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K čemu slouží příručka věnovaná provádění Zelené dohody 
na místní úrovni?

Zelená dohoda je nová strategie růstu EU, jejímž cílem je přiblížit Evropu udržitelnějšímu a odolnějšímu způsobu
života. V podstatě se jedná o plán, který v reakci na závazky EU v oblasti boje proti změně klimatu a s ohledem na další
environmentální otázky vytyčila Evropská komise.

Nejdůležitější úkoly a cíle:

• začlenit cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality do evropského právního rámce pro klima,

• snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti úrovním z roku 1990,

• stimulovat vytváření zelených pracovních míst a udržet trend, který EU nastolila, a sice že se emise skleníkových
plynů snižují, zatímco její ekonomika roste,

• zajistit, aby transformace byla spravedlivá a nikdo nebyl opomenut,

• chránit zdraví a kvalitu života občanů před environmentálními riziky.

Má být vodítkem pro místní a regionální orgány v průběhu ekologické transformace

Tato příručka má sloužit jako vodítko pro místní a regionální orgány při provádění Zelené dohody na místní a regionální

úrovni. Pomůže jim při hledání nejvhodnějších opatření k řešení rizik, která jsou spojena se změnou klimatu. Obsahuje
rady ohledně případových studií, finanční podpory a technické pomoci v oblastech přizpůsobování se změně klimatu

či biologické rozmanitosti i v souvislosti s renovační vlnou.
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Česká republika

Chcete docílit vyšší odolnosti? Zjistěte víc o přizpůsobování
se změně klimatu a o různých opatřeních, která lze ve vaší
klimatické oblasti provést.

Rádi byste se dozvěděli více o tom, jak renovovat vaše
budovy? Seznamte se s opatřeními v rámci renovační vlny.



Česká republika
Význam přizpůsobení se změně klimatu pro místní a regionální orgány

Seznamte se s adaptačními opatřeními a osvědčenými 
postupy v České republice

Přizpůsobování se změně klimatu…
… je proces přizpůsobování se stávajícím nebo očekávaným povětrnostním extrémům a jejich účinkům.
… probíhá na základě lidského zásahu, přičemž se může jednat o přírodní i o městské prostředí.
… má velký význam pro minimalizaci škod.
… je snahou nalézt řešení pro život s ohledem na možné změny klimatu.
�… se liší od zmírňování změny klimatu, které má zpomalit škodlivé dopady změny klimatu.

Význam pro místní a regionální orgány spočívá v tom, že…
… fyzické dopady změny klimatu a s nimi spojené dopady socioekonomické se na regionální úrovni značně liší.
… neexistuje žádné univerzální řešení, neboť přizpůsobování se změně klimatu závisí na konkrétních podmínkách.

Místní a regionální orgány by se měly rozhodnout pro individuálně uzpůsobená adaptační opatření, jelikož…
… dopady změny klimatu lze pociťovat již nyní, a to celosvětově, na úrovni států i na regionální úrovni.
… celostátní opatření nemusí být plně použitelná v místních a regionálních podmínkách.

Od regionálních tvůrců politik se vyžaduje, aby vypracovali individuálně uzpůsobená adaptační opatření, která budou odpovídat konkrétním
potřebám jejich komunit. Mohou volit mezi tzv. šedými, zelenými a měkkými opatřeními, která mohou být prováděna v rámci buď…

… postupného přizpůsobování se, jež zachovává podstatu systému, nebo
… transformačního přizpůsobování se, které mění základní atributy socioekologického systému.



Česká republika – zvolte klimatickou oblast

Kontinentální

Horská



Kontinentální regiony

… zvládat vyšší teploty
Průměrné globální teploty se od 19. století zvyšují, a roste tedy počet teplých dnů a nocí za rok. Zejména v kontinentálních
oblastech se očekává značný nárůst teplot, což povede například ke zvýšené poptávce po chlazení nebo po lékařské pomoci
v souvislosti s teplotním stresem, dehydratací a úpalem.

Zjistěte, jak… 

… hospodařit s vodou
Vyšší teploty spolu s poklesem letních srážek mohou mít za následek sucho a v konečném důsledku vést
k extrémnímu horku a soupeření o vodní zdroje.

… chránit lesy
Ve venkovských oblastech s mnoha stromy nebo trávou a keři je zvýšené nebezpečí rychlého šíření lesních požárů.
Kvůli tomu může klesnout hospodářská hodnota lesů a souvisejících odvětví.

… zajistit stabilní hladinu vody v řekách
V kontinentální oblasti lze očekávat období silnějších srážek, které mohou případně přinést záplavy a vyšší průtok
řek. Zcela zásadní význam má tedy připravenost na tyto události, zejména pokud jde o budovy a infrastrukturu.



Horské regiony
Zjistěte, jak…

… zvládat vyšší teploty
Zejména v horských oblastech bude nárůst teploty vyšší než evropský průměr. Vyšší teploty v horských regionech vedou k dalším
klimatickým otřesům, které je třeba pozorně zohlednit.

… ochraňovat biologickou rozmanitost
Šíření nepůvodních druhů, které ohrožují ekosystémy, přírodní stanoviště nebo jiné druhy, je v důsledku rostoucích
teplot nejpravděpodobnější právě v horských regionech. Důsledkem je rovněž to, že se rostlinné a živočišné druhy
posouvají do vyšších nadmořských výšek a roste riziko úbytku biologické rozmanitosti.

… se vypořádat s dopady tání
V důsledku vyšších teplot může dojít k tomu, že v horských regionech bude méně sněhových srážek a zmenší se ledová
pokrývka a objem ledovců. Dopady těchto jevů jsou většinou negativní, kladně ovlivněn by však mohl být potenciál
příslušných regionů v oblasti hydroelektrické energie.

… se připravit na sesuvy půdy
Vzhledem k vyšším úhrnům srážek a vyšším hladinám tekoucích vod se očekává, že v horských oblastech bude častěji
docházet k sesuvům půdy a skalnímu řícení.



Zjistěte, jak zvládat vyšší teploty

• Zlepšení tepelné izolace

• Vertikální zeleň

• Rozšiřování rozlohy zastíněných oblastí

• Zelené / reflexní střechy a plochy

• Zlepšení zavlažovacích systémů v zemědělství

• Rozšiřování a revitalizace zelených ploch

• Parky a fontány ve městech

• Hodnocení zranitelnosti

• Akční plány pro vlny veder



Zjistěte, jak se vypořádat s dopady tání

• Stabilizace (horských) útesů

• Zpevnění (horských) útesů

• Rozšiřování a revitalizace zelených ploch

• Monitorování permafrostu a ledovců

• Hodnocení zranitelnosti

• Systémy včasného varování

• Podpora pojištění

• Cestovní ruch bez automobilů / udržitelný cestovní ruch



Zjistěte, jak zajistit stabilní hladinu vody v řekách

• Udržitelné odvodňovací systémy

• Hráze a přehrady

• Rozšiřování příkopů podél silnic

• Snížení počtu a otevření nepropustných povrchů

• Zelené / reflexní střechy a plochy

• Obnova a zachování záplavových území

• Obnova a zachování mokřadů

• Systémy včasného varování



Zjistěte, jak hospodařit s vodou

• Zlepšení zavlažovacích systémů v zemědělství

• Prostory pro zadržování vody

• Více zelených ploch ve městech

• Systémy včasného varování

• Osvěta v oblasti spotřeby vody



Zjistěte, jak chránit lesy

• Agrolesnictví

• Hodnocení zranitelnosti

• Systémy včasného varování



Zjistěte, jak se připravit na sesuvy půdy

• Hodnocení zranitelnosti

• Systémy včasného varování



Zjistěte, jak ochraňovat biologickou rozmanitost

• Podvodní odsavače

• Střídání plodin

• Vysazení přirozených predátorů

• Určení nejproblematičtějších druhů a sledování

jejich pohybu



Zlepšení tepelné izolace
Šedá opatření

Zlepšení tepelné izolace
Existuje několik možností, jak zajistit odolnost budov vůči změně klimatu, pokud jde o příliš vysoké teploty. Tyto možnosti se týkají projektování
budov – včetně využití IT technologií k optimalizaci tepelné pohody – a obálky budov. Tepelná izolace je důležitou technologií, která snižuje
spotřebu energie v budovách tím, že brání tepelným ziskům a ztrátám prostřednictvím obálky budovy.

Osvědčené postupy:
• Život v domku na stromě v Turíně: kombinace adaptačních a mitigačních opatření v zájmu většího pohodlí (Itálie)
• Zajištění odolnosti budov vůči změně klimatu, pokud jde o nadměrné teplo

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/living-in-a-tree-house-in-torino-italy-combining-adaptation-and-mitigation-measures-to-improve-comfort
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/climate-proofing-of-buildings-against-excessive-heat


Vertikální zeleň
Šedá opatření

Vertikální zeleň
S nárůstem hustoty zalidnění ve městech a snížením dostupnosti půdy se intenzivněji pracuje s vertikální zelení. Cílem je podpořit využívání
vegetace v městských oblastech. Vertikální zeleň má řadu přínosů: lze ji využít k chlazení, hospodaření s vodou a také zajišťování dodávek
potravin.

Osvědčený postup:

• Berlin Biotope Area Factor (Německo)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/berlin-biotope-area-factor-2013-implementation-of-guidelines-helping-to-control-temperature-and-runoff/


Rozšiřování rozlohy zastíněných oblastí
Zelená a šedá opatření

Rozšiřování rozlohy zastíněných oblastí
Rozšiřování rozlohy zastíněných oblastí je považováno za jednu z nejúčinnějších strategií, jak zlepšit tepelnou pohodu v létě. K zajištění lepší
tepelné pohody na pěších zónách měst v letních měsících lze využít strategie urbanistického plánování. Některé z těchto strategií zahrnují
instalaci slunečních přístřešků na budovách, výsadbu stromů a větší zastínění s cílem bojovat proti efektu tepelných ostrovů.

Osvědčené postupy:
• Sociální zranitelnost vůči vlnám veder – od hodnocení k provádění adaptačních opatření v Košicích a Trnavě (Slovensko)
• Stromy v Barceloně zmírňující klima středomořského města (Španělsko)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/social-vulnerability-to-heatwaves-2013-from-assessment-to-implementation-of-adaptation-measures-in-kosice-and-trnava-slovakia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate


Zelené / reflexní střechy a plochy
Šedá/zelená opatření

Zelené / reflexní střechy

Zelená střecha je vrstva vegetace vysazená na ploché nebo lehce nakloněné střeše s vodovzdorným systémem. Zeleným střechám se rovněž
říká vegetační nebo ekologické střechy. Pomáhají kontrolovat odtok a zadržování srážkové vody, vstřebávají přebytečnou vodu, zmírňují efekt
městských tepelných ostrovů, zlepšují kvalitu ovzduší a izolují budovy.

Osvědčený postup:
• Basilejské zelené střechy: kombinace adaptačních a mitigačních opatření
• Čtyři pilíře hamburské strategie pro zelené střechy: finanční pobídky, dialog, regulace a věda

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/four-pillars-to-hamburg2019s-green-roof-strategy-financial-incentive-dialogue-regulation-and-science


Rozšiřování a revitalizace zelených ploch
Zelená opatření

Rozšiřování a revitalizace zelených ploch
Zeleň ve městech zmírňuje dopady znečištění a může omezit jev známý jako efekt městských tepelných ostrovů (jedná se o teplo zachycené v městských
oblastech). K tomuto efektu dochází ve městech v důsledku lidské činnosti. Sídelní zeleň, jako jsou parky, hřiště a zeleň v rezidenčních oblastech, může
přispívat k duševnímu a fyzickému zdraví a snižovat nemocnost a úmrtnost v městských obytných čtvrtích, neboť obyvatelům poskytuje psychologickou
relaxaci a zmírnění stresu. Ekologizace životního prostředí není prospěšná jen z hlediska zdraví a dobrých životních podmínek. Usnadňuje rovněž
hospodaření s vodou, napomáhá biologické rozmanitosti v zastavěných oblastech a může přispět ke zmírnění účinků hlukového znečištění.

Osvědčený postup:
• Projektování městských ulic, které se zaměřuje na decentralizované ekologické hospodaření s dešťovou vodou a zohledňuje se při něm životní prostředí

– Ober-Grafendorf (Rakousko)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/environment-friendly-urban-street-design-for-decentralized-ecological-rainwater-management-in-ober-grafendorf-lower-austria


Parky a fontány ve městech
Zelená opatření

Parky a fontány ve městech
Parky a fontány coby rekreační prostory představují důležitý aspekt zmírňování efektu tepelných ostrovů. Oprava historických fontánek s pitnou
vodou a instalace nových může pomoci lidem, na něž negativně působí horko ve městě, neboť se touto vodou mohou ochladit nebo se jí mohou
napít. Otevřená voda může snížit teplotu vzduchu prostřednictvím odpařování, vstřebávání tepla a odváděním tepla, neboť chladicí účinek
tekoucí vody je větší, než je tomu u vody stojaté. Ještě větší chladicí účinek pak má rozprášená voda z fontánek či kašen, a to vzhledem k tomu,
že ve styku se vzduchem je velká kontaktní plocha vody, což stimuluje odpařování. Chladicí účinek má rovněž kropení ulic. To je nejlépe
provádět v dopoledních a odpoledních hodinách na přímém slunci. Fontány mohou snížit teplotu okolního vzduchu o 3 °C a jejich chladicí účinek
lze pociťovat až do vzdálenosti 35 metrů. Mimoto mají fontány i společenský přínos – děti si v nich mohou hrát a lidé se u nich v parcích a na
náměstích mohou scházet.

Osvědčený postup:
• Stuttgart: boj proti efektu tepelných ostrovů a špatné kvalitě ovzduší prostřednictvím ventilačních koridorů a zelenomodré infrastruktury

(Německo)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors


Akční plány pro vlny veder
Měkká opatření

Akční plány pro vlny veder

V zájmu zlepšení reakce veřejného zdravotnictví na extrémní teploty a vlny veder kvantifikoval projekt EuroHEAT zdravotní dopady tepla v evropských
městech a určil možnosti, jak za účelem ochrany zdraví zlepšit připravenost a reakce systémů zdravotní péče. Projekt má především upozornit na to,
že teplo představuje hrozbu pro zdraví a že kvůli změně klimatu dochází k vlnám veder častěji. Dopadům horkého počasí na zdraví lze předcházet. Je
také možné přijmout strategie a opatření v oblasti veřejného zdraví. Prevence vyžaduje portfolio opatření na různých úrovních. Patří sem např.:
systémy včasného varování ohledně meteorologických záležitostí; lékařské poradenství; zdravotnické služby zaměřené na zvláště zranitelné skupiny;
bezplatné informace a telefonní linky pomoci; rozvoz jídla a domácí péče.

Osvědčené postupy:
• Provádění portugalského pohotovostního plánu pro vlny veder
• Anglický akční plán pro vlny veder
• Rakouský plán ochrany před horkem

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/archive/the-euroheat-project
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/operation-of-the-portuguese-contingency-heatwaves-plan
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/heatwave-plan-for-england
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/operation-of-the-austrian-heat-protection-plan


Udržitelné odvodňovací systémy
Šedá opatření

Udržitelné odvodňovací systémy
Udržitelné odvodňovací systémy poskytují alternativu k přímému odvádění povrchové vody prostřednictvím potrubních a kanalizačních sítí do
vodních toků poblíž. Jejich přínos spočívá především v tom, že omezují výskyt záplav, zvyšují kvalitu vody, snižují úroveň znečištění a vytvářejí
stanoviště pro volně žijící živočichy.

Osvědčené postupy:
• Hospodaření se srážkovou vodou ve městě – čtvrť Augustenbörg v Malmö (Švédsko)
• Hospodaření se srážkovou vodou ve Växjö – kanál Linnaeus a laguny Växjöského jezera (Švédsko)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-storm-water-management-in-augustenborg-malmo
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/storm-water-management-in-vaxjo-the-linnaeus-canal-and-vaxjo-lake-lagoons-sweden


Hráze a přehrady
Šedá opatření

Hráze a přehrady
Mají-li si hráze a přehrady udržet svou kapacitu co do ochrany a mají-li splňovat požadavky na bezpečnost, vyžadují pravidelnou údržbu a zpevňování.
Klimatické scénáře předpovídající zvyšování hladiny moří a extrémní povětrnostní podmínky mohou navíc vést k novým požadavkům na bezpečnost a
k budování nových ochranných prvků tam, kde byla zjištěna slabá místa, nebo ke zvyšování či zesilování stávajících hrází. Zpevnění hrází a přehrad
může zvýšit jejich stabilitu a odolnost vůči narušení. Toho lze docílit např. posílením vnitřního jádra hráze nebo vylepšením vlastností povrchu hráze,
které přispívají k její celkové stabilitě. Více informací o hrázích a přehradách naleznete zde.

Osvědčené postupy:
• Provádění integrovaného hlavního plánu pro bezpečnost pobřeží ve Vlámsku (Belgie)
• Kombinace měkkých a tvrdých technických opatření v rámci regionální činnosti zaměřené na zvládání záplav – Norfolk Broadlands (Spojené

království)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-or-improvement-of-dikes-and-dams
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/regional-flood-management-by-combining-soft-and-hard-engineering-solutions-the-norfolk-broadlands


Rozšiřování příkopů podél silnic
Šedá opatření

Rozšiřování příkopů podél silnic
Jedním z účelů drenážních struh podél cest je zabránit nebezpečnému hromadění dešťové vody na povrchu vozovky. Díky otevřeným příkopům
může voda z povrchu vozovky úplně odtéct. Příkopy také nepřetržitě zachycují dešťovou vodu proudící na vozovku z přilehlé půdy. Z těchto
důvodů je tam, kde jsou podél silnic drenážní struhy, méně pravděpodobné, že se na povrchu vozovky nebo poblíž nahromadí voda. Rozšiřování
těchto příkopů pomáhá, aby mohly vodu z vozovky pojmout.

Osvědčený postup:
• Začlenění opatření pro přizpůsobení se změně klimatu do vodohospodářské činnosti zaměřené na protipovodňovou ochranu – Isola Vicentina

(Itálie)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/mainstreaming-adaptation-in-water-management-for-flood-protection-in-isola-vicentina


Snížení počtu a otevření nepropustných povrchů
Šedá opatření

Snížení počtu a otevření nepropustných povrchů
Nepropustné povrchy – např. umělé, neprostupné povrchy, jako je asfalt – mohou být v případě častějších extrémních dešťů příčinou místního
nadbytku vody. Rozlišuje se zde mezi nadbytkem vody z kanalizace po extrémních letních srážkách a nadbytkem vody z vodních cest po
dlouhém období srážek, což je jev, který je typičtější v zimních měsících. Otevření stávajících nepropustných povrchů a snížení jejich počtu
může zabránit záplavám ve městech a pomoci vodu absorbovat.

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci



Zlepšení zavlažovacích systémů v zemědělství
Šedá opatření

Zlepšení zavlažovacích systémů v zemědělství
V oblastech, kde srážky nejsou pravidelné nebo dostatečně časté, jsou k tomu, aby plodiny zůstaly zdravé, zapotřebí inovativní zemědělské
technologie, jako je dodatečné zavlažování. Zavlažovací systém je umělé a soustavné dodávání vody do půdy pomocí různých sítí trubek,
čerpadel a rozprašovačů. V zemědělství existují různé metody zavlažování, které zahrnují systémy kapkového zavlažování, zavlažování
pomocí postřikovačů, zavlažování středovým pivotem, systémy brázdového zavlažování a terasovité zavlažování. Zlepšení zavlažovacích
systémů za účelem účinnějšího a udržitelnějšího využívání vody má zásadní význam pro šetření vodou. Další informace naleznete zde.

Osvědčený postup:
• Zlepšení struktury orné půdy obdělávané zemědělským podnikem zaměřeným na pěstování plodin – okres Heilbronn (Německo)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/agriculture/index_html
https://agriadapt.eu/


Zachování a obnova horských útesů
Šedá opatření

Zachování a obnova horských útesů
Horské útesy jsou většinou tvrdé a tvoří je vápenec, pískovec, žula nebo jiné horniny. U kamenných útesů dochází k sesuvu kamení nebo k pádům
skalního bloku. Eroze útesu je téměř vždy důsledkem strukturální eroze, která vede k postupnému ústupu pobřeží, neboť množství erodovaného
sedimentu (kameny, oblázky či písek) převyšuje množství sedimentu usazeného. Za účelem zmírnění eroze útesu a jejích následků – jako je sesuv půdy,
zřícení skály nebo pád kamení – se techniky zpevnění útesu snaží posílit svah a zvýšit jeho celkovou stabilitu minimalizací tlaků na straně pevniny.
Některé techniky rovněž chrání úpatí útesu před erozí, kterou způsobuje moře. Tato ochrana je klíčovým faktorem pro posílení útesu. K užívaným
technikám patří úprava tvaru útesu, odvodnění útesu, použití stavebních kotev do kamene nebo zesílených geomřížek a přichycených sítí.

Osvědčený postup:
• Řešení problému eroze pobřeží v regionu Marche (Itálie)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Monitorování permafrostu a ledovců
Měkká opatření

Monitorování permafrostu a ledovců
Celkovým cílem monitorování permafrostu a ledovců je přispět ke zmírnění přírodních rizik, která vyplývají z dopadů změny klimatu na alpský
permafrost a ledovce. Zavedením monitorování a vypracováním společné strategie pro řešení rizik spojených s permafrostem lze napomoci
udržitelnému rozvoji a provádění postupů řádné správy věcí veřejných. Výsledky mohou vedoucím činitelům a odpovědným orgánům
poskytnout nezbytné podklady pro rozhodování a strategie pro řešení rizik souvisejících s permafrostem.

Osvědčené postupy:
• Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu – grimselská oblast ve švýcarských Alpách (Švýcarsko)
• Síť pro dlouhodobé monitorování permafrostu (PermaNET)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/climate-adaptation-strategy-for-the-grimsel-area-in-the-swiss-alps
http://www.permanet-alpinespace.eu/home.html


Cestovní ruch bez automobilů / udržitelný cestovní ruch
Měkká opatření

Cestovní ruch bez automobilů / udržitelný cestovní ruch
Udržitelným cestovním ruchem se rozumí udržitelné postupy v rámci tohoto odvětví. Jeho cílem je minimalizovat negativní dopady, jako je únik finančních
prostředků, škody na přírodním prostředí a přelidnění, a naopak maximalizovat dopady pozitivní, jako je vytváření pracovních míst, zachování kulturního
dědictví a jeho výklad, ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a obnova krajiny. Program OSN pro životní prostředí a Světové organizace
cestovního ruchu definují udržitelný cestovní ruch jako cestovní ruch, který bere plně v úvahu současné a budoucí hospodářské, sociální a environmentální
dopady s cílem uspokojit potřeby návštěvníků, odvětví, okolí a hostitelských komunit.

Osvědčené postupy:
• Udržitelné plánování cestovního ruchu a přizpůsobování se změně klimatu v Alpách: případová studie věnovaná zimnímu cestovnímu ruchu v horských

komunitách v Dolomitech (viz také zde)
• Podpora koevoluce lidských činností a přírodního systému v zájmu rozvoje udržitelného pobřežního a námořního cestovního ruchu (CO-EVOLVE)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669582.2015.1122013?src=recsys&journalCode=rsus20&
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/sustainable-tourism-planning-and-climate-change-adaptation-in-the-alps-a-case-study-of-winter-tourism-in-mountain-communities-in-the-dolomites
https://co-evolve.interreg-med.eu/


Umělé duny a obnova dun
Šedá opatření

Umělé duny a obnova dun
Umělé duny jsou technické struktury, které napodobují tvar přírodních dun. Často je vytvářen celý řetězec těchto dun. Jsou stavěny z písku
dovezeného odjinud a tvarovány za použití buldozerů nebo vznikají rekonstrukcí původních dun či pomocí jiných prostředků. Tento proces
často probíhá souběžně s obnovou pláže.

Osvědčený postup:
• Provádění integrovaného hlavního plánu pro bezpečnost pobřeží ve Vlámsku (Belgie)
• Sand Motor – využití přírodních řešení za účelem lepší ochrany pobřeží – Delfland (Nizozemsko)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands


Hráze na mořském pobřeží
Šedá opatření

Hráze na mořském pobřeží
Jde o betonové, zděné nebo kovové konstrukce vybudované podél pobřeží na hranici mezi pláží a pevninou či dunou. Mají chránit
vnitrozemskou oblast před působením vln a bránit erozi pobřeží. Tyto hráze jsou obvykle masivní a jsou navrženy tak, aby odolávaly bouřlivým
přílivům. Jejich výška je minimálně taková, aby odpovídala rozdílu mezi úrovní pláže a pevninou, i když obvykle bývají stavěny vyšší, aby se
přes ně vlny nepřelévaly. Používají se rovněž ke stabilizaci erodovaných útesů a k ochraně pobřežních cest a sídel. Hřeben hráze často
přechází ve zpevněnou plochu, kterou lze využít jako silnici, promenádu nebo parkoviště. Hráze vytvářejí jasný předěl mezi pláží a pevninou.
Často se nacházejí tam, kde je pláž úzká nebo strmá a typický vlnolam by byl buď příliš velký, nebo neekonomický.

Osvědčený postup:
• Timmendorfská pláž – strategie pobřežní protipovodňové ochrany (Německo)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/timmendorfer-strand-coastal-protection-strategy-germany


Obnova pláží
Šedá opatření

Obnova pláží
Obnova pláží je navážení písku na erodované pobřeží s cílem zachovat množství písku, který tvoří jeho základ. Tímto způsobem je kompenzována
přirozená eroze a oblast je více chráněna před bouřlivým přílivem. Použít lze rovněž štěrk a malé oblázky, zejména na předbřeží. Cílem obnovy
pláží je často zachování těchto pláží pro turistické a rekreační účely. Tento proces vyžaduje vybagrovaný materiál, jako je písek a oblázky ze
zdrojové oblasti na moři nebo ve vnitrozemí, který je navážen na pláž, u níž dochází k erozi. Tato technika se v Evropě používá od počátku 50. let
20. století. Jedná se o běžnou praxi v Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Spojeném království a Španělsku. Další informace
o jednotlivých technikách naleznete zde.

Osvědčený postup:
• Provádění integrovaného hlavního plánu pro bezpečnost pobřeží ve Vlámsku (Belgie)
• Sand Motor – využití přírodních řešení za účelem lepší ochrany pobřeží – Delfland (Nizozemsko)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/beach-and-shoreface-nourishment
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands


Protipovodňové zábrany
Šedá opatření

Protipovodňové zábrany
Protipovodňové zábrany jsou pevná zařízení, která za normálních podmínek umožňují průtok vody, avšak jejich součástí jsou brány či
přepážky, jež lze uzavřít, aby se v případě bouřlivých nebo skočných přílivů zabránilo záplavám. Mohou uzavřít ústí řeky nebo vodní cesty do
moře. Tyto zábrany mohou představovat zásadní infrastrukturní systém a často jsou spojeny s dalšími protipovodňovými opatřeními, jako jsou
hráze, pobřežní hráze nebo obnova pláží. Obvykle se využívají k ochraně městských sídel a infrastruktury, které by byly silně zasaženy
bouřlivými přílivy a mořskými záplavami.

Osvědčené postupy:
• Provádění integrovaného hlavního plánu pro bezpečnost pobřeží ve Vlámsku (Belgie)
• Brána Maeslantkering na kanálu Nieuwe Waterweg mezi Rotterdamem a Severním mořem uzavírá plavební kanál o šířce 360 metrů

(samotnou bránu tvoří dvě křídla široká 210 metrů a vysoká 22 metrů).

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/implementation-of-the-integrated-master-plan-for-coastal-safety-in-flanders


Přemístění infrastruktury do vyšších 
nadmořských výšek 

Šedá opatření

Přemístění infrastruktury do vyšších nadmořských výšek
Změna klimatu povede k výrazným narušením činnosti podniků, což může v konečném důsledku vyžadovat fyzický přesun podnikatelské
a průmyslové činnosti z regionů silně zasažených změnou klimatu jinam. Důvodem by mohlo být buď přímé narušení činnosti podniků vlivem
změny klimatu (např. povodně nebo zvýšené hladiny moře) nebo nepříznivé důsledky narušení jejich dodavatelské, odběratelské či zdrojové
základny. Rozhodnutí o přemístění podniků mohou být adaptační reakcí na změnu klimatu.

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu



Zpevnění útesů
Šedá opatření

Zpevnění útesů
Pobřežní útesy lze rozlišovat na základě jejich morfologie a struktury: útesy mohou být z nezpevněných hornin – tvořené pískem, siltem, jílem,
slínem a křídou – nebo z hornin zpevněných – z vápence, pískovce, žuly atd. Útesy z nezpevněných hornin jsou náchylnější k erozi a sesuvům
půdy než útesy kamenné, u nichž spíše dochází k sesuvu kamení nebo k pádům skalního bloku. Eroze útesu v pobřežních oblastech je téměř
vždy důsledkem strukturální eroze, která vede k postupnému ústupu pobřeží, neboť množství erodovaného sedimentu (kameny, oblázky či
písek) převyšuje množství sedimentu usazeného. Za účelem zmírnění eroze útesu a jejích následků – jako je sesuv půdy, zřícení skály nebo
pád kamení – se techniky zpevnění útesu snaží posílit svah a zvýšit jeho celkovou stabilitu minimalizací tlaků na straně pevniny. Některé
techniky rovněž chrání úpatí útesu před erozí, kterou způsobuje moře. Tato ochrana je klíčovým faktorem pro posílení útesu. K užívaným
technikám patří úprava tvaru útesu, odvodnění útesu, použití stavebních kotev do kamene nebo zesílených geomřížek a přichycených sítí.

Osvědčený postup:
• Řešení problému eroze pobřeží v regionu Marche (Itálie)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Stabilizace útesů
Zelená opatření

Stabilizace útesů
Pobřežní útesy lze rozlišovat na základě jejich morfologie a struktury: útesy mohou být z nezpevněných hornin – tvořené pískem, siltem, jílem,
slínem a křídou – nebo z hornin zpevněných – z vápence, pískovce, žuly atd. Útesy z nezpevněných hornin jsou náchylnější k erozi a sesuvům
půdy než útesy kamenné, u nichž spíše dochází k sesuvu kamení nebo k pádům skalního bloku. Eroze útesu v pobřežních oblastech je téměř
vždy důsledkem strukturální eroze, která vede k postupnému ústupu pobřeží, neboť množství erodovaného sedimentu (kameny, oblázky či
písek) převyšuje množství sedimentu usazeného. Techniky stabilizace pobřežního útesu zmírňují erozi útesu a její následky – jako je sesuv
půdy, zřícení skály nebo pád kamení. Stabilizace a zpevnění útesů se v praxi často kombinují. Techniky stabilizace zahrnují metody zvyšování
stability svahu a opatření zmírňující erozi způsobenou mořem na úpatí útesu.

Osvědčený postup:
• Řešení problému eroze pobřeží v regionu Marche (Itálie)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/addressing-coastal-erosion-in-marche-region-italy


Obnova a zachování záplavových území
Zelená opatření

Obnova a zachování záplavových území
Záplavová území pokrývají 7 % evropské kontinentální oblasti. Většina z nich je však environmentálně poškozena. Vypracování strategií pro
zachování záplavových území má zcela zásadní význam, neboť obnovená záplavová území představují alternativu k strukturálním opatřením
reagujícím na zvýšené riziko povodní. Mohou tedy mít tlumící funkci. Obnova záplavových území zároveň pomáhá zvyšovat kvalitu
ekosystémových služeb – např. přispívá ke zlepšování kvality vody, zlepšování podmínek pro zachování biologické rozmanitosti a zvyšování
rekreační hodnoty.

Osvědčené postupy:
• Obnova řeky v městském prostředí: udržitelná strategie pro hospodaření se srážkovou vodou v Lodži (Polsko)
• Dolnodunajský zelený koridor: obnova záplavového území za účelem protipovodňové ochrany (Bulharsko a Rumunsko)
• Obnovení říční dynamiky: prostor pro řeku Regge (Nizozemsko)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/urban-river-restoration-a-sustainable-strategy-for-storm-water-management-in-lodz-poland
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/lower-danube-green-corridor-floodplain-restoration-for-flood-protection
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/room-for-the-river-regge-netherlands-2013-restoring-dynamics


Obnova a zachování mokřadů
Zelená opatření

Obnova a zachování mokřadů
Pobřežní mokřady jsou mokřady v pobřežních oblastech tvořené slanou nebo brakickou vodou. Poskytují přirozenou ochranu před pobřežními
záplavami a bouřlivými přílivy, neboť pohlcují energii vln a zmírňují erozi, přičemž pomáhají stabilizovat pobřežní sedimenty. V některých
lokalitách lze pobřežní mokřady využít k absorpci vod z bouřlivých přílivů, a zmírnit tak záplavy. Pobřežní mokřady jsou důležitými přírodními
stanovišti – plní například důležitou funkci, pokud jde o líhnutí ryb a měkkýšů, z různých důvodů jsou významné pro ptactvo a mohou také
přispívat k čištění vody. Obnova a řízené úpravy pobřežních mokřadů jsou v čím dál větší míře považovány za opatření pro přizpůsobení se
změně klimatu.

Osvědčené postupy:
• Obnova přírodních stanovišť a integrovaná správa v deltě řeky Ebro v zájmu zlepšení ochrany biologické rozmanitosti a zvýšení odolnosti

vůči změně klimatu (Španělsko)
• Adaptační obnova bývalých solných polí v Camargue (Francie)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/habitat-restoration-and-management-in-the-ebro-delta-coastal-lagoons
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adaptive-restoration-of-the-former-saltworks-in-camargue-southern-france


Zahrnutí zvyšování hladiny moří do budoucího 
územního plánování měst

Měkká opatření

Zahrnutí zvyšování hladiny moří do budoucího územního plánování měst
Zvyšování hladiny moří přináší velké výzvy pro využívání pobřežní půdy, a tudíž i pro procesy územního plánování měst. Teoreticky mohou
z územního plánování vzejít opatření, jež na zvyšování hladiny moří reagují a jsou sociálně i environmentálně udržitelná. V praxi se však
prostřednictvím procesů územního plánování nemusí podařit tohoto ideálu dosáhnout. Má-li být územní plánování měst udržitelně, musí: vést
ke kolektivním opatřením v rámci místních komunit a různých větví a úrovní správy i napříč nimi; být spravedlivé, co se týče realizace, a to
z hlediska územního rozsahu i harmonogramu.

Osvědčené postupy:
• Změna klimatu a územní rozvoj: adaptační strategie pro územní plánování měst a regionů v pobřežních městských regionech po vzoru

regionu Baltského moře
• Partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřené na vybudování nové čtvrti chráněné před záplavami – Bilbao (Španělsko)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/climate-change-and-spatial-development-adaptation-strategies-for-urban-and-regional-planning-in-urban-coastal-zone-regions-based-on-the-example-of-the-baltic-region
https://www.zorrotzaurre.com/


Agrolesnictví
Zelená opatření

Agrolesnictví
Agrolesnické systémy zahrnují všechny systémy využívání půdy nebo formy obhospodařování půdy, kdy jsou na stejné správní jednotce
pozemku víceleté dřeviny záměrně integrovány s plodinami nebo zvířaty. Agrolesnictví těží z doplňkovosti mezi stromy a plodinami za účelem
účinnějšího využívání dostupných zdrojů. Efektivní a moderní verze agrolesnictví umožňují diverzifikovat zemědělskou činnost a lépe využívat
environmentální zdroje. Agrolesnická činnost může probíhat v regionech s tropickým i mírným podnebím a jejím prostřednictvím lze produkovat
potraviny a vlákniny pro lepší výživové zabezpečení, zajišťovat obživu, zmírňovat chudobu a přispívat k produktivnímu a odolnému
zemědělskému prostředí. Kromě toho může posílit ekosystémy díky ukládání uhlíku, prevenci odlesňování, zachování biologické rozmanitosti,
čistší vodě a regulaci eroze, přičemž pomáhá zemědělské půdě odolávat jevům, jako jsou povodně a sucho.

Osvědčené postupy:
• Agrolesnictví: zemědělství budoucnosti? Případ města Montpellier (Francie)
• Autonomní přizpůsobení se suchu v agro-silvopastorálním systému v Alenteju (Portugalsko)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/agroforestry-agriculture-of-the-future-the-case-of-montpellier
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/autonomous-adaptation-to-droughts-in-an-agro-silvo-pastoral-system-in-alentejo


Prostory pro zadržování vody
Zelená opatření

Prostory pro zadržování vody
Opatření pro přirozené zadržování vody jsou opatření, jejichž cílem je zachovat a zvýšit potenciál krajiny, půdy a vodonosných vrstev jímat
vodu. Jsou založena na obnově ekosystémů, na přirozených rysech a vlastnostech vodních toků a na využívání přírodních procesů. Díky
tomu, že přispívají k integrovaným cílům týkajícím se ochrany a obnovy přírody a biologické rozmanitosti a úpravy krajiny, podporují zelenou
infrastrukturu. Při provádění těchto opatření se využívá vlastností přírody k regulaci průtoku a přesunům vody s cílem zmírnit krajní situace, co
se stavu vody týče, a tím i extrémní jevy, jako jsou záplavy, sucha, desertifikace a zasolování. Představují lepší environmentální řešení pro
zvládání povodňových rizik, neboť mají podobu decentralizovaných jezer a rybníků. Prostory pro zadržování vody jsou relevantní jak ve
venkovských oblastech, tak ve městech a přispívají rovněž ke zlepšení kvality vody.

Osvědčený postup:
• Opatření pro přirozené zadržování vody v oblasti Altovicentino (Itálie)
• Plán hospodaření s vodou z přívalových dešťů: ekonomie hospodaření se srážkovou vodou – Kodaň (Dánsko)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/natural-water-retention-measures-in-the-altovicentino-area-italy
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/the-economics-of-managing-heavy-rains-and-stormwater-in-copenhagen-2013-the-cloudburst-management-plan


Více zelených ploch ve městech
Zelená opatření

Více zelených ploch ve městech
Zelené plochy ve městech zlepšují biologickou rozmanitost a rozšíření živočišných druhů v městské krajině. Jsou-li zelené plochy vhodně
koncipovány, mohou zlepšit proudění vzduchu ve městech a umožnit, aby se do hustěji zastavěných oblastí dostával chladnější vzduch
zvenčí. Městská zeleň má taktéž pozitivní vliv na lidské zdraví a díky stínění a zvýšené evapotranspiraci zajišťuje chlazení, čímž zmírňuje
efekt tepelných ostrovů, k němuž dochází v mnoha městech. Zelené plochy jsou často ohroženy tím, že dochází k rozšiřování městských
struktur, u nichž jsou přírodní oblasti roztříštěné, čímž vznikají malé zelené plochy mezi budovami a silnicemi. Například městské lesy jsou od
sebe obvykle odděleny, což má dopad na schopnost mnoha lesních druhů rozšířit se nebo se pohybovat mezi různými lokalitami s podobnými
stanovišti. Uznává se, že negativní dopady fragmentace lze omezit ekologickými koridory nebo propojením mezi městskými lesy, zahradami
nebo jinými zelenými plochami. Zelené plochy a koridory lze vytvořit ve většině městských oblastí.

Osvědčené postupy:
• Stromy v Barceloně zmírňující klima středomořského města (Španělsko; viz též zde)
• Začlenění přizpůsobování se změně klimatu do územního plánování: znovuvyužití tzv. greyfieldů v Jeně (Německo)
• Stuttgart: boj proti efektu tepelných ostrovů a špatné kvalitě ovzduší prostřednictvím ventilačních koridorů a zelenomodré infrastruktury

(Německo)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/what-we-do-and-why/green-city-and-biodiversity/green-and-biodiversity-plan
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/mainstreaming-climate-change-adaptation-into-urban-planning-greyfield-land-redevelopment-in-jena-germany
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors


Osvěta v oblasti spotřeby vody
Měkká opatření

Osvěta v oblasti spotřeby vody
Zejména v horkých oblastech s nižším úhrnem srážek je zcela zásadní, aby dodávky vody pro nejrůznější odvětví byly náležitě řízeny. K tomu
přispívají plány pro zvládání sucha, které snižují rizika a hospodářské, sociální a environmentální dopady sucha. Cílem plánů na ochranu vody
je: omezit spotřebu vody; snížit ztráty vody a omezit plýtvání vodou; zvýšit účinnost využívání vody; dokumentovat míru recyklace a opětovného
využívání vody; zajistit, aby stávající zásoby vody vydržely déle, snížením poptávky po vodě. Efektivnější využívání stávajících zásob vody
může navíc snížit poptávku po vodě a minimalizovat dopady na životní prostředí a náklady spojené se zajišťováním nových zdrojů. Plány pro
přizpůsobení se suchu a ochranu vody zahrnují pokyny a požadavky pro veřejné dodavatele vody, které se týkají ochrany vody a mimořádných
situací v souvislosti se suchem, ale počítají i s omezeními využívání vody, přídělovými režimy, zvláštními sazbami za vodu nebo s omezením
málo hodnotného využívání vody. Základní prvky a obsah plánů pro přizpůsobení se suchu a ochranu vody naleznete zde.

Osvědčené postupy:
• Zaragoza: kombinace osvětové činnosti a finančních opatření s cílem zefektivnit využívání vody
• Zajištění budoucích dodávek vody na regionální a místní úrovni: údolí řeky Lavant v Korutansku (Rakousko)
• Soukromé investice do programu monitorování prosakování s cílem vypořádat se s nedostatkem vody: Lisabon (Portugalsko)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/adaptation-of-drought-and-water-conservation-plans
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/private-investment-in-a-leakage-monitoring-program-to-cope-with-water-scarcity-in-lisbon


Podvodní odsavače 
Šedá opatření

Podvodní odsavače
Podvodní odsavače lze použít k pohlcování invazivních řas. Tato podvodní podtlaková zařízení vysávají invazivní mořské řasy a vdechují nový 
život například dusícím se korálovým útesům. Zatím nejsou až tak rozšířena, ale v některých oblastech se již využívají – např. v oceánu kolem 
Havajských ostrovů.

Přizpůsobování 
se změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci



Vymezení zón na základě rizik
Měkká opatření

Vymezení zón a určení lokalit pro mořskou akvakulturu na základě rizik

Výběr vhodných lokalit má zajistit zvýšení produkce mořských plodů v oblastech a u druhů, kde existuje potenciál pro udržitelný růst.
Vymezení zón a určení lokalit na základě rizik může napomoci tomu, že budou vynechány oblasti, které jsou obzvláště zranitelné vůči
klimatickým rizikům, a zvoleny oblasti, jež jsou pro chovné druhy nejvhodnější. Zohledňuje se přitom současný stav i výzvy spojené se změnou
klimatu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Proces jako celek pomáhá minimalizovat možné hospodářské ztráty, které by mohly
vyplynout z rozhodnutí, která nezohledňují všechna rizika a hlediska.

Osvědčený postup:
• ClimeFish: spolupráce na přípravě podpůrného rámce pro rozhodování ve prospěch udržitelné produkce ryb v Evropě v době změny klimatu

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/co-creating-a-decision-support-framework-to-ensure-sustainable-fish-production-in-europe-under-climate-change


Střídání plodin
Zelená opatření

Střídání plodin
Střídání plodin je postup, kdy se v po sobě jdoucích vegetačních obdobích v téže oblasti pěstují různé druhy plodin. Snižuje závislosti na jednom
souboru živin, potlačuje tlak škůdců a plevele i pravděpodobnost rozvinutí jejich odolnosti. Každoroční střídání různých plodin má rozličné
hospodářské a environmentální přínosy. Jeho cílem je zejména revitalizace půdy a prevence napadení škůdci. Je proto užitečné z hlediska
dlouhodobého hospodaření s půdou a řízení zemědělských podniků.

Osvědčené postupy (oba v rámci projektu AgriAdapt):
• Diverzifikace plodin a lepší hospodaření s půdou v zájmu přizpůsobení se změně klimatu v Segovii (Španělsko)
• Zlepšení struktury orné půdy obdělávané zemědělským podnikem zaměřeným na pěstování plodin – okres Heilbronn (Německo)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://agriadapt.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/crop-diversification-and-improved-soil-management-for-adaptation-to-climate-change-in-segovia-spain
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/improving-soil-structure-of-an-arable-crop-farm-in-the-district-of-heilbronn-germany


Vysazení přirozených predátorů
Zelená opatření

Vysazení přirozených predátorů
Přirození predátoři nebo nepřátelé jsou organismy, které usmrcují nebo snižují reprodukční potenciál jiných druhů. Většina z nich je
vysazována lidmi s cílem snížit počet jiných organismů a zajistit biologickou ochranu. Příkladem je vysazování měkkýšů, aby se zabránilo
přemnožení řas. Při vysazování přirozených predátorů je vždy namístě obezřetnost, jelikož by mohlo přinést nežádoucí negativní důsledky.

Osvědčené postupy:
• Změna klimatu: návrat mořských predátorů do budoucnosti
• Obnova přírodních stanovišť a integrovaná správa v deltě řeky Ebro (viz také zde) v zájmu zlepšení ochrany biologické rozmanitosti
a zvýšení odolnosti vůči změně klimatu (Španělsko)

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/climate-change-back-to-the-future-for-marine-predators
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/habitat-restoration-and-management-in-the-ebro-delta-coastal-lagoons
http://www.delta-alliance.org/wings/spain-wing


Určení nejproblematičtějších druhů a sledování 
jejich pohybu

Měkká opatření

Určení nejproblematičtějších druhů a sledování jejich pohybu
Na některé druhy má změna klimatu – zejména vyšší teploty – obzvláště velký vliv. V důsledku toho mohou druhy pociťovat potřebu hledat
přírodní stanoviště někde jinde. To pak ovlivňuje nejen obživu samotného druhu, ale také celého ekosystému. Určení druhů, které jsou
změnou klimatu zasaženy nejvíce, a sledování jejich pohybu má tedy zásadní význam pro záchranu těchto druhů i celého ekosystému.

Osvědčené postupy:
• Posouzení zranitelnosti druhů ryb a bezobratlých v měnícím se klimatu
• Dopady změny klimatu na evropské bezobratlé, s odkazem na zranitelnost druhů určených Bernskou úmluvou (viz také zde)
• Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/tools/assessing-the-vulnerability-of-fish-and-invertebrate-species-in-a-changing-climate
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/impacts-of-climate-change-on-european-invertebrates-with-reference-to-the-vulnerability-of-bern-convention-species
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-the-conservation-of-invertebrates
https://redgloria.condesan.org/


Určení nejproblematičtějších vektorů a patogenů 
a sledování jejich pohybu

Měkká opatření

Určení nejproblematičtějších vektorů a patogenů a sledování jejich pohybu
Vektory jsou živé organismy, které mohou přenášet infekční patogeny mezi lidmi nebo ze zvířat na člověka. V mnoha případech jde o hmyz
sající krev, který v krvi nakaženého hostitele (lidského nebo zvířecího) požije mikroorganismy vyvolávající onemocnění a později, poté co se
patogen replikoval, je přenáší na nového hostitele. Často platí, že jakmile se vektor stane infekčním, je schopen přenášet patogeny každým
dalším kousnutím či sáním krve až do konce svého života. Určení nejproblematičtějších vektorů a patogenů a sledování jejich pohybu má tedy
zásadní význam pro prevenci přenosu škodlivých onemocnění.

Osvědčený postup:
• „Reverzní“ klíč k určování druhů komárů

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Reverse-identification-key-for-invasive-mosquito-species.pdf


Podpora pojištění
Měkká opatření

Podpora pojištění
Pojištění zcela zásadně přispívá k hospodářské a sociální stabilitě, což platí obzvláště pro obyvatele rizikových oblastí. Je tedy důležité
podporovat pojištění jednotlivců a malých a středních podniků. Pojištění lze použít jako nástroj řízení rizik.

Osvědčený postup:
• Pojišťovna podporující adaptační opatření v malých a středních podnicích v Turíně (Itálie)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/insurance-company-supporting-adaptation-action-in-small-and-medium-size-enterprises-in-turin-italy


Osvětové kampaně zaměřené na změnu chování 
Měkká opatření

Osvětové kampaně zaměřené na změnu chování
Informovanost veřejnosti je důležitá k probuzení zájmu, podpory a osobní angažovanosti a pro maximální využití místních znalostí a zdrojů.
Osvětové kampaně mohou cílit na skupiny lidí v regionu zasaženém konkrétní klimatickou hrozbou, na skupiny zainteresovaných stran nebo
na širokou veřejnost. Úspěšnost osvěty závisí na strategiích účinné komunikace. Cílem osvětových kampaní bývá zvýšit zájem o dané téma,
poskytnout cílovému publiku informace, vytvořit pozitivní dojem a docílit změny chování. Velké osvětové kampaně věnované změně klimatu
často spojují témata přizpůsobování se změně klimatu, zmírňování této změny, energetické účinnosti a udržitelnosti.

Osvědčené postupy:
• Zaragoza: kombinace osvětové činnosti a finančních opatření s cílem zefektivnit využívání vody
• Zajištění budoucích dodávek vody na regionální a místní úrovni: údolí řeky Lavant v Korutansku (Rakousko)
• Platforma skupinového financování v Gentu: přizpůsobování se změně klimatu ozeleňováním měst (Belgie)

Přizpůsobování se 
změně klimatu

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/zaragoza-combining-awareness-raising-and-financial-measures-to-enhance-water-efficiency
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/securing-future-water-supply-on-regional-and-local-level-in-the-river-lavant-valley-carinthia
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/ghent-crowdfunding-platform-realising-climate-change-adaptation-through-urban-greening


Systémy včasného varování a hodnocení 
zranitelnosti 

Měkká opatření

Systémy včasného varování a hodnocení zranitelnosti

Systémy včasného varování a hodnocení zranitelnosti jsou klíčovými prvky přizpůsobování se změně klimatu a snižování rizika katastrof. Jejich cílem je
prevence a omezení škod v důsledku různých nebezpečí. Účinnost systému včasného varování roste s uznáním jeho přínosů místními obyvateli. Systémy
včasného varování zahrnují detekci, analýzu a předvídání s následným šířením výstrahy. Pak nastupuje rozhodování o reakci a její realizace. Má-li být
systém včasného varování účinný a úplný, musí zahrnovat čtyři vzájemně provázané prvky, kterými jsou: znalost rizik; služby sledování a výstrahy; šíření
informací a komunikace; schopnost reakce. Tyto systémy lze použít k…

… posuzování zranitelnosti vůči vysokým teplotám: online předpověď vln veder EuroHEAT;
… boji proti lesním požárům: Evropský systém informací o lesních požárech (EFFIS);
… posuzování poklesu letních srážek a sucha: Evropská observatoř pro sledování sucha (EDO);
… předpovídání záplav: Evropský systém varování před povodněmi (EFAS);
… posuzování tání ledové pokrývky a ubývání permafrostu (PermaNET);
… posuzování sesuvů půdy a pádů kamenů – viz např. projekt ProtectBio ve Švýcarsku;
… posuzování a mapování budoucí eroze;
… boji proti nemocem: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a European Aeroallergen Network (EAN).

Další informace o programech financování

Další informace o technické pomoci

Přizpůsobování se 
změně klimatu

http://www.euroheat-project.org/dwd/
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://www.efas.eu/en
http://www.permanet-alpinespace.eu/home.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/nature-based-measures-against-rockfalls-over-forests-in-the-engadin-region-switzerland/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ean-net.org/en.html


Pro informaci: Co jsou to zelená, šedá a měkká 
opatření?

Šedá opatření…

… jsou zaměřena na fyzickou infrastrukturu 

a opírají se o technologická řešení s cílem 

zajistit, aby lidé a místa mohli lépe čelit 

důsledkům měnícího se klimatu. Spadá sem 

celá škála zásahů, kterými se transformuje 

zastavěné prostředí. Jako příklad lze uvést 

zásahy do nejzásadnější infrastruktury, 

vylepšování infrastruktury kritických budov 

a projekty územního plánování, které omezí 

hrozby pramenící z klimatických jevů.

Zelená opatření…

… mění zastavěné prostředí pomocí řešení 

inspirovaných přírodou. Provádění těchto 

opatření může být méně nákladné a může přinést 

další pozitivní účinky, jako je zlepšení prostředí 

pro život nebo přínosy pro přírodu 

a biologickou rozmanitost. Často jde o opatření 

zlepšující odolnost lidských systémů, u nichž je 

malé nebo nulové riziko, že by se v budoucnu 

ukázala jako chybná, neboť budou přínosná 

i v případě, že předpokládané klimatické dopady 

nenastanou nebo budou méně závažné. Tato 

opatření se často označují jako zelená 

infrastruktura (nebo modrá infrastruktura, jedná-li 

se o vodní ekosystémy) nebo adaptační opatření 

založená na ekosystémech. 

Měkká opatření…

… zahrnují politické, právní nebo správní 

iniciativy, jejichž cílem je změnit chování, 

zvýšit přizpůsobivost lidí, podniků 

a veřejných orgánů nebo rozšiřovat znalosti 

a know-how. Do této kategorie mohou patřit 

osvětové kampaně, systémy včasného 

varování nebo poskytování informačních 

nástrojů příslušným zainteresovaným 

stranám, např. pokud jde o posuzování 

dopadu změny klimatu a zranitelnosti 

z hlediska změny klimatu či hodnocení rizik 

nebo o pojištění proti škodám způsobeným 

extrémními povětrnostními jevy. 



Financování přizpůsobování se změně klimatu: programy

• Evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI)

• Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

• Městská inovativní opatření

• Evropská územní spolupráce

• Fond soudržnosti (FS)

• Evropský sociální fond plus (ESF+)

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

• Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF)

• Program LIFE (CINEA)

• Fond pro spravedlivou transformaci

• InvestEU

• Nástroj pro propojení Evropy

• Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů

• Horizont Evropa

• Inovační fond



Financování přizpůsobování se změně klimatu: fondy ESI
Evropské strukturální a investiční fondy

Evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI) zahrnují Evropský fond pro

regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

a Evropský námořní a rybářský fond. Prostřednictvím těchto fondů je poskytována více

než polovina finančních prostředků EU. Uvedené fondy se zaměřují především na těchto

pět oblastí: výzkum a inovace, digitální technologie, podpora nízkouhlíkové ekonomiky,

udržitelné řízení přírodních zdrojů a podpora malých podniků.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_cs


Financování přizpůsobování se změně klimatu: EFRR
Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) má za cíl korigovat rozdíly mezi jednotlivými regiony

Evropské unie, a posilovat tak hospodářskou, sociální a územní soudržnost. V letech 2021 až

2027 umožní investice do inteligentnější, zelenější, propojenější a sociálnější Evropy, která je

blíže svým občanům. EFRR financuje programy, za něž nesou sdílenou odpovědnost Evropská

komise a celostátní a regionální orgány v členských státech. Projekty, jež mají být financovány,

volí správní orgány členských států, které také odpovídají za každodenní řízení.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/


Financování přizpůsobování se změně klimatu: EFRR
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pod EFRR spadají dvě další iniciativy: Městská inovativní opatření a Evropská územní

spolupráce (Interreg).

Městská inovativní opatření jsou iniciativou Evropské unie, která městským oblastem v celé

Evropě poskytuje prostředky k testování nových a nevyzkoušených řešení městských

problémů. V rámci programu Interreg podporuje Evropská unie spolupráci mezi regiony a

zeměmi s cílem napomoci jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji a odstranit překážky,

které vznikají v souvislosti s hranicemi. Tento program je rozdělen do několika složek, např.

Interreg A pro přeshraniční spolupráci, Interreg B pro nadnárodní spolupráci a Interreg C

pro meziregionální spolupráci.

https://uia-initiative.eu/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interregional/


Financování přizpůsobování se změně klimatu: FS
Fond soudržnosti

Z Fondu soudržnosti (FS) jsou podporovány investice v oblasti životního prostředí a infrastruktury

transevropských dopravních sítí. V období 2021–2027 z něj budou čerpat Bulharsko, Česko,

Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,

Řecko, Slovensko a Slovinsko. Očekává se, že 37 % jeho celkového finančního přídělu bude

použito na plnění cílů v oblasti klimatu.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/


Financování přizpůsobování se změně klimatu: ESF+
Evropský sociální fond plus

Evropský sociální fond plus (ESF+) investuje do lidí, přičemž se zaměřuje na zlepšení pracovních

a vzdělávacích příležitostí v celé Evropské unii. Na roky 2021–2027 disponuje rozpočtem ve výši

téměř 100 miliard EUR. Tento fond významně přispívá k politikám EU v oblasti zaměstnanosti,

sociálních věcí, vzdělávání a dovedností i ke strukturálním reformám v těchto oblastech. Jeho

cílem je rovněž zlepšit situaci nejzranitelnějších osob ohrožených chudobou.

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/cs


Financování přizpůsobování se změně klimatu: EZFRV
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Společná zemědělská politika podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost

venkovských oblastí. Rozvoj venkova je jejím druhým pilířem. Přispívá k udržitelnému

rozvoji venkovských oblastí zvyšováním konkurenceschopnosti, zajišťováním udržitelného

hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a úsilím o dosažení vyváženého

územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit. Rozpočet Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) činí 95,5 miliardy EUR.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development


Financování přizpůsobování se změně klimatu: ENRAF
Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF) pomáhá odvětví rybolovu při

zavádění udržitelných rybolovných postupů a komunitám na pobřeží při diverzifikaci jejich

ekonomik, a zvyšuje tak kvalitu života v evropských pobřežních oblastech. Podporuje

společnou rybářskou politiku EU, námořní politiku Unie a agendu EU pro mezinárodní

správu oceánů. Poskytuje podporu na rozvoj inovativních projektů zajišťujících udržitelné

využívání vodních a mořských zdrojů. Výsledkem je potravinové zabezpečení

prostřednictvím dodávek mořských produktů, růst udržitelné modré ekonomiky a zdravá,

bezpečná a udržitelně spravovaná moře a oceány.

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en


Financování přizpůsobování se změně klimatu: LIFE 
Finanční nástroj EU pro životní prostředí a oblast klimatu

Program LIFE Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí je nástroj

EU pro financování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Jeho cílem je podpora

projektů v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, oběhového hospodářství a kvality života,

zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a přechodu na čistou energii.

Podporuje žadatele a poskytuje informace o oceněních, publikacích a zahájení projektů.

Z podprogramu pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně jsou

spolufinancovány projekty podporující fungování evropského klimatického paktu, činnosti v oblasti

udržitelného financování, osvětová činnost, odborná příprava a budování kapacit, rozvoj znalostí

a účast zainteresovaných stran na opatřeních pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se

této změně.

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/nature-and-biodiversity_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/circular-economy-and-quality-life_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_en


Financování přizpůsobování se změně klimatu: Fond 
pro spravedlivou transformaci 

Fond pro spravedlivou transformaci

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) je finanční nástroj v rámci politiky soudržnosti

EU na období 2021–2027. Představuje první pilíř mechanismu pro spravedlivou

transformaci v kontextu Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout v EU do

roku 2050 klimatické neutrality. Fond podporuje území, na něž má přechod ke klimatické

neutralitě největší dopad, přičemž cílem je zabránit prohlubování nerovnosti mezi

regiony. To je v souladu s politikou soudržnosti EU, jež usiluje o snížení regionálních

rozdílů a řešení problémů spojených se strukturálními změnami v Unii. Evropská komise

zřídila platformu pro spravedlivou transformaci (viz část „Technická pomoc“ této

příručky), jejímž účelem je pomoci zemím a regionům EU získat přístup k podpoře,

kterou nabízí mechanismus pro spravedlivou transformaci.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform


Financování přizpůsobování se změně klimatu: InvestEU
InvestEU

Fond InvestEU kombinuje 13 centrálně řízených finančních nástrojů EU a Evropský fond pro

strategické investice do jednoho nástroje. Jedná se o tržní nástroj založený na poptávce, u nějž

je silný důraz kladen na politické priority EU. Podporuje projekty v oblastech udržitelné

infrastruktury, výzkumu, inovací a digitalizace, malých a středních podniků a sociálních investic

a dovedností.

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-fund_en


Financování přizpůsobování se změně klimatu: 
Nástroj pro propojení Evropy

Nástroj pro propojení Evropy

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) podporuje vývoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně

propojených transevropských sítí v oblastech dopravy, energetiky a digitálních služeb. Vedle

grantů poskytuje tento nástroj finanční podporu na projekty prostřednictvím inovativních

finančních nástrojů, jako jsou záruky a projektové dluhopisy. Tyto nástroje vytvářejí při

využívání prostředků z rozpočtu EU výrazný pákový efekt a působí jako katalyzátor, pokud

jde o přilákání dalších finančních prostředků ze soukromého sektoru a od dalších subjektů

veřejného sektoru.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Financování přizpůsobování se změně klimatu: 
mechanismus EU pro financování 

energie z obnovitelných zdrojů
Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů

Aby více podpořila projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a tím motivovala

k rozsáhlejšímu využívání těchto zdrojů v celé EU, zřídila Evropská komise

mechanismus financování energie z obnovitelných zdrojů. Jeho hlavním cílem je

umožnit členským státům užší spolupráci při zavádění a prosazování obnovitelných

zdrojů energie, díky níž by mohly snadněji naplnit individuální i kolektivní cíle v oblasti

energie z těchto zdrojů. Mechanismus rovněž podpoří projekty v oblasti

obnovitelných zdrojů energie v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Přispěje

také k nákladově efektivnějšímu zavádění těchto zdrojů energie v celé EU, zejména

v oblastech, které mají lepší přístup k přírodním zdrojům nebo mají pro zavádění

obnovitelných zdrojů energie lepší geografické podmínky.

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/financing/eu-renewable-energy-financing-mechanism_en


Financování přizpůsobování se změně klimatu: 
Horizont Evropa

Horizont Evropa

Horizont Evropa je klíčový program EU pro financování výzkumu a inovací, jehož

rozpočet činí 95,5 miliardy EUR. Je zaměřen na boj proti změně klimatu, pomáhá

dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posiluje konkurenceschopnost a růst

EU. Tento program usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací na rozvoj,

podporu a provádění politik EU při řešení globálních výzev. Napomáhá vytváření a lepší

distribuci vynikajících znalostí a technologií.

Vznikají díky němu pracovní místa, přispívá k plnému využití talentového potenciálu EU, 

podporuje hospodářský růst a konkurenceschopnost průmyslu a optimalizuje dopad 

investic v rámci posíleného Evropského výzkumného prostoru.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Financování přizpůsobování se změně klimatu: 
Inovační fond

Inovační fond

Inovační fond je rozsáhlý program financování, jehož účelem je demonstrovat inovativní

nízkouhlíkové technologie. Má pomoci podnikům investovat do čisté energie a průmyslu s cílem

podpořit hospodářský růst, vytvářet místní pracovní místa, která obstojí i v budoucnu, a upevnit

postavení Evropy coby předního světového aktéra v oblasti technologií. Dosáhnout se toho

snaží prostřednictvím výzev k předkládání velkých a malých projektů zaměřených na inovativní

nízkouhlíkové technologie a procesy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, na

zachycování a využívání uhlíku, na výstavbu a provoz zařízení pro zachycování a ukládání

uhlíku, na inovativní výrobu energie z obnovitelných zdrojů a na skladování energie.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu

• Climate-ADAPT

• Nástroj na podporu přizpůsobování měst změně klimatu

• Služba programu Copernicus v oblasti změny klimatu

• Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost

• Evropský systém informací o vodě

• Vnitrostátní platformy pro přizpůsobení se změně klimatu, například

• v Rakousku, Finsku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Francii, Irsku,

Španělsku, Dánsku, Německu, Nizozemsku a Švédsku

• Posuzování dopadu změny klimatu a zranitelnosti z hlediska změny klimatu 

prostřednictvím knihovny sítě EIONET

• Nadnárodní platformy pro výměnu informací, jako je Platforma pro

přizpůsobení se změně klimatu v Alpách nebo Středisko pro sledování

změny klimatu v Pyrenejích

• Sítě měst, jako je Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky –

Evropa, síť C40 Cities, iniciativa Making Cities Resilient nebo výroční

konference Resilient Cities

• Iniciativa společného plánování Městská Evropa

• Nástroj pro propojení Evropy

• Technická pomoc v rámci Evropského fondu pro energetickou účinnost

• Poradenské centrum InvestEU

• Platforma pro spravedlivou transformaci



Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Climate-ADAPT

Climate-ADAPT je evropská platforma pro přizpůsobení se změně klimatu a partnerství

mezi Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Cílem iniciativy

Climate-ADAPT je podpořit Evropu při přizpůsobování se změně klimatu tím, že uživatelům

pomůže získat a sdílet údaje a informace o: očekávané změně klimatu v Evropě; současné

a budoucí zranitelnosti regionů a odvětví; vnitrostátních a nadnárodních adaptačních

strategiích a opatřeních; případových studiích věnovaných přizpůsobování se změně

klimatu a případných možnostech v této oblasti; nástrojích na podporu adaptačního

plánování.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Nástroj na podporu přizpůsobování měst změně klimatu

Cílem nástroje na podporu přizpůsobování měst změně klimatu je pomoci velkým i malým

městům a dalším místním orgánům při přípravě, provádění a monitorování plánů pro

přizpůsobení se změně klimatu. Byl vypracován jako praktický poradenský nástroj pro

městské oblasti, a to vzhledem k jejich významu pro evropské hospodářství. Nástroj

popisuje všechny kroky potřebné k vypracování a provádění strategie pro přizpůsobení se

změně klimatu. Je určen městům, jež jsou na začátku tohoto procesu, i těm, která v něm již

pokročila.

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


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Služba programu Copernicus v oblasti změny klimatu

Služba programu Copernicus v oblasti změny klimatu má podporovat politiky Evropské unie

v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování této změny poskytováním ucelených

a směrodatných informací o této otázce. Nabízí bezplatný a otevřený přístup k údajům

o klimatu a nástrojům založeným na dostupných vědeckých poznatcích.

https://climate.copernicus.eu/


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost

Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost je jednotné kontaktní místo pro údaje

a informace o biologické rozmanitosti v Evropě. Poskytuje podrobné informace o ochraně

biologické rozmanitosti, zelené infrastruktuře, politice a údajích v oblasti biologické

rozmanitosti a o dalších oblastech souvisejících s výzvami pro biologickou rozmanitost a s její

budoucností.

https://biodiversity.europa.eu/


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Evropský systém informací o vodě 

Evropský systém informací o vodě (WISE) je partnerství mezi Evropskou komisí a Evropskou

agenturou pro životní prostředí. Funguje od roku 2007 jako internetový portál pro přístup k

informacím týkajícím se vody, od vnitrozemských vod až po vody mořské. Uživatelům z orgánů EU

nebo jiných environmentálních orgánů členských států – na celostátní, regionální či místní úrovni –

poskytuje systém WISE podklady pro tematické posuzování v souvislosti s politikami EU týkajícími se

vody. Odborníkům a vědcům zabývajícím se vodou pak usnadňuje přístup k referenčním

dokumentům a tematickým údajům, které lze stáhnout pro účely dalších analýz. Široké veřejnosti,

včetně soukromých nebo veřejných subjektů, systém WISE názorně podává širokou škálu informací

o vodě, a to prostřednictvím interaktivních map, grafů a ukazatelů.

https://water.europa.eu/


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Různé vnitrostátní platformy pro přizpůsobení se změně klimatu, které poskytují informace o 
jednotlivých zemích

Rakousko Finsko Maďarsko Polsko

Chorvatsko Irsko Španělsko

Nizozemsko ŠvédskoNěmeckoDánsko

Francie

https://www.klimawandelanpassung.at/
https://ilmasto-opas.fi/en/
https://nater.mbfsz.gov.hu/
https://klimada2.ios.gov.pl/en/
http://prilagodba-klimi.hr/
https://www.climateireland.ie/
https://www.adaptecca.es/
https://klimaatadaptatienederland.nl/en/
https://www.klimatanpassning.se/
https://www.klivoportal.de/DE/Home/home_node.html
https://en.klimatilpasning.dk/
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Posuzování dopadu změny klimatu a zranitelnosti z hlediska změny klimatu 

Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET) je partnerská síť Evropské

agentury pro životní prostředí a jejích 38 členských a spolupracujících zemí. Ty společně shromažďují

a vytvářejí data, poznatky a rady pro tvůrce politik týkající se životního prostředí v Evropě. Síť rovněž

poskytuje údaje o dopadu změny klimatu a zranitelnosti z hlediska změny klimatu, které lze použít pro

další analýzu.



Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Nadnárodní platformy pro výměnu informací

Platforma pro přizpůsobení se změně klimatu v Alpách (CAPA) poskytuje

poznatky o přizpůsobování se změně klimatu v alpské oblasti. Je určena

politikům, orgánům veřejné správy, obcím, podnikatelům, vědcům a expertům. Je

k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině, italštině a slovinštině.

Středisko pro sledování změny klimatu v Pyrenejích (OPCC) je přeshraniční

iniciativa v oblasti územní spolupráce Pracovního společenství Pyrenejí (CTP).

Usiluje o monitorování a pochopení jevu změny klimatu v Pyrenejích s cílem

napomoci tomu, aby se toto území přizpůsobilo dopadům, které z této změny

pramení.

https://www.capa-eusalp.eu/home
https://www.opcc-ctp.org/index.php


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Sítě měst

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky – Evropa je největší světové hnutí

zaměřené na místní opatření v oblasti klimatu a energetiky. Sdružuje tisíce místních orgánů,

které se dobrovolně zavázaly k plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky a společně směřují

ke spravedlivější a klimaticky neutrální Evropě pro všechny její občany. V rámci tohoto paktu

jsou mimo jiné poskytovány příklady osvědčených postupů a informace o financování a zdrojích

pro přizpůsobení se změně klimatu.

C40 Cities je globální síť starostů přijímající bezodkladná opatření s cílem vypořádat se

s klimatickou krizí a zajistit prosperující budoucnost. Poskytuje informace ohledně zvyšování

ambicí, zapojení společnosti a zintenzivňování opatření v oblasti klimatu.

Making Cities Resilient je iniciativa sdružující různé aktéry, jejímž cílem je zlepšit místní

odolnost prostřednictvím propagace a vytvářením vzájemně se posilujících vzdělávacích sítí

mezi městy. Tato iniciativa podpoří města na jejich cestě ke snižování rizik a budování

odolnosti, a to prostřednictvím realizace třífázového plánu pro odolnost měst, poskytování

nástrojů, přístupu k poznatkům a nástrojů pro monitorování a podávání zpráv.

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.c40.org/
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Iniciativa společného plánování Městská Evropa

Iniciativa společného plánování Městská Evropa je znalostní centrum pro

transformaci měst. Jeho úkolem je propojit veřejné orgány, občanskou společnost,

vědeckou obec, inovátory, podniky a průmysl s cílem vytvořit plodné prostředí pro

výzkum a inovace, které přispěje k procesům transformace měst. Centrum vzniklo

v roce 2010, aby řešilo aktuální celosvětové výzvy pro města, přičemž ambicí bylo

vytvořit evropské centrum pro výzkum a inovace. Místní a regionální orgány mohou

centrum kontaktovat a spolupracovat na dlouhodobých strategiích a společných

projektech.

https://jpi-urbaneurope.eu/


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Nástroj pro propojení Evropy 

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je klíčovým nástrojem financování EU, co se týče plnění

Zelené dohody pro Evropu, a důležitým prostředkem umožňujícím dosažení cílů Unie v oblasti

dekarbonizace pro roky 2030 a 2050. Podporuje vývoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně

propojených transevropských sítí v oblastech dopravy, energetiky a digitálních služeb. Investice

z Nástroje pro propojení Evropy doplňují chybějící články evropských energetických,

dopravních a digitálních páteřních sítí. Nástroj pro propojení Evropy přináší užitek lidem ve

všech členských státech, neboť usnadňuje cestování a zvyšuje jeho udržitelnost, posiluje

energetickou bezpečnost Evropy a zároveň umožňuje rozsáhlejší využívání obnovitelných

zdrojů energie a zjednodušuje přeshraniční interakci orgánů veřejné správy, podniků i občanů.



Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Technická pomoc v rámci Evropského fondu pro energetickou účinnost 

Nástroj technické pomoci Evropského fondu pro energetickou účinnost podporuje veřejné

příjemce při přípravě investičních programů v oblasti udržitelné energie financovatelných

bankami. Tyto projekty souvisejí s odvětvím energetické účinnosti, energií z obnovitelných

zdrojů v malém měřítku nebo iniciativami v odvětví městské dopravy. Účelem nástroje je

překlenout propast mezi plány v oblasti udržitelné energetiky a skutečnými investicemi

podporou všech činností nezbytných k přípravě investic do projektů udržitelné energetiky.

https://www.eeef.lu/eeef-ta-facility.html


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Poradenské centrum InvestEU

Poradenské centrum InvestEU doplňuje Fond InvestEU tím, že podporuje určování,

přípravu a rozvoj investičních projektů v celé Evropské unii. Centrum, které je

spravováno Evropskou komisí a financováno z rozpočtu EU, propojuje

předkladatele projektů a zprostředkovatele s poradními partnery. Ti pak přímo

spolupracují a napomáhají tomu, aby se projekty dostaly do fáze financování.

Poradenské centrum InvestEU je centrálním vstupním místem pro předkladatele

projektů a zprostředkovatele, kteří hledají poradenskou podporu a technickou

pomoc v souvislosti s centrálně řízenými investičními fondy EU.

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en


Technická pomoc s přizpůsobováním se změně klimatu
Platforma pro spravedlivou transformaci 

Platforma pro spravedlivou transformaci poskytuje jednotné přístupové místo, pokud

jde o podporu a znalosti v souvislosti s přechodem Evropy na udržitelnou, klimaticky

neutrální ekonomiku. Jedná se o klíčový nástroj EU, který pomáhá členským státům

a regionům získat podporu dostupnou prostřednictvím mechanismu pro spravedlivou

transformaci a zajišťuje spravedlivou transformaci, při níž žádný člověk ani region

nebude opomenut.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/
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