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„Zahřívací příspěvek“



Změna klimatu (ZK)

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav © 2014

Dlouhodobé průměry ročních teplot vzduchu (°C) Dlouhodobé průměry počtu dnů beze srážek

komplex dlouhodobých globálních nelineárních změn v klimatickém systému



Důsledky ZK pro města a zastavěnou krajinu

Vysušování povrchů v důsledku většího odtoku ze zpevněných ploch

Ohřívání města kvůli menší spotřebě tepla na výpar ze suchého povrchu

Větší absorbce tepelné energie ze Slunce nad obzorem (ráno a večer) v 
důsledku většího podílu svislých povrchů

Absorbce tepelné energie tmavými povrchy

Melbourne 2014, venkovní teplota 32,4 oC, foto Jason Dowling zdroj: http://explow.com/urban_heat_island



Adaptace měst na ZK

Hlavní hrozby:

Přívalové srážky, bleskové povodně

Plošné povodně, rozlivy, záplavy

Extrémní sucho

Extrémní teploty (nízké i vysoké), městský tepelný ostrov

Námraza, ledovka, sněhové kalamity

Extrémně silný vítr, bouřky, krupobití

Riziko = závažnost hrozby (scénáře) x zranitelnost (𝑅𝑖 = 𝐻𝑖 ∙ 𝑉𝑖)

Resilience = schopnost systému odolávat hrozbám, udržovat si integritu 
a stabilitu 

Adaptace = praktická forma resilience = přizpůsobení se změně



„Roadmap“ k adaptaci

cesta k adaptaci složená z dílčích kroků

založená na vůli komunity podpořit místní adaptaci

spočívá v koordinovaném participativním přístupu

zahrnuje analytickou i návrhovou etapu

má „politickou“ koncovku = místní adaptační strategii



On-line/off-line nástroje

Model ADAPT/ICLEI – Doporučuje světová banka
MS Excel (XLS) – dostupné pouze pro členy ICLEI
5 kroků: stanovení adaptační kapacity, zranitelnosti a rizika + vyčíslení nákladů  
a určení priorit

EU CLIMATE-ADAPT  - Urban Adaptation Support Tool (AST)
on-line řešení
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
6 fází: základy, rizika a zranitelnost, opatření, posouzení a výběr, implementace, 
vyhodnocení

RAMSES
Transition handbook + Training Package (PDF+XLS)
6 kroků: dopadové řetězce (kauzální struktura) + obdobné jako AST výše
https://www.ramses-cities.eu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://www.ramses-cities.eu/


zdroj: www.ramses-cities.eu

http://www.ramses-cities.eu/


Adaptace on-line CZ

Výsledky projektu EHP-CZ02-OV-1-073-01-2014 „Adaptace sídel na změnu 
klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností“ financovaného z finančních 
mechanismů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Adresa Popis

adaptacesidel.cz Hlavní portál Adaptace sídel

adaptacesidel.cz/doskol Web školní části projektu

facebook.com/climadapt Hlavní facebookový profil projektu 

facebook.com/adaptacesideldoskol Facebookový profil školní části projektu

twitter.com/AdaptaceSidel Twitterový profil projektu

youtube.com/channel/UCRYcRO07H
n4KHANe3PbNHhQ

Projektový Youtube kanál



Adaptacesidel.cz

jednoduchý soudobý vzhled

hlavní stránka s aktualitami

7 dílčích sekcí

základní informace k dispozici pro všechny uživatele

část obsahu dostupná po registraci

editace obsahu – jen schválení uživatelé
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Znalostní báze

klíčová součást portálu 

obsah doplňován průběžně schválenými uživateli

Hlavní vlastnosti

kompletní materiály 
(pokud to dovolují autorská práva)

vyhledávání podle klíčů i „fulltext“

u každého záznamu štítky

navázaná na Asistenta tvorby Roadmaps, 
který využívá její obsah
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Asistent místních adaptačních roadmap

on-line nástroj, od r. 2018 vyvíjena verze v MS XLS

6 kroků - fází k tvorbě adaptační roadmap

Zpracovává data z expertně-participativních 
hodnocení hrozeb a zranitelnosti

Klíčová inspirace: EU-CLIMATE ADAPT, ICLEI USA –
ADAPT (nástroje doporučované místním komunitám 
pro plánování adaptačních procesů)
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Asistent: 1. fáze - INICIACE

Iniciace procesu

Stanovení místního koordinátora

Registrace uživatelů

Prohlášení komunity

▪ Stanovení vize a cílů

▪ Zdůvodnění a legitimizace procesu

▪ Formulace východisek
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Asistent: 2. fáze - DATA

Výběr a uspořádání adaptačně relevantních dat o území

Založení štítku u relevantních dat ve znalostní bázi

Nahrání nových dat do znalostní báze 

Vytvoření privátního úložiště pro neveřejné dokumenty

Sestavení adaptačně relevantního obrazu místní situace (klima, 
hydrologie, využití území, atp.)

Nahrání dat neveřejné povahy do privátního úložiště
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Asistent: 3. fáze – SWOT analýza

Zpracování SWOT analýzy

definování silných stránek

definování slabých stránek

definování příležitostí

definování hrozeb
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Asistent: 4. fáze – Hodnocení rizik a zranitelnosti

Práce se samostatným nástrojem na participativní expertní hodnocení 
závažnosti hrozeb a zranitelnosti sektorů

Provedení výpočtu míry rizika a sestavení výstupu

0. etapa
• Nastavení parametrů nástroje (např. citlivost)

1. etapa
• Hodnocení závažnosti hrozeb

2. etapa
• Hodnocení zranitelnosti sektorů
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Asistent: 5. fáze – Návrh opatření

Participativní tvorba návrhů opatření – podle sektorů

Vytvoření „titulkových / rámcových“ opatření pro daný
sektor (indikativní opatření)

Výběr relevantních dokumentů ze znalostní báze

Doplnění námětů na konkrétní kroky pro každé 
rámcové opatření + případná „divoká karta“

Doplnění znalostní báze členy týmu 

Prioritizace vybraných opatření

1

2

3

4

5

6



Asistent: 6. fáze – Finalizace dokumentu

Utřídění výpisů a sestav

Vytvoření dokumentu pro (politickou, rozhodovací)
reprezentaci
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Uživatelské rozhraní MS Excel

Kompatibilní s v. 2010 +

Propojený on-line se ZB

Provádí výpočet rizika

Generuje sestavu pro strategii



Následné fáze ? Praktická koncovka ?

Akční plán

Popis proveditelnosti jednotlivých opatření

Vyčíslení nákladů a identifikace zdrojů 

Stanovení harmonogramu realizace a odpovědností

Přepracování uživatelského rozhraní do XLS (výhodnější platforma)

Bude předmětem zpracování v roce 2018.



Děkuji za pozornost

Miroslav Lupač
e-mail: mirek@koniklec.cz


