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Úvodem
Asistent adaptačních roadmap (dále také „Asistent“, „ARM“) je elektronický nástroj určený pro
podporu zpracování akčních plánů adaptace menších měst na změnu klimatu. Nástroj je vytvořen na
platformě kancelářského software MS Excel a pro automatizované činnosti využívá maker a
komponent VBA. ARM pracuje v prostředí MS Excel 2010 a vyšším a vyžaduje povolené zpracování
maker a skriptů VBA.
Asistent je pouze nástrojem podpůrným. Vyžaduje tedy nutnou interakci uživatele i jeho základní
orientaci v problematice tvorby strategických dokumentů, v problematice adaptace sídel a znalost
obce a poměrů v ní.
Potenciálním uživatelům doporučujeme prostudovat publikaci Adaptace sídel na změnu klimatu
(dostupná na http://www.adaptacesidel.cz/default/kategorie?prispevek=145).
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Technické požadavky na Asistenta
Softwarové požadavky:
-

tabulkový kalkulátor MS Excel verze 2010 a vyšší
povolené zpracování maker
nainstalované a povolené komponenty pro zpracování VBA (Visual Basic for Applications)
pro prohlížení odkazů do znalostní báze a další funkce připojení k internetu

Navigace v prostředí Asistenta
Jednotlivé kroky práce s Asistentem jsou rozloženy na jednotlivých listech sešitu MS Excel. Mezi
těmito listy je možné přecházet buď pomocí záložek listů na spodní straně sešitu

nebo pomocí navigačních tlačítek umístěných pod záhlavím každého listu

Aktuální krok je indikován v záhlaví listu.

Pokud není uvedeno jinak, není nutné projít všemi kroky v navrženém pořadí – jednotlivé kroky je
možné přeskakovat, navracet se k nim a podobně.
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Krok 1 - Vložení informací o obci a týmu zodpovědném za akční plán

V tomto kroku má uživatel možnost vybrat obec, pro kterou se adaptační strategie zpracovává. Obec
je možné vybrat ze seznamu případně přímým zápisem. Vzhledem k tomu, že se v ČR vyskytuje řada
obcí se stejným názvem, jsou v tomto případě odlišeny uvedením správního obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP), do kterého náleží.

Asistent po vložení názvu obce načte základní údaje o obci (počet obyvatel, rozlohu a podobně)
z aktuálních dat ČSÚ. Tato automaticky doplněné data má uživatel možnost editovat kliknutím na
tlačítko Upravit dohledané údaje

Dále je doporučeno vložit do příslušného pole text úvodního prohlášení, v němž se deklaruje vůle
zpracovat adaptační strategii a důvody, které k tomu vedou.
Do tabulky, která se nachází pod údaji o obci, je třeba vyplnit tým, který na zpracování adaptační
strategie pracuje.
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K čemu jsou využity údaje v kroku 1?






Dohledané a případně upravené údaje o obci jsou kopírovány do výsledného dokumentu
Velikost obce je využívání pro doporučení rozsahu informací ve SWOT analýze
Úvodní prohlášení je kopírováno do výsledného dokumentu
Informace o členech týmu slouží při sestavování akčního plánu (přiřazení zodpovědnosti za
konkrétní část akčního plánu)
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Krok 2 - Vložení silných a slabých stránek ze SWOT

Asistent nepožaduje vytvoření kompletní SWOT analýzy. Pro další kroky je však třeba identifikovat
silné stránky (S) a slabé stránky (W). Počet silných a slabých stránek, které uživatel vloží je limitován
20 záznamy; asistent na základě velikost sídla doporučí „rozumný počet“ vstupů.
Zbývající část SWOT analýzy – tedy příležitosti (O) a hrozby (T) jsou nepovinnými údaji a asistent
jejich vložení pro další činnost nepožaduje.
Jednotlivé prvky SWOT analýzy vkládejte stručně buď přímým zápisem do jednotlivých tabulek, nebo
pomocí vkládacího formuláře, který se otevře kliknutím na tlačítko +

Případnou editaci či smazání chybných záznamů je možné provádět přímo editací v příslušné části
tabulky.

K čemu jsou využity údaje v kroku 2?

 Silné a slabé stránky využívány při výběru adaptačních opatření. Každé z vybíraných opatření
musí být „spárováno“ buď se silnou, nebo se slabou stránkou

6

Krok 3 – Výběr dokumentů ze znalostní báze

Asistent umožňuje uživateli vybrat relevantní dokumenty ze znalostní báze, která je online
publikována na webu http://adaptacesidel.cz/znalostni-baze. Dále má uživatel možnost přidat do
znalostní báze informace o dalších relevantních dokumentech.
Výběr dokumentu ze znalostní báze se provádí kliknutím na tlačítko označené +.

Kliknutím na tlačítko Vložit a pokračovat je informace o dokumentu vložena do tabulky
Kliknutím na tlačítko Vložit a zavřít je informace o dokumentu vložena do tabulky a formulář se zavře
Kliknutím na tlačítko www je spuštěn přednastavený www prohlížeč s příslušnou webovou stránkou
Při otevírání některých webových stránek může být zobrazeno varovné hlášení o stahování obsahu z internetu.

Odstranění záznamu řádku tabulky je možné provést umístěním kursoru na příslušný řádek a
kliknutím na tlačítko -.
Do znalostní báze je možné vložit i vlastní dokument a to kliknutím na tlačítko Vlastní dokument a
vyplněním údajů ve vstupním formuláři.
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ID dokumentu je unikátní kód dokumentu ve znalostní bázi. Kliknutím na tlačítko Vygenerovat ID
tento kód vygeneruje. Typ dokumentu je třeba vybrat z nabízeného seznamu.
Dále se postupuje obdobně jako při výběru dokumentů ze znalostní báze.

K čemu jsou využity údaje v kroku 3?

Sestavení sady dokumentů znalostní báze a vložení vlastních dokumentů není nezbytné pro další
činnost Asistenta. Tento krok však je však silně doporučen – tým tak získá ucelený a přehledný
soubor všech relevantních dokumentů potřebných pro zpracování adaptační strategie a akčního
plánu.
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Krok 4 – Definice hrozeb a zranitelných sektorů

V tomto kroku definuje uživatel hrozby a jejich závažnost a zranitelné sektory. Postup hodnocení
závažnosti hrozeb je publikován v dokumentech dostupných na http://adaptacesidel.cz.
Odkaz na relevantní dokument je dostupný z prostředí Asistenta.
Tento krok je rozdělen na 3 listy excelového sešitu:
List Hrozby a zranitelnost 1
Do tabulky se u relevantních hrozeb vyplní bodové hodnocení pravděpodobnosti a závažnosti
každého ze scénářů hrozby. Vysvětlivky k bodovému hodnocení jsou uvedeny ve spodní části listu.
List Hrozby a zranitelnost 2
Do tabulky se doplní hodnocení zranitelnosti sektorů konkrétní hrozbou. Vysvětlivky k bodovému
hodnocení jsou uvedeny ve spodní části listu.
List Vyhodnocení
Tento list obsahuje pro informaci syntézu dvou vstupních tabulek s vyznačenými hrozbami a jejich
pořadím závažnosti. Další vyhodnocení lze povést kliknutím na tlačítko Provést vyhodnocení.
Asistent provede kontrolu konzistence dat. Platí pravidlo, že pro každou definovanou hrozbu musí
existovat alespoň jeden zranitelný sektor. Pokud je tedy vyplněno hodnocení zranitelnosti sektoru a
není vyplněno hodnocení závažnosti hrozby, či naopak, zobrazí se chybové hlášení:

Data je v takovémto případě třeba opravit – doplnit.
Pokud jsou data v pořádku, provede Asistent vyhodnocení a výběr možných opatření z databáze. A
zobrazí je na listu Návrh opatření.
Uživatel může výběr opatření zúžit pouze na některé oblasti národní adaptační strategie. Tuto volbu
je možné provést kliknutím na tlačítko Omezit oblast NAS a ve formuláři vybrat příslušné oblasti.
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Pokud není výběr proveden, proběhne prohledávání nad všemi oblastmi národní adaptační strategie.

K čemu jsou využity údaje v kroku 4?



Údaje o hrozbách a zranitelnosti jsou nejdůležitějším vstupem pro práci Asistenta
Na základě hodnocení hrozeb a zranitelnosti je proveden výběr opatření z databáze
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Krok 5 – Návrh opatření

Asistent automaticky vybere podle definovaných hrozeb relevantní opatření z databáze. Opatření
pocházejí ze Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR (NAS).
Z automaticky vybraných opatření uživatel vybere ta opatření, která považuje za relevantní. Ke
každému takto vybranému opatření je třeba přiřadit alespoň jednu silnou či slabou stránku ze SWOT
analýzy.

K čemu jsou využity údaje v kroku 5?



Vybraná opatření jsou základem pro tvorbu akčního plánu
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Krok 6 – Sestavení akčního plánu

Data pro akční plán
Uživatel ke každému opatření definuje jeden či více úkolů, které vedou k naplnění daného opatření.
Úkol je definován popisem, termínem, náklady a je třeba k němu vybrat zodpovědného člena týmu
(definovaného v bodě 1). Asistent upozorňuje uživatele na opatření, k nimž dosud není definován
žádný úkol.

K čemu jsou využity údaje v kroku 5?



Vybraná opatření jsou základem pro tvorbu akčního plánu

Sestavení dat pro akční plán
Uživatel ke každému opatření definuje jeden či více úkolů, které vedou k naplnění daného opatření.
Úkol je definován popisem, termínem, náklady a je třeba k němu vybrat zodpovědného člena týmu
(definovaného v bodě 1). Asistent upozorňuje uživatele na opatření, k nimž dosud není definován
žádný úkol.

Generování akčního plánu
Asistent z dostupných dat vygeneruje akční plán včetně indikativní finanční náročnosti. Tento
akční plán je možné vytisknout, uložit jako PDF soubor, případně pomocí clipboardu do
běžných kancelářských aplikací.

Asistent je dostupný na webové stránce http://adaptacesidel.cz.
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