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Abstrakt 

V budoucnu lze předpokládat zvýšené zatížení vodohospodářské infrastruktury a zvýšení 

nároků na hydromeliorační systémy, které jsou funkčně spojeny se zemědělským půdním 

fondem i s lesními oblastmi, intravilánem, výrobními areály apod. Vůči extrémním situacím, 

zejména hydrologickým, lze u těchto systémů definovat odolnost, návrhové parametry, 

předpokládané zatížení. S ohledem na dlouhodobé plánování má význam vyhodnocení 

životnosti a účinnosti technických a přírodě blízkých opatření. Z pohledu bezpečnosti mají 

význam externí rizika vůči těmto systémům i možná rizika ovlivněná existencí stavby a mírou 

její funkčnosti. Roli hraje také podpora zabezpečenosti a dostupnosti potravin (výrobní 

rezervy pro krizové situace a delší období, exportní příležitosti, množství živin, potřebné 

vstupy, dopravní a energetická náročnost, kvalita a zdravotní nezávadnost produkce). 
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Abstract 

In the future we can expect increased impacts on water infrastructure and increased demands 

on hydromelioration systems, functionally connected with agricultural land fund as well as 

forest areas, urban areas, industrial areas, etc. Resistance, design parameters, expected load 

can be defined in these systems against extreme situations, especially hydrological ones. With 

regard to long-term planning, it is important to evaluate service life and effectiveness of 

technical and natural measures. From the safety point of view, external risks to these systems 

are important as well as possible risks influenced by the existence of the structure and the 

degree of its functionality. Food security and availability support also plays a role (production 

reserves for crisis situations and longer periods, export opportunities, amount of nutrients, 

necessary inputs, transport and energy intensity, production quality and health). 
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