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EU rámec

o Existence vnitrostátního nebo regionálního posouzení rizik 
pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně
klimatu je jednou z předběžných podmínek pro programové
období 2014 – 2020

o Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR –
navrhuje řadu možných opatření v různých sektorech –
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu schválen v 
lednu 2017

o Hodnocení klimatických rizik podmínku pro žádosti o velké
projekty

Politický kontext

o UNFCCC – nová dohoda na COP21 v Paříži

o Významnější změny klimatu se začnou projevovat po 
r. 2035

Finanční kontext

Zdroj: Swiss Re a Cat Perils. 2015

DG Clima: Doporučení pro projektové manažery: Tvorba 
investic odolných vůči změnám klimatu

o Modul 1: Identifikace citlivosti na klimatickou změnu 

o Modul 2: Popis expozice s ohledem na klimatická rizika 
(pozorované a budoucí klima) 

o Modul 3: Posouzení zranitelnosti navrhovaného řešení
(konkrétní zranitelnost) 

o Modul 4: Zhodnocení rizik

o Modul 5: Identifikace možností přizpůsobení

o Modul 6: Zhodnocení možností přizpůsobení

o Modul 7: Začlenění akčního plánu o přizpůsobení se do celého 
cyklu projektu



DG Clima: Doporučení pro projektové manažéry: 
Tvorba investic odolných vůči změnám klímy

DG Env: Doporučení pro zohledňování problematiky 
změny klímatu a biodiverzity v procesech EIA a SEA

o Trendy v životním prostředí z důvodu klimatických změn:
• ekosystémy,

• kvalita, teplota, průtoky, 

• ovzduší, 

• půda,  atd. 

o Hlavní otázka: Jak navrhované záměry ovlivní tyto trendy?

o Částečně: Jak tyto trendy mohou ovlivnit navrhované záměry? 

DG Env: Doporučení pro zohledňování problematiky změny 
klímatu a biodiverzity v procesech EIA a SEA

o Stanovení potřeby, obsahu a rozsahu posouzení vlivů
týkajících se změny klimatu

o Analýza stavu a trendů vývoje životního prostředí

o Posuzování vlivů s ohledem na kumulativní vlivy

o Popis nejistot

o Identifikace alternativ a zmírňujících opatření

o Výběr doporučených řešení a příprava na adaptivní řízení

o Závěrečná zpráva o hodnocení

Logické kroky – v různé míře detailu dle 
úrovně plánování

1. Identifikace citlivosti

2. Analýza expozice

3. Analýza rizik

4. Výběr možností přizpůsobení se (ze zohledněním zranitelnosti)

5. Monitoring a adaptivní řízení

Návaznost na procesní logiku posouzení vlivů
M1: Identifikace citlivosti



M2: Analýza expozice

Pro každé vybrané téma (např. ledovka):

oTrend v minulosti (jak rozsáhlé a jak často)

oOvlivnění provozu záměru (co a kde způsobilo problém)

oNáčrt budoucího trendu (odhad budoucí četnosti a 
síly/rozsahu) 

M3: Hodnocení rizik

o Určení rizikových míst a součástí provozu (např. územní
analýza k zjištění střetů s Q100 a Q500, pracovní setkání k 
tématu rizika námrazy)

Míra rizika  X  Pravděpodobnost X Adaptační kapacita

Hodnocení rizika M4: Výběr možností přizpůsobení se

oMožnosti přizpůsobení se - semináře, diskuse s projektanty

oKde to jde, vyberte win-win, no-regret and low regret možnosti 

oTam kde navrhované možnosti vyžadují hodně prostředků
rozlište mezi ‘nepostradatelnými’ a ‘postradatelnými’ součástmi 
provozu

Postradatelnost (namísto adaptivní
kapacity)

Nepostradatelné:

oNezbytná součást provozu  - nelze zajistit jinak

oOprava by byla příliš drahá a časově náročná

oNutno zajistit robustní návrh (bude fungovat i při nejhorších 
scénářích)

Postradatelné:

oMůže být nahraženo jiným způsobem

oOprava je levnější nežli robustní návrh

oNutno zajistit varovný systém a připravit plány pro řešení
problému 



M5: Monitoring a adaptivní řízení

o Kontrola základních sledovaných parametrů a předpokladů
(čestnost a rozsah jevu, míru poškození) – může sledovat 
např. investiční odbor 

o Úpravy záměrů v rámci jejich postupných modernizací na 
základě získaných poznatků

o Zpětné vazby meteorologům? 

Příklad monitoringu

Rozumný přístup – nutno ohlídat 
právní zodpovědnost
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