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Návrh struktury NAP  adaptace 
SHRNUTÍ 
1. ÚVOD 

1.1. Strategie p řizpůsobení se zm ěně klimatu v podmínkách ČR (ASČR) 
Východiska, ASČR jako rámec 

1.2. Národní ak ční plán adaptace na zm ěnu klimatu (NAP adaptace) 
Hlavní cíle a principy NAP 

1.3. Prioritizace v rámci NAP  adaptace 
1.4. Shrnutí procesu adaptace 

2. INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ADAPTACI 
Zranitelnost vůči změně klimatu se mezi regiony a sektory liší. Hodnocení 
zranitelnosti s využitím integrovaného (tj. mezisektorového a nadregionálního) 
přístupu je velkou výzvou, neboť je třeba brát v úvahu synergie a negativní vazby 
mezi adaptačními opatřeními v různých zájmových oblastech. Tato kapitola uvádí 
příklady projektů, které výslovně usilují o integrovaný přístup. 

3. OPATŘENÍ A NÁSTROJE  
Ve struktuře podle hlavních projevů a dopadů změny klimatu: 

A. dlouhodobé sucho 
B. povodn ě a přívalové srážky 
C. zvyšování teplot 
D. extrémní meteorologické jevy - vlny veder, bouře, větrné smrště, ledovky, 

kroupy, nárůst globálního záření, apod. 
Ke každému projevu bude zpracována textová a tabelární část. 
Základními východisky jsou ASČR a Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a 
zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR. 

1. Obecná charakteristika projevu a jeho dopadů (text), relevantní indikátory 
2. Výčet dopadů, relevantní indikátory 

- např. i-zvýšení erozního ohrožení půdy, ii-snížení průtoků ve vodních 
tocích, iii-nárůst úmrtnosti v důsledku stresu z horka, iv-nedostatek pitné 
vody, v-zvýšení rizika přírodních požárů, vi-zvýšení rizika svahových 
nestabilit, … 

3. Výčet vhodných adaptačních opatření (text, tabulka) vč. stanovení 
gestorů a spolugestorů jednotlivých cílů a opatření, termínů plnění, 

Vztah k 
projev ům 

a dopad ům 
Opatření Nástroje Gestor  Spolugesto ři 

Termíny  
(kontrolní 
termíny) 

Zdroje  

A, Bii, Civ, -
Dii, E 

xxxxx yyyyy MŽP MZe, MMR, … 
T: MM-RRRR  
KT: MM-RRRR 

(odkaz na 
seznam) 

Pozn.: Opatření lze případně dělit podle typu (např. legislativní, nelegislativní, investiční, organizační, 
výzkum a inovace…) 

4. Identifikace případných synergií či negativních vazeb mezi adaptačními 
opatřeními 

5. Identifikace využití strategických nástrojů pro adaptaci (tj. již existujících 
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či plánovaných strategických dokumentů na národní úrovni) 
6. Identifikace relevantních zdrojů financování a odhad nákladů na realizaci 

opatření 
Průřezová opat ření 

• Komunika ční strategie a zapojení ve řejnosti, vzd ělávání, výchova a 
osvěta 

4. NASTAVENÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ  
4.1. Shrnutí klimatických indikátor ů 

1. Výčet, způsob sledování (zdroje dat), frekvence 
4.2. Shrnutí dopadových indikátor ů 

1. Výčet, způsob sledování (zdroje dat), frekvence 
4.3. Sledování a hodnocení adaptace na zm ěnu klimatu (adapta ční 

indikátory) 
1. Nastavení systému sledování a hodnocení adaptace na změnu klimatu 
2. Výčet, způsob sledování (zdroje dat), frekvence 

4.4. Sledování a hodnocení vliv ů adaptace (tj. AS ČR, NAP adaptace) na 
životní prost ředí a lidské zdraví (indikátory vlivu adaptace) 

5. NASTAVENÍ STŘEDNĚDOBÉHO HODNOCENÍ A SYSTÉMU 
REVIZÍ 

6. NEZÁVISLÉ ADAPTA ČNÍ AKTIVITY NESTÁTNÍCH SUBJEKT Ů 
Adaptace není jen věcí vlády a státních institucí, ale také nestátního sektoru. 
Množství dalších subjektů může hrát klíčovou roli tam, kde jsou/budou adaptační 
aktivity vyvinuty a implementovány – zejména na regionální a lokální úrovni. Tato 
implementace ASČR ukazuje, že adaptace již aktivně probíhá a může probíhat. 
Zároveň je zde potřeba potřebnost adaptace více zakořenit ve společnosti, 
zejména mezi nestátními subjekty. 

7. PŘÍLOHY 
 
 


