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Národní adaptační strategie
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
schválená Vládou ČR v říjnu 2015 usnesením č. 861
 identifikuje nejvíce postižené oblasti změnou klimatu:
-

lesní hospodářství
zemědělství
vodní hospodářství
urbanizovaná krajina
biodiverzita

- zdraví a hygiena
- cestovní ruch
- doprava
- průmysl a energetika
- mimořádné události a ochrana
obyvatelstva a životního prostředí

 definuje adaptační opatření do r. 2020 s výhledem do r. 2030
 vyhodnocení a aktualizace strategie proběhne k roku 2020 a
následně v intervalu 10 let

 http://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

PŘÍKLADY adaptačních opatření
•Urbanizovaná krajina
- Minimalizace povrchového odtoku dešťových vod


zvyšování podílu ploch s propustným povrchem



přizpůsobit stavební standardy budov, normy a certifikace předpokládaným
projevům změny klimatu

- Zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní
zeleně
- Opatření v oblasti urbanistického rozvoje, stavebnictví
- Zmírňování následků záplav v urbanizovaném území



zohledňovat při rozvoji urbanizovaných území potenciálně ohrožených
povodněmi možné dopady povodní
budovy odolné vůči zaplavení

- Snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou ovzduší

Základní principy adaptačních opatření
 Nejdůležitější principy adaptace na změnu klimatu v ČR
o integrovaný přístup při posuzování:
- synergie adaptačních a mitigačních opatření,
- vhodnosti navrhovaných opatření pro jednotlivé složky životního
prostředí, hospodářství a sociální oblast
o prioritní realizace řešení s:
- vícenásobnými vlivy na straně užitků (tzv. win-win řešení),
- nízkými negativy na straně rizik či nákladů (tzv. low-regret)

o identifikace příležitostí spojených s procesem adaptace
o zabránění nevhodným adaptacím
o budování vědomostní základny a poskytování objektivních
informací pro rozhodovací procesy na všech úrovních

Koordinace adaptace v ČR
 MŽP zajišťuje koordinaci adaptačních a mitigačních
opatření, monitoringu a vyhodnocení plnění adaptace na
změnu klimatu
 Při implementaci je nezbytné zapojení všech dotčených
resortů: vedle MŽP také MZe, MPO, MMR, MZd, MF, MV,
MD, MŠMT a podle potřeby i další ministerstva
 Poradní orgán - Meziresortní pracovní skupina pro
ochranu klimatu (zřízena ministrem ŽP v lednu 2015)
=> ADAPTAČNÍ PLATFORMA – odborná podpora při
koordinaci adaptace na změnu klimatu na národní úrovni

NAP - Národní akční plán adaptace
na změnu klimatu
Postup zpracování NAP
 implementuje „národní adaptační strategii“ a rozpracovává
adaptační opatření do konkrétních úkolů
 vzniká v široké meziresortní spolupráci za účasti akademické
i neziskové sféry – jedná se o úkol pro všechny členy Vlády ČR
stanovený usnesením o schválení adaptační strategie
 koordinátorem zpracování je MŽP
 termín pro předložení Vládě ČR je do konce roku 2016

Odborná platforma

- tematické pracovní skupiny NAP

 zastoupení všech ministerstev a vybraných odborných
a neziskových organizací

NAP - Národní akční plán adaptace
na změnu klimatu
Struktura NAP
I.

- podle projevů změny klimatu

DLOUHODOBÉ SUCHO

II. POVODNĚ A PŘÍVALOVÉ POVODNĚ

III. ZVYŠOVÁNÍ TEPLOT
IV. EXTRÉMNÍ METEOROLOGICKÉ JEVY: A) Vydatné srážky,
B) Extrémně vysoké teploty,
C) Extrémní vítr
V.

POŽÁRY V PŘÍRODĚ

Návrh NAP - řešení projevu
DLOUHODOBÉ SUCHO
 Adaptace staveb na ZK





Přizpůsobení stavebních standardů, norem a certifikací týkajících se stavebních konstrukcí pro nové
stavby i rekonstrukce s ohledem na dopady změny klimatu
Podpora výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií ke snížení rizika dopadů změny klimatu
Realizovat programy zaměřené na veřejný sektor preferující nízkoenergetické a pasivní standardy a
technologie ve veřejných budovách
Podporovat programy zaměřené na rezidenční a komerční sektor preferující pasivní a jim blízké
standardy a technologie

 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v sídlech jejich využíváním


Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami



Zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod a systémů pro recyklaci vod jako vody užitkové



Zakládání, rozvoj a péče o systém sídelní zeleně s ohledem na zvýšení podílu, kvality a funkční účinnosti
sídelní zeleně a vodních ploch včetně jejich propojení

 Efektivní ochrana a využívání vodních zdrojů

 Posílení ekologické stability a snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou
ovzduší v urbanizované krajině

POVODNĚ A PŘÍVALOVÉ POVODNĚ
 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v sídlech jejich využíváním


Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami



Zohlednění rizika povodní při navrhování a projektování staveb a dalších projektů v ohrožených územích

 Zmírňování následků povodní v urbanizovaném území

Návrh NAP - řešení projevu
ZVYŠOVÁNÍ TEPLOT
 Adaptace staveb na ZK





Přizpůsobení stavebních standardů, norem a certifikací týkajících se stavebních konstrukcí pro nové
stavby i rekonstrukce s ohledem na dopady změny klimatu
Podpora výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií ke snížení rizika dopadů změny klimatu
Realizovat programy zaměřené na veřejný sektor preferující nízkoenergetické a pasivní standardy a
technologie ve veřejných budovách
Podporovat programy zaměřené na rezidenční a komerční sektor preferující pasivní a jim blízké standardy
a technologie

 Posílení ekologické stability a snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou
ovzduší v urbanizované krajině


Zakládání, rozvoj a péče o systém sídelní zeleně s ohledem na zvýšení podílu, kvality a funkční účinnosti
sídelní zeleně a vodních ploch včetně jejich propojení

EXTRÉMNÍ METEOROLOGICKÉ JEVY
 Adaptace staveb na ZK






Přizpůsobení stavebních standardů, norem a certifikací týkajících se stavebních konstrukcí pro nové
stavby i rekonstrukce s ohledem na dopady změny klimatu
Podpora výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií ke snížení rizika dopadů změny klimatu
Zajištění koordinovaného přístupu pro posouzení zranitelnosti staveb
Stavební řešení vedoucí ke snížení tepelného stresu obyvatelstva
Podpora technologií využívajících pro chlazení a klimatizaci budov obnovitelné zdroje energie

 Posílení ekologické stability a snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou
ovzduší v urbanizované krajině


Zakládání, rozvoj a péče o systém sídelní zeleně s ohledem na zvýšení podílu, kvality a funkční
účinnosti sídelní zeleně a vodních ploch včetně jejich propojení
Plánování v oblasti prevence rizik a managementu městského tepelného ostrova



Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami



 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v sídlech jejich využíváním

Návrh NAP - Komunikační strategie

Podpora adaptace na změnu klimatu v ČR
Vybrané projekty, které podporují adaptaci
I) s finanční podporou grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
• Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu http://www.sanceprobudovy.cz/kategorie/zmeny-klimatu
• CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny
klimatu, zranitelnosti a území ČR - http://www.klimatickazmena.cz/
• Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních
opatření na národní a regionální úrovni - http://www.regio-adaptace.cz/
• UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k
adaptacím - http://urbanadapt.cz/
• Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích
- http://www.veronica.cz/resilience
• Adaptace sídel na změnu klimatu ‐ praktická řešení a sdílení
zkušeností - http://www.adaptacesidel.cz/
• Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v
prostředí českých měst s využitím norských zkušeností http://adaptace.ci2.co.cz/
• KLIMADAPT pro obce Středočeského kraje - http://www.klimadapt.cz/
II) s finanční podporou Programu švýcarsko-české spolupráce a MŽP
• Počítáme s vodou - http://www.pocitamesvodou.cz

Podpora adaptace na změnu klimatu v ČR
Finanční nástroje
I) Programy EU
• Operační program Životní prostředí - OPŽP
• Integrovaný regionální operační program - IROP
• Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK
• Komunitární program LIFE
• Program HORIZONT 2020
II) Další mezinárodní programy
• Finanční mechanismy EHP a Norska
• Program švýcarsko-české spolupráce
III) Národní programy
• Národní program životní prostředí
• Nová zelená úsporám
• ...
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