání
distančně, aby sdělili, jak hlasují.
Jednotlivá hlasování členů komise účastnících se distančně se zaznamenají do zápisu v
samostatné části s tím, že bude uveden způsob hlasování.

Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/VI/21/AK/1
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu bere na vědomí změnu
Jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu umožňující
distanční účast členů komise.
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Hlasování:
PŘÍTOMNO
18

PRO
18

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

VÝSLEDEK
přijato

3. Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině v
rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství pro rok 2021
Členům Komise byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice a návrhy vyhlášení
jednotlivých dotačních programů pro rok 2021. Další informace poskytla Ing. Tereza Pokorná:
Odbor životního prostředí a zemědělství, jako správce oblasti podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství, v souladu se Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje, předkládá na jednání
3. RK dne 9. 2. 2021 k projednání podmínky a vyhlášení programů Dotačního fondu
Libereckého kraje pro rok 2021, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství:
a) program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.656.000 Kč,
b) program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.036.000 Kč,
c) program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 1.165.000 Kč,
d) program 8.6 Podpora retence vody v krajině s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 14.773.000 Kč.
Změny podmínek v porovnání s rokem 2020:
Ve Vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině došlo k těmto dvěma
změnám:
-

Byla prodloužena lhůta pro podpis smlouvy (pro možnost dodatečného předložení
stavebního povolení) ze 6 měsíců na 12 měsíců a zároveň s tím je o rok prodloužena max.
lhůta pro realizaci projektu.

-

Bylo vypuštěno omezení podpory týkající se nepodporování projektů na akumulaci a
využití srážkových vod a vyčištěných odpadních vod (může bránit podpoře projektů
v oblasti zeleno-modrých opatření v sídlech).

Podmínky a vyhlášení programů 8.1, 8.2, 8.5 a 8.6 k předkládání žádostí o dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje budou zveřejněny na úřední desce a dotačním webu Libereckého kraje
24. 2. 2021. Žádosti o poskytnutí dotace z programů 8.1, 8.2, 8.5 a 8.6 Dotačního fondu
Libereckého kraje bude možné podávat v období 1. - 30. 4. 2021.
Diskuse:
J. Klápště – navrhl, aby se Komise vzhledem k velmi rychlému procesu vyhlášení v roce 2021
zaměřila na podmínky vyhlášení pro rok 2022. Orgány kraje by jej standardně měly projednávat
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v prosinci 2021. Komise by se tedy měla zaměřit na tuto problematiku v průběhu letošního
podzimu.
A. Kšírová – navrhla v rámci vyhlášení v roce 2022 v programu 8.6 vypustit účel podpory č. 6.
„opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných
územích“
P. Klápště – navrhuje tento účel podpory zachovat, ale zpřísnit podmínky (např. pro místa
vysokou koncentrací osob, kde je třeba zlepšit mikroklima a kde zároveň může být takové
opatření inspirativní)
T. Pokorná – upozornila, že se zpožděným vyhlášením souvisí i urychlení procesu hodnocení,
tak aby o žádostech mohlo být rozhodnuto na červnovém zasedání zastupitelstva. Pokud by se
Komise měla nějakým způsobem zapojit do hodnocení žádostí o dotaci, tak pro to bude prostor
pravděpodobně v posledním květnovém týdnu (24. – 26. 5. 2021). V tuto chvíli je však ve
vyhlášení uvedeno, že hodnotícím orgánem je Výbor pro životní prostředí a zemědělství
(poradní orgán zastupitelstva, které rozhoduje o rozdělení dotací). S předsedou Výboru ŽPaZ
by tedy bylo třeba prodiskutovat, zda bude možné Komisi do hodnocení nějakým způsobem
zapojit.
J. Šádková – navrhla jako vhodnou formu, zapojení některých členů Komise do pracovní
skupiny Výboru ŽPaZ zřízené pro hodnocení žádostí
J. Klápště – požádal zástupce kraje o prověření možností v oblasti zapojení Komise do
hodnocení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/VI/21/AK/2
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu bere na vědomí podmínky a
vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a
využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje pro rok 2021, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství.
Hlasování:
PŘÍTOMNO

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

18

18

0

0

přijato

4. Seznámení s plány a možnostmi spolupráce s SPÚ na území LK
Ing. Tomáš Maček, seznámil členy Komise s činností, působností Státního pozemkového
úřadu. Přiblížil proces a cíle komplexních pozemkových úprav a význam pro obce (kraj). Dále
informoval o stavu pozemkových úprav v jednotlivých pobočkách v LK a představil příklady
realizovaných vodohospodářských opatření. (Prezentace přílohou č. 1.)
Diskuse
J. Klápště – vznesl dotaz na tempo pozemkových úprav v LK
T. Maček – odpověděl, že v Jablonci nad Nisou je ukončeno cca 30 katastrů ze 77 - je tedy
realizována téměř polovina a v Liberci cca čtvrtina
P. Klápště – vznesl dotaz, kdy budou pozemkové úpravy na území LK dokončeny
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T. Maček – odpověděl, že záleží na vlastnických vztazích, pokusech o spekulace s pozemky.
Nelze to odhadnout. Jednodušší pozemkové úpravy jsou již hotové a nyní je třeba postoupit ke
složitějším.
Nejedlo – vznesl dotaz, zda podmínkou realizace jsou státní či obecní pozemky
T. Maček – Poznamenal, že je snahou, aby realizace plánů společných zařízení je prioritně
navrhována na obecních a státních pozemcích
J. Klápště – vyzdvihl význam obcí v tomto procesu a jejich vůli ke spolupráci na pozemkových
úpravách (PÚ) označil jako klíčovou.
P. Klápště – uvedl, že pozemkové úpravy vnímá jako ideální nástroj, ale vnímá nedostatečné
personální kapacity úřadu a tudíž je třeba hledat i jiné cesty, jak adaptační opatření realizovat
(neomezovat se pouze na tuto cestu, která je náročná)
J. Klápště – uvedl, že v rámci ČR byly za posledních 30 let realizovány PÚ pouze na cca 1/3
území ČR, tzn., že pokrytí celé ČR zabere tímto tempem vyšší desítky let!
J. Korytář – odhadl, že omezením se pouze na PÚ by adaptační opatření trvala stovky let a
vzápětí dodal, že tolik času samozřejmě není
A. Kšírová - upozornila na projekt Jiřího Malíka, který se pomocí zapojení dobrovolníků snaží
zmapovat krajinu z hlediska možných retenčních opatření (vzorově začala realizace na
Broumovsku, ale je snaha tento model přenést do celého území ČR). Zde v LK je k tomuto
projektu přihlášená početná skupina, která má zájem spolupracovat s Libereckým krajem.
S ohledem na své působení v této skupině i v rámci Komise nabízí A. Kšírová možnost
zprostředkovat další spolupráci i s SPÚ.
J. Šádková – uvedla, že KÚ LK se v rámci přenesené působnosti vyjadřuje k připravovaným
KPÚ v území a z této zkušenosti vnímá velký posun v rychlosti a změření projektů (od cest
směrem k retenčním opatřením). Dále vznesla dotaz, zda při přípravě KPÚ vychází SPÚ i
z Plánů pro zvládání povodňových rizik.
T. Maček – odpověděl, že ne
P. Klápště – vznesl dotaz na to, co by pomohlo k urychlení realizace KPÚ (např. informace,
tipy, spolupráce, pomoc s vyjednáváním s vlastníky pozemků)
T. Maček – odpověděl, že SPÚ pomoc nepotřebuje a na tyto aktivity stačí pracovníci sami a
s obtížemi se musí vypořádat sami jako projektanti – urychlit tento proces nelze (na celý proces
jedné KPÚ odhaduje min. 6 let – než od prvotního impulzu vznikne poldr či malá vodní nádrž)
I. Novotný – uvedl, že za poslední dobu jsou v této oblasti velké změny (v koncepcích, ve
financování SPÚ, ve směřování projektů – např. překlopení na adaptační opatření). Vnímá spíše
nekoncepční nakládání s úřadem – např. při navýšení finančních prostředků na realizaci
projektů nejsou posíleny personální kapacity.
L. Řádek – sdílel své zkušenosti z Pardubického kraje, kdy před dvěma lety byla obdobná
situace, ale nyní dochází k posunu díky spolupráci – projekty navrhované v rámci ReSAO jsou
přebírány SPÚ a realizovány.
D. Nejedo – vznesl dotaz, zda jsou obdobná adaptační opatření realizována i v obcích?
T. Maček – upřesnil, že ne (opaření v rámci KPÚ jsou realizována jen ve volné krajině)
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5. Seznámení s plány a možnostmi spolupráce s VÚMOP na území LK
I. Novotný představil činnost Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, provoz geoportálu
SOWAC GIS, aplikaci Limity využití půdy a aplikaci BIOMASA.
(Prezentace je přílohou č. 2.)
Diskuse:
J. Klápště – upozornil na aplikaci Protierozní kalkulačka, která má výrazně přispět k ochraně
zemědělské půdy před erozí a zadržování vody v krajině

P. Klápště – vznesl dotaz, zda VÚMOP uvažuje o spolupráci s již zmiňovaným Jiřím Malíkem
na integraci mapovaných dat
I. Novotný – odpověděl, že VÚMOP tuto aktivitu registruje, pozitivně vnímá zapojení
veřejnosti, ale nepanuje soulad s určitými procesními pravidly – např. v oblasti odstraňování
odvodňovacích meliorací (nelze pomíjet fakt, že se jedná o stavbu, kterou nelze bez povolení
odstraňovat)
A. Kšírová – uvedla, že během absolvování školení k tomuto mapování neprobíhaly výzvy ke
svévolnému odstraňování odvodňovacích zařízení (tuto aktivitu nevede jen J. Malík, ale široká
skupina dalších odborníků)
6. Představení Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje
L. Řádek představil činnost Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, seznámil členy
komise s projektem, či spíše koncepcí Regionální Strategie Adaptačních Opatření
zpracovávanou pro Pardubický kraj – cílem je návrh a realizace adaptačních opatření na území
Pardubického kraje (postupně po etapách + od nejvíce prioritních území k méně prioritním).
(Prezentace je přílohou č. 3.)
P. Klápště – vznesl dotaz na cenu
L. Řádek - nastínil následující rozpočet:
- analytická část – cca 1,5 mil. Kč
- návrhová část – cca 2,5 mil. Kč (financování - Norské fondy + Pardubický kraj)
- CELKEM téměř 5 mil. Kč
P. Klápště – vznesl další dotaz, na to jak je řešeno mikroklima zastavěného území a adaptace
budov, zdravotnictví a další služby krizového řízení
L. Řádek – uvedl, že jako dodavatel institutu nemůže mluvit za Pardubický kraj (existující
související projekty, které řeší tuto problematiku). Tento projekt však řeší jen adaptačních
opatření v krajině.
J. Korytář – ocenil prezentovanou práci na projektu a vznesl dotaz na to, jak projekt pracuje
s ochotou vlastníků pozemků realizovat na projektovaná opatření. V oblasti dat postrádá vrstvu
socio-ekonomických dat toto reprezentujících.
L. Řádek – souhlasil a doplnil, že výsledkem první etapy (postavené na jasných datech) je
požadavek na socio-ekonomická data (tato data ale neexistují). Zpracovatelé toto vnímají jako
slabé místo.
L. Řičář opustil zasedání v 17:14
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J. Klápště – uvedl, že realizaci opatření nelze podmiňovat jen souhlasem vlastníků. Nelze řešit
pouze opatření se souhlasem (tady a teď). Za důležité vnímá zaměřit se na potřebnost opatření
a jejich efektivitu při adaptaci na změnu klimatu.
L. Řádek – upozornil, že nelze očekávat, že vlastníci pozemků budou nositeli projektů (spíše je
očekáván pasivní souhlas) a upozornil, i na realističtější možnost výkupu pozemků
D. Nejedlo opustil zasedání v 17:30
Změna programu
Bod č. 7. Seznámení s aktivitami ARR v oblasti adaptace na změnu klimatu nemohl být
projednán s ohledem na zhoršující se zdravotní stav P. Dobrovského (účastnil se on-line
z důvodu nemoci).
(Bod č. 8. Představení mapových výstupů Akčního plánu adaptace na změnu klimatu
v podmínkách LK… byl již v úvodu přesunut na program dalšího jednání.)
Bod č. 9. Příprava pracovní skupin byl otevřen (P. Klápště představil předem zaslaný návrh,
ale vyvstaly ještě související otázky např. na rozsah práce a zdroje financování). I s ohledem na
nečekaně dlouhý průběh tohoto zasedání byl i tento bod přesunut na program dalšího zasedání
- 16. 3. 2021.
Závěr
Předseda Komise poděkoval členům Komise za účast a ukončil jednání.

Liberec, dne 16. 2. 2021
Zapsala:
Ing. Tereza Pokorná
tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
Schválil:
Ing. Jiří Klápště
předseda Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
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