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Abstrakt  

Dlouhodobě udržitelná opatření a systémy se přizpůsobují rozdílným prioritám národních 

států a regionů. Výzkumné, realizační a provozní priority podle odvětví jsou ovlivňovány 

objektivností rozhodování institucí a soukromých subjektů vůči celospolečenskému zájmu. 

Roli hrají nejen míra předvídatelnosti vývoje a změn, ale také ekonomické poměry, s vazbou 

na procesy monopolizace a kumulace ekonomických, výzkumných a výrobních kapacit a 

rozhodovacích pravomocí. Existuje řada projektů, které úspěšně propojují potřeby více 

odvětví s výsledným významným synergickým účinkem. 

Klíčová slova: adaptace, celostní přístup, předvídání, vodní hospodářství, cirkulární 

ekonomika 

 

Abstract  

Long term sustainable measures and systems are adapting to the different priorities of nation 

states and regions. Research, implementation and operational priorities by sectors are 

influenced by the objectivity of the decision-making institutions and private entities towards 

society-wide interests. Not only the degree of predictability of development and change, but 

also the economic situation play a role, linked to the processes of monopolization and 

accumulation of economic, research and production capacities and decision-making powers. 

There are a number of projects that successfully link the needs of multiple sectors resulting in 

a significant synergistic effect. 
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Úvod 

Diferenciace regionů je procesem, daným přirozenými rozdíly v primárních přírodních 

podmínkách a ovlivněným v různé míře lidskými aktivitami. Aktivity v socio-ekonomické 

sféře vytvářejí tlak na funkce, strukturu, množství, způsob využití a řízení přírodních zdrojů. 

Průběžně utvářené a měnící se vazby a gradienty mezi územními jednotkami mohou být dále 

posilovány a zvýrazňovány vstupem nových technologií a rozdílnou mírou jejich uplatnění 

v prostorovém i časovém měřítku.   

Uvedené rozrůznění podmínek přírodních i socio-ekonomických a určitá míra nejistoty 

budoucího vývoje se kombinují s potřebou stabilních, přesně definovaných, nestranných, 

vymahatelných a případně i jednotně nastavených pravidel fungování dílčích sektorů.  

Z pohledu potřeb dlouhodobě či trvale kvalitně fungujících systémů jsou sice adaptace 

(v různém významu podle odvětví) významnou zohledňovanou potřebou, avšak nadřazenými 

procesy jsou prognózování a sestavení hierarchie potřeb a stanovení priorit (od dlouhodobých 

až trvalých až po střednědobé a krátkodobé). Celostní pojetí adaptačních opatření pak logicky 

neklade důraz pouze na řešení vlivů dynamiky klimatu, byť významných, ale při zohlednění 

dalších faktorů předpokládá kompromisní řešení. Zároveň taková řešení musejí vycházet z 

kvalitně zpracovaných prognóz, zahrnujících i potenciálně zvýrazněné či nově vzniklé 

konfliktní vztahy a připravené varianty postupů pro adekvátní reakce. 

Klíčovou roli v udržitelném vývoji společnosti mají vodní zdroje. Dále popsané příklady 

adaptačních řešení mají užší vztah k vodnímu hospodářství. V řadě platných legislativních 

předpisů a dotačních programů je kladen důraz na udržitelnost a efektivitu ve všech úrovních 

(produkční, spotřebitelské, správní, výzkumné). Z pohledu požadavků na inovativní, 

prakticky uplatnitelné a efektivní výsledky výzkumných projektů se na řadě demonstračních 

lokalit ukazuje, že podmínkou budoucí adaptace je důsledné dodržování provozních a 

manipulačních řádů, řádná údržba a péče o stávající, dříve realizované a podrobně před 

realizací analyzované a následně korigované soubory opatření resp. staveb. Pro prognózované 

nové podmínky jsou opakovaně do aktualizovaných koncepcí zahrnována a adaptována starší 

vodohospodářská díla, při zohlednění změn hospodářské, společenské a sídelní struktury 

regionů.  

Příkladem mohou být dosud prokazatelně funkční koncepce vodohospodářské infrastruktury 

anebo úprav krajiny a odtokových poměrů v povodích, jejichž koncepční a odstupňovaná 

příprava si vyžádala několik desítek let příprav, analýz a projednávání variantních řešení, 

přičemž následná realizace může v některých případech probíhat i v následujících dekádách 

21. století. Lze uvést např. projekty a postupnou realizaci systémů opatření pro zlepšení 



podmínek ve středním Polabí (zlepšení průtokového režimu a zásobování velkoplošných 

závlah z vodní nádrže Rozkoš podle novelizovaných koncepcí po r. 1925, návrhy dalších 

akumulačních nádrží ve středním Polabí jako součásti nadregionální vodohospodářské 

soustavy, vybudování tzv. meliorační kostry pro Polabí podle oficiálně schválených návrhů od 

r. 1911, logickou strukturu velkoplošných závlah po r. 1959, apod.).  

Z pohledu vodního hospodářství jsou výše uvedené případy řešeny účelně tak, že jak suchá, 

tak i nejsušší léta z hlediska potřeb závlahy (nejnižší srážky ve vegetační době) se nekryjí se 

suchými a nejsuššími léty z hlediska hydrologického (nejnižší průtoky na Labi).  

Obdobnými příklady jsou jihočeské rybniční soustavy (s klíčovými uměle zřízenými 

vodotečemi dokončenými  v letech 1550 a 1554), v oblasti Polabí také Opatovický kanál 

(1554) a Sánský kanál (1450), nebo vodohospodářská soustava v povodí horní Odry, soustavy 

v Podyjí (VD Vranov a navazující soustavy zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství 

- Krhovice-Hevlín), obdobně oblast jižně od Brna s návazností na VD na Svratce a přítocích 

(velkoplošné závlahy s částečně realizovanými opatřeními pro využívání městských 

odpadních vod, koncepčně řešeno od 30. let 20. stol.), systematické plánování pro povodí 

vodárenských nádrží, atd. Zahraniční příklady dlouhodobě fungujících opatření, v některých 

případech i s významným podílem českých a moravských odborníků, nalezneme v severní 

Itálii, Dalmácii, Nizozemí, opatření s bližším vztahem k jakosti vod a odpadním vodám 

představují stavby u italského Milána, Kyjeva nebo velkoplošné závlahy u hlavního města 

Mexika, provozované více než 100 let, s kumulovanými problémy podmíněnými 

mj. využíváním nečištěných městských odpadních vod.  

Z uvedených příkladů vyplývají výhody dlouhodobého předvídání a systematického 

plánování, s průběžně doplňovaným přístupem k dlouhodobé adaptaci a stabilizaci od úpravy 

hlavních procesů či adaptace větších území v řádech stovek km
2
 až po  detailní opatření na 

úrovni jednotlivých pozemků, budov, technologických celků nebo výrobních úseků a procesů 

a obdobně v oblasti spotřeby.  

 

Materiál a metody 

Pro řešení tématu a výše uvedených vytčených rámcových otázek je sestaveno pracovní 

schéma, dále jsou využity rešerše stávajících materiálů, včetně dostupných přehledů a 

statistik, analýza dat, dále syntéza a postupy foresightu, rámcové regionální analýzy a SWOT 

pro podmínky České republiky. 

Centra pro pokročilé zpracovatelské technologie, s aktivitami ve vazbě na samosprávu, 

clustery, apod. zpracovávají hodnocení energo-materiálových toků mezi definovanými 



územními a správními jednotkami (např. Hák a kol., 2015), integrované modely, zaměřují se 

na modelování nejistot, nové zdroje dat pro výzkum, vývoj a poradenství, kooperativní a 

integrované posuzování rizik a adaptace, dopady změny klimatu na kvalitu vody, ekonomické 

dimenze dopadů změny klimatu na vodu, pojistné strategie pro adaptační opatření, rozvíjeny 

jsou nové koncepty - bioekonomika atd. V rámci řady projektů jsou vyvíjeny systémy 

včasného varování, z pohledu podpořeného tématu také optimalizované umělé mokřady, dále 

se zaměřují také na ekonomiku zemědělství v mokřadních oblastech, atd. 

 

Diskuze 

Téma je uvažováno v rovině možných vlivů mezi 4 základními soubory faktorů, tj.: 1) typem 

území resp. regionu (zahrnuje kvalitu, strukturu a typ ekosystémů), 2) infrastrukturou, 3) 

populací,  4) souborem ekonomických a institucionálních faktorů.  

Pro ilustraci spojitosti vlivů, uvedených zejména pod body 3 a 1, je na Obr. 1 uveden dílčí 

ukazatel, porodnost ve světě, která bude i nadále jedním z klíčových hybatelů změn a bude 

nepřímo ovlivňovat úspěšnost adaptačních strategií. Ve vhodně zasazeném kontextu je 

budoucí rozdílný nárůst počtu obyvatel podle regionů i větších soustátí možným 

stabilizujícím nebo destabilizujícím faktorem.  

 

 

Obr. 1. Ilustrační přehledová mapa porodnosti ve světě (zdroj dat: UNESCO) 

 



Ve velmi dlouhodobém pohledu vyplývá, že Evropa ze své roztříštěnosti dlouho ekonomicky 

těžila (konkurence, probíhala inovace), než se stala handicapem vůči Číně (Rosenthal a Wong, 

2011). 

Ve vztahu k dílčímu tématu jakosti vod nabývá významu i důslednější naplňování cílů 

oběhového hospodářství ve vodním hospodářství. Voda je nadále klíčovým tématem diskusí 

v letech 2019-2020. Revize nařízení o opětovném využívání vody není dokončena, což 

otevírá nové příležitosti prostřednictvím definice minimálního požadavku na recyklovanou 

vodu používanou v zemědělství, a tím snižuje tlak na vodní útvary a podzemní vody. 

V červnu 2020 Evropská komise oznámila, že Rámcová směrnice o vodách nebude 

revidována, přičemž se zaměří na nutnost splnění cílů. V následujících měsících budou ve 

vodním hospodářství klíčovým tématem dvě dokumentací: směrnice o průmyslových emisích 

(IED) a směrnice o čištění městských odpadních vod (UWWTD). V této souvislosti bude 

důležitá podpora inovativních řešení k dosažení udržitelných cílů v Evropě. 

 

Závěr 

Jedním z předpokladů udržitelných regionů je ucelený, efektivní a tedy kvalitně strukturovaný 

a odolný systém adaptačních opatření a strategií se záložními řešeními, v řadě dokumentů je 

citována potřeba posílení synergií politik. Aktuálními tématy se i nadále jeví dlouhodobé 

strategie adaptace regionů, klimatická změna a potřebný související výzkum, předpovědní 

systémy, analýzy dopadů na ekosystémy, ekonomické scénáře a optimalizace, přístupy 

k pojištění, hydrodynamické modely, atd.  
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Abstract (rozšířený anglický abstrakt v rozsahu 2 strany) 

Long term sustainable measures and systems are adapting to the different priorities of nation 

states and regions. Research, implementation and operational priorities by sectors are 

influenced by the objectivity of the decision-making institutions and private entities towards 

society-wide interests. Not only the degree of predictability of development and change, but 

also the economic situation play a role, linked to the processes of monopolization and 

accumulation of economic, research and production capacities and decision-making powers. 

There are a number of projects that successfully link the needs of multiple sectors resulting in 

a significant synergistic effect. 

The differentiation of regions is a process given by natural differences in primary natural 

conditions and influenced to varying degrees by human activities. Activities in the socio-

economic sphere create pressure on the functions, structure, quantity, use and the management 

https://meliorace.vumop.cz/


of natural resources. Continuously formed and changing links and gradients between 

territorial units can be further strengthened and highlighted by the entry of new technologies 

and the different degree of their application in spatial and temporal scale. 

The above-mentioned differentiation of natural and socio-economic conditions and a certain 

degree of uncertainty of future development are combined with the need for stable, precisely 

defined, objective, enforceable and possibly even uniformly set rules for the functioning of 

sub-sectors. 

From the point of view of the needs of long-term or permanently functioning systems, 

adaptations (in various meanings depending on the sector) are important needs taken into 

account, but the superior processes are forecasting and compiling a hierarchy of needs and 

setting priorities (from long-term to permanent to medium and short-term). The holistic 

concept of adaptation measures logically does not only emphasize the solution of the effects 

of climate dynamics, although significant, but, taking into account other factors, assumes a 

compromise solution. At the same time, such solutions must be based on well-prepared 

forecasts, including potentially highlighted or newly emerging conflict relationships and 

prepared variants of procedures for adequate responses. 

Water resources play a key role in the sustainable development of society. The examples of 

adaptation solutions described below are more closely related to water management. In a 

number of valid legislative regulations and subsidy programs, emphasis is placed on 

sustainability and efficiency at all levels (production, consumption, administrative, research). 

From the point of view of requirements for innovative, practically applicable and effective 

results of research projects, a number of demonstration sites show that the condition for future 

adaptation is consistent compliance with operating and handling rules, proper maintenance 

and care of existing, previously implemented and analyzed in detail before implementation 

and subsequently corrected files. measures resp. buildings. For the forecasted new conditions, 

older water management works are repeatedly included and adapted in the updated concepts, 

taking into account changes in the economic, social and settlement structure of the regions. 

Examples are the hitherto demonstrably functional concepts of water management 

infrastructure or landscaping and runoff conditions in river basins, the conceptual and graded 

preparation of which required several decades of preparation, analysis and discussion of 

alternative solutions, with subsequent implementation in some cases in the following decades 

21th century. It is possible to mention, for example, projects and gradual implementation of 

systems of measures to improve conditions in the Middle Elbe (improvement of flow regime 

and supply of large-scale irrigation according to amended concepts after 1925, proposals of 



other accumulation reservoirs as part of supra-regional water management system, 

construction the so-called amelioration skeleton for the Elbe according to officially approved 

designs since 1911, the logical structure of large-scale irrigation after 1959, etc.). 

From the point of view of water management, the above cases are effectively solved so that 

both dry and driest years in terms of irrigation needs (lowest precipitation in the growing 

season) do not coincide with dry and driest years in terms of hydrology (lowest flows on the 

Elbe). 

Similar examples are the South Bohemian pond systems, in the Elbe region also, or the water 

management system in the Upper Odra river basin, the Dyje river watershed system (the 

Vranov reservoir and related supply systems of the population, industry and agriculture - 

Krhovice-Hevlín), similarly the area south of Brno with a connection to water management 

structures and reservoirs in the Svratka basin and tributaries (large-scale irrigation with 

partially implemented measures for the use of municipal wastewater, conceptually solved 

since the 1930s), systematic planning for water reservoirs, etc. Foreign examples of long-term 

measures, in some cases with a significant proportion of Czech and Moravian experts, can be 

found in northern Italy, Dalmatia, the Netherlands, measures more closely related to water 

quality and wastewater are buildings near Milan, Italy, Kiev, or large-scale irrigation near the 

capital of Mexico, operated for more than 100 years, with problems caused, among other 

things, by the use of untreated urban wastewater. 

The above examples show the benefits of long-term forecasting and systematic planning, with 

a continuously updated approach to long-term adaptation and stabilization from major process 

adaptation or adaptation of larger areas in the hundreds of km
2
 to detailed measures at 

individual land, building, technology or production sections and processes and similarly in the 

area of consumption. 

A work scheme is compiled to address the topic and the above-mentioned framework issues, 

researches of existing materials are used, including available overviews and statistics, data 

analysis, synthesis and foresight procedures, framework regional analysis and SWOT for the 

conditions of the Czech Republic. 

Centers for advanced processing technologies, with activities related to self-government, 

clusters, etc. process the evaluation of energy-material flows between defined territorial and 

administrative units, integrated models, focus on modeling uncertainties, new data sources for 

research, development and consulting, cooperative and integrated risk assessment and 

adaptation, impacts of climate change on water quality, economic dimensions of climate 

change impacts on water, insurance strategies for adaptation measures, new concepts - 



bioeconomy etc. Within a number of projects, early warning systems are being developed, 

from the point of view of the supported topic also optimized artificial wetlands, they also 

focus on the economics of agriculture in wetland areas. 
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