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Abstrakt  

Nároky na vodu stoupají jako důsledek rostoucích měst i vyšší potřeby vody pro zemědělské 

účely. Významným rizikem je také vznik nových kontaminantů.  Tyto subjektivní faktory 

jsou umocněny probíhající změnou klimatu. Dostupnost vody se tak ve světě i v Evropě stala 

závažnou výzvou ke vzniku nových přístupů a postupů k ochraně vodních zdrojů. Nedostatek 

vody se stává také v České republice závažným rizikovým faktorem udržitelnosti 

hospodářského i socioekonomického rozvoje. V tomto článku jsou identifikovány a stručně 

nastíněny vybrané mezinárodní iniciativy a projekty EU, zaměřené na udržitelné hospodaření 

s vodními zdroji, které by mohly být inspirací pro relevantní česká pracoviště a instituce. 

Uvedené informace by se mohly také stát impulsem k vyššímu zapojení českých pracovišť do 

mezinárodní spolupráce.     
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Abstract  

Water demands rise as a result of growing cities and higher water needs for agricultural 

purposes. The emergence of new contaminants is also a significant risk. These subjective 

factors are exacerbated by ongoing climate change. Water availability has thus become a 

major challenge in the world and in Europe to create new approaches and practices to protect 

water resources. Water scarcity is also becoming a serious risk factor for the sustainability of 

economic and socio-economic development in the Czech Republic. This article identifies and 

briefly outlines selected international initiatives as well as EU projects aimed at sustainable 

water resource management that could inspire relevant Czech workplaces and institutions. 

The above information could also be an impulse for higher involvement of Czech workplaces 

in international cooperation. 
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Úvod  

Potřeba nových řešení pro řízení vodních zdrojů, která dokáží reagovat na rostoucí výzvy 

pro zabezpečení vody je reflektována v mnoha zprávách o rozvoji vody, včetně zpráv OSN. 

V roce 2018 byla Výroční zpráva OSN – The United Nations World Water Development - 

Report 2018, vydána pod názvem Nature-based Solutions for Water (NBS). V této zprávě, je 

vyjádřena potřeba zlepšení dostupnosti vody, jejího efektivnějšího využití a recyklace, 

zaručení čisté energie a také je doporučena mobilizace soukromého sektoru pro financování 

zelené infrastruktury.  Také je akcentován přístup, který má ve skutečnosti tisíciletou tradici, 

tj. řešení založená na přírodě - přírodní řešení pro vodu.  

V současné době je ve vodním hospodářství dominantní tradiční infrastruktura, produkující 

šedou vodu a značný potenciál NBS tak není nedostatečně využit. NBS zahrnuje zelenou 

infrastrukturu, která může nákladově efektivně nahradit, rozšířit nebo paralelně pracovat se 

šedou infrastrukturou. Cílem je nalézt nejvhodnější kombinaci zelených a šedých investic, aby 

se maximalizovaly výhody a efektivita systému a zároveň se minimalizovaly náklady a 

kompromisy. 

Zpráva o světovém rozvoji vody OSN z roku 2019 je zaměřena na informování politiků a 

rozhodovacích orgánů uvnitř i mimo vodní komunitu o tom, jak zlepšit řízení vodních zdrojů 

a přístup k bezpečné vodě a hygienickým zařízením pro všechny. Cílem je vyloučení, 

diskriminace a zakořeněné asymetrie moci. 

 

Kolektivní přístup jako základní princip  

Příkladem snahy o kolektivní řešení „vodních“ problémů  je obdobně koncipovaný přístup 

dvou celosvětově orientovaných organizací jak neziskové organizace – Světové rady pro vodu 

– na straně jedné ale i Světová podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), jako 

reprezentanta podnikatelské sféry na straně druhé. 

World Water Council - Světová rada pro vodu   -  je mezinárodní multilaterální 

platformová organizace, zakladatelka a spoluorganizátorka Světového fóra o vodě. Její 

aktivity charakterizuje heslo „Snaha o zajištění vody pro dnešek a zítra je příliš masivní, než 

aby se dosáhlo významného pokroku izolovaně“. Posláním Rady je mobilizace akcí, 

týkajících se kritických vodních otázek na všech úrovních rozhodování, zapojením lidí do 

debaty a zpochybňováním konvenčního myšlení. Světová rada pro vodu sjednocuje  tisíce lidí 

z cca 300 organizací ve více než 50 zemích. Řídícím orgánem je volená Rada guvernérů, která 

představuje vyvážený soubor zainteresovaných stran z každého horizontu: 4% mezivládní 

instituce, 20% vlády a vládní orgány, 23% podniky, 21% organizace občanské společnosti a 



 

 

sdružení uživatelů vod, 32% profesní asociace a akademické instituce. Téma voda je podle 

Rady nutno pojednat jako rozsáhlou systémovou přeměnu, do níž musí být zapojena 

související odvětví, jako je energie, zemědělství, zdraví, finance, průmysl, životní prostředí a 

mnoho dalších, pro která je voda zásadním faktorem.  

Světová rada pro vodu zaměřuje své činností na tři hlavní oblasti:                                                                                                            

- vytváření politického vlivu a mobilizace politických opatření;                                                                                             

- prohlubování znalostí a výměny informací o kritických tematických otázkách s pečlivým 

zohledněním sociálních, environmentálních a ekonomických rozměrů udržitelnosti;                                        

- vytvoření platformy Světového fóra pro vodu, jako katalyzátoru probíhající kolektivní akce 

pro vodu. 

Ve spolupráci se svými členy a partnery Světová rada pro vodní zdroje proto zkoumá 

perspektivy integrovaného řízení vodních zdrojů a řízení vod, což vedlo  k publikaci 

dokumentu o výzvě a panelu na vysoké úrovni pro IWRM (Integrated Water Resources 

Management) během 8. Ročníku Světového fóra o vodě. Závěrečný dokument vysvětluje, že 

IWRM by mělo být považováno za prostředek, nikoli za cíl. IWRM je zastřešující, 

přizpůsobená poptávce, flexibilní strategie pro změnu, která musí být použitelná spíše pro 

specifické lokální kontexty, a nikoli jako jediná, jednostranná, normativní reakce. To 

vyžaduje integrovaný přístup napříč odvětvími a uživateli, který zahrnuje širší spektrum 

zúčastněných stran jak uvnitř, tak mimo vodohospodářskou sféru. 

World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) - Světová 

podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj -  je celosvětová organizace, jejím jádrem je cca 

200 vedoucích světových společností ze všech sektorů a všech hlavních ekonomik, které se 

zabývají otázkami přechodu na udržitelný svět. Globální síť tvoří téměř 70 národních rad, 

v ČR je to Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD).  Rada vychází 

z poznání, "realizace  cílů udržitelného rozvoje  je mimo dosah jedné společnosti“. Vyžaduje 

od společností, aby prosadily nové formy spolupráce.  WBCSD je zaměřena na různé obory a 

témata, mimo jiné také zkoumá, jestli svět bude schopen zajistit do roku 2050 zdravé, výživné 

potraviny a dodávky zboží ze zemědělské produkce do populace přes devět miliard obyvatel a 

udržení a regeneraci ekosystémů a přírodních zdrojů. Proto se WBCSD zabývá také projekty, 

zaměřenými na potraviny, pozemky a vodu a zakládá řešení systémů zabezpečení potravin a 

výživy i efektivity přírodních zdrojů, včetně vodního hospodářství.  

WBCSD odstraňuje největší překážku udržitelnosti (včetně vodních zdrojů) spočívající v 

současném lineárním modelu "take-make-dispose" a zavádí kruhovou ekonomiku jako 

klíčovou páku přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství. Do programových oblastí WBCSD 



 

 

patří také rizika vody - konkurenční požadavky na vodu stále rostou (v zemědělství, 

domácnostech, energetice, průmyslovém využití, ekosystémech atd.), dopady změny klimatu 

zhoršují výzvy spojené s kvalitou a dostupností vody. Tato situace vytváří nová rizika pro 

podniky, vlády, komunity a životní prostředí. Proto je naléhavě nutné, aby byla v 

celosvětovém měřítku změněna agenda hospodaření s potravinami a využívání půdy. 

Zemědělská a potravinářská výroba, distribuce a spotřeba, jakož i využití půdy jsou vnímány 

jako klíč k dosažení celého souboru cílů udržitelného rozvoje (SDG).                                           

WBCSD řeší program, zaměřený na rozvoj venkova a investice do zemědělství, a zdůrazňuje, 

že zemědělství a udržitelné hospodaření s vodou hrají důležitou roli v boji proti změně 

klimatu a při regeneraci a ochraně ekosystémů.  Tématy dalších programů udržitelného 

rozvoje, jimiž se WBCSD zabývá jsou: Lidé - program poskytuje řešení souladu potřeb, práv, 

cílů a aspirací společnosti s jejími projevy vůči životnímu prostředí, mimo jiné i cestou 

pomoci společnostem integrovat SDG do svých obchodních strategií. Udržitelný životní styl - 

tento program vyvíjí úsilí o podporu udržitelné spotřeby, které je zaměřeno buď na 

přírůstkové zlepšování výrobků, nebo na změnu chování spotřebitelů. Způsob užití výrobků, 

používaných v rámci stávající infrastruktury může mít větší negativní dopad než jejich 

výroba. Dalšími programy WBCSD jsou: Sociální dopad, Externí zveřejnění a Podnikové 

rozhodování.  

Realizace SDG v mnoha případech vyžaduje radikální změny systémů. Problémy, které 

charakterizují tento program, však více než odpovídají rozsahu příležitostí, které 

představovány podnikatelským subjektům, aby se angažovaly hlouběji než doposud a aby tak  

posílily jejich možný pozitivní vliv na společnost. WBCSD pomáhá společnostem pochopit 

důsledky SDG a integrovat je do svých strategií. 

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj vydala v roce 2017 WBCSD's new SDG 

Sector Roadmaps (nový průvodce k realizaci cílů udržitelného rozvoje). Tato publikace je 

návodem pro společnosti a podniky ze stejného sektoru jak se se sdružovat, prozkoumat, 

formulovat a realizovat společnou vizi o tom, jak může jejich odvětví přispět k realizaci cílů 

udržitelného rozvoje. Velmi důležité je sdělení, že "realizace cílů udržitelného rozvoje“ je 

mimo dosah jedné společnosti. Vyžaduje od společností, aby prosadily nové formy 

spolupráce.  WBCSD je zaměřena na různé obory a témata, mimo jiné také zkoumá, jestli svět 

bude schopen zajistit do roku 2050 zdravé, výživné potraviny a dodávky zboží ze zemědělské 

produkce do populace přes devět miliard obyvatel a udržení a regeneraci ekosystémů a 

přírodních zdrojů. 

 



 

 

Evropské  instituce  a iniciativy                                                                                                                             

Mezinárodní spolupráce na poli výzkumu a inovací v oblasti vodohospodářství často vede k 

tomu, že přínosy se posunou daleko za oblast vodního hospodářství.  

The European Water Partnership - Evropské partnerství pro vodní hospodářství pro 

vodní hospodářství, nezisková organizace založená v Bruselu, sdružuje a mobilizuje lidi a 

zúčastněné strany kolem společné vodní vize pro Evropu od roku 2006, rozvíjí politiky, 

normy a sdílí osvědčené postupy s cílem účinně řešit problémy spojené s vodou do roku 2030. 

EWP chce sjednotit a povzbudit lidi a zúčastněné strany k tomu, aby se zapojily do partnerství 

s cílem vyřešit problémy s vodou v Evropě a přispět k řešení, která řeší celosvětovou vodní 

krizi. 

Vize 2030 (Vision) slouží jako vodítko k dosažení společných akcí v rámci různých 

partnerství v oblasti pokročilého vodního hospodářství a řešení problémů s vodou v Evropě i 

celosvětově. Vize slouží jako vodítko k dosažení společných akcí v rámci různých partnerství 

v oblasti pokročilého vodního hospodářství a řešení problémů s vodou v Evropě i celosvětově. 

Vize je promítnuta do programu Aquawareness, zaměřeného evropské povědomí o vodě a na 

program Vodohospodářství.  

Postuláty Vize byly vypracovány v rámci otevřeného procesu s více zainteresovanými 

stranami, včetně zástupců Evropské komise, předsednictva EU, parlamentu EU a vedoucích 

nadnárodních společností a nevládních organizací. Regionální konzultační proces v celé 

Evropě byl pro všechny zájemce příležitostí doplnit body specifické pro jednotlivé regiony.  

Vize podrobně definuje 10 postulátů, mezi nimi je mimo jiné zahrnuto také: „Společně jsme 

dospěli ke změně paradigmatu z vodohospodářství řízeného nabídkou na integrovaný přístup 

založený na nabídce a poptávce…“ a  „Bylo dosaženo změny myšlení, postojů a postupů 

prostřednictvím zvyšování povědomí o vodě a uplatňování vhodných nástrojů a pobídek. 

Osvědčené postupy udržitelné vodní politiky, politiky tvorby cen a zpoplatnění, 

transparentnost vodních stop jednotlivých postupů, průmyslových, zemědělských a místních 

orgánů a výrobků byly užitečným nástrojem k dosažení moderní vodohospodářské 

společnosti“ a také „Společenstvím zemědělstvím a průmyslu jsou využívány hospodářské a 

sociální přínosy vysoké produkce vody díky využití recyklačních technologií, uzavřených 

výrobních cyklů a účinných zavlažovacích technik a dalších technologií. Je propagován a 

realizován výzkum a vývoj a inovace, aby bylo trvale zvyšováno  know-how v oblasti 

adaptivního integrovaného řízení a inovativních technologických řešení a dosaženo rychlého 

nástupu těchto technologií na trhy“. 



 

 

Water JPI - Společné programování – Joint Programming Inttiative.  Společné plánování 

EU je rozvojové spolupráce s rozvojovými partnery EU pracujícími v partnerské zemi. 

Zahrnuje "společnou analýzu" situace v zemi, po níž následuje "společná reakce", která 

stanoví, jak budou rozvojové partneři EU poskytovat podporu a měřit pokrok. Společná 

analýza a společná reakce se společně nazývají společná strategie. 

Společně s vnitrostátními orgány rozvíjejí rozvojové partnery EU společnou strategii, která je 

plně v souladu s národním plánem rozvoje partnerské země. Společná strategie stanovuje 

celkové odůvodnění a směr podpory EU a členských států. Rovněž popisuje, která odvětví / 

oblasti bude každá z nich pracovat, jaké jsou celkové cíle těchto odvětví a předloží předběžné 

údaje o jejich financování v období společné strategie. 

Mezi specifické cíle  Water JPI  patří posílení  mezinárodního rozměru evropské vodní 

VaVaI, rozvoj trvalých partnerství pro vodní VaVaI ve světě a rozšiřování dopadů společných 

činností JPI v oblasti vodního hospodářství. Nová iniciativa pro koordinaci a podporu 

IC4WATER, která byla zahájena v lednu 2017, se plně věnuje pouze rozvoji mezinárodní 

spolupráce v oblasti vod. Mezi cíle IC4WATER patří rozšiřování rozsahu a ambicí činností v 

oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti vodního hospodářství nad rámec, který by byl 

jinak udržitelný a zvyšování celkové soudržnosti a účinnosti využívání evropských zdrojů a 

valorizace evropského know-how v oblasti vodních řešení na celosvětové úrovni.                      

Aktivity Water JPI jsou založeny na následujících třech klíčových principech:                            

- variabilní geometrie: partneři JPI se podílejí pouze na aktivitách svého specifického zájmu,                             

- flexibilita: Water JPI podporuje rozvoj aktivit reagujících na potřeby a příležitosti partnerů.                

- individuální přístup: Water JPI poskytuje vhodné prostředí pro možnosti řešení 

prostřednictvím specifických a a speciálně modifikovaných postupů a činností. 

Hlavními aktivitami Water JPI jsou 

- Workshopy v rámci sítě (sladění probíhajících nadnárodních a národních projektů)                        

- Znalostní centra (sladění komunit ve vyhrazených oblastech)                                                              

- TAP - Tematické roční programování (sladění nových národních projektů)                                                              

- Strategické aktivity na konkrétním tématu SRIA (Strategic Research and Innovation 

Agenda) budou zaměřeny na přípravu společné vize mezi JPI Water a dalšími relevantními 

iniciativami v dané oblasti.  

EIP  Water - European Innovation Partnerships – Evropské vodní partnerství má za cíl 

urychlit inovace, které přispívají k řešení společenských výzev, zvyšují konkurenceschopnost 

Evropy a přispívají k vytváření pracovních míst a hospodářskému růstu. EIP pomáhá 

sdružovat odborné znalosti a zdroje tím, že provazuje veřejné a soukromé subjekty na úrovni 



 

 

EU i na vnitrostátní a regionální úrovni a kombinuje opatření na straně nabídky a poptávky. 

Základem EIP Water jsou Dobrovolné akční skupiny, které tvoří ústřední prvek prováděcí 

fáze partnerství. V současné době pracuje na vývoji, testování, rozšiřování, šíření a stimulaci 

zavádění inovativních řešení problémů souvisejících s vodou 29 akčních skupin.  

WssTP –  Water Supply and Sanitation Technolgy Platform  - Evropská vodní platforma byla 

založena Evropskou komisí v roce 2004. WssTP  je jednou z nejvýkonnějších evropských 

technologických platforem (ETP). Vodítkem pro budoucí výzkum a vývoj v evropském 

vodohospodářství je Vize 2030 WssTP , která byla zpracována v roce 2016. Dokument 

nastiňuje, jak by mohla vypadat budoucí společnost zaměřená na vodu, založená na nových 

technologiích a společenských vztazích, trendy, které by měly vést k posunu paradigmatu o 

tom, jak se vypořádáváme s omezenými zdroji na naší planetě do roku 2030. Předpokládá se, 

že v té době by již měl plně probíhat přechod do fáze společnosti inteligentní vody. Vize 

WssTP se zaměřuje na výzvy, trendy a požadovaný vývoj v Evropě, ale také naznačuje 

úlohou Evropy při řešení globálních problémů v oblasti vody, včetně udržitelného rozvoje 

v rámci OSN. 

Pro splnění cíle vybudování inteligentní vodní společnosti WssTP navrhuje zaměřit výzkum, 

vývoj a inovace investic do Evropy na čtyři klíčové parametry dopadu:  

-snížení dopadu evropské společnosti na naše přírodní vodní zdroje o 50%; 

- uvědomění si skutečné hodnoty vody pro naši společnost, hospodářství a životní prostředí; 

-posílení evropského trhu s vodou a globální konkurenceschopnosti evropských  

  vodohospodářských odvětví 

- zajištění dlouhodobé odolnosti, stability, udržitelnosti a bezpečnosti společnosti s ohledem   

  na vodu 

K uskutečnění těchto cílů bude muset Evropa vyvinout inovativní vodní technologie, digitální 

řešení a hospodářské, obchodní a vládní modely, které přispívají k řešení problémů s vodou v 

Evropě a ve světě jako celku. 

 

WssTP podporuje evropský model, který bude v budoucnu přesvědčivý pro společnost           

šetrnou k vodě a která bude mít za následek změnu paradigmatu. Budoucí společnost bude 

organizována a řízena s ohledem na vodu. Vyžaduje to odvážná rozhodnutí, investice, změny 

a nové typy spolupráce pro zúčastněné strany na všech úrovních společnosti, za účasti občanů, 

veřejnosti na všech úrovních, průmyslových odvětvích, zemědělcích a zástupcích ochrany 

přírodního prostředí. 



 

 

Je nutné dramaticky zvýšit úroveň správy, které umožňuje vznikající kybernetická fyzika, 

technologie „digitální vody“ a posílení dostupnosti „více vod“ k doplnění zdrojů sladké vody. 

Je zapotřebí i mnohem hlubší povědomí o nezbytnosti integrace a spolupráce mezi 

organizacemi, orgány a občany. 

Tyto důležité změny nabídnou evropskému průmyslu podporu, protože vyžaduje značné 

investice do přepracovaných a nově upravených odvětví infrastruktur a inovativních 

technologií.  

Budoucí model pro vodní inteligentní společnost bude zahrnovat 

- Rozvoj inteligentní ekonomiky s využitím pokročilých řešení a systémů 

ekologická inovace, nejmodernější vodohospodářská infrastruktura, cirkulační vodní 

hospodářství a nové ekonomické modely na základě skutečné hodnoty vody, aby se zvýšila 

racionální spotřeba a opětovné použití. Znamená to také valorizaci hodnoty vody, což je 

získávání a využívání příslušných zdrojů, jako jsou živiny, minerály, kovy, ale také energie, 

která je obsažena ve vodních tocích.   

- Nové digitální a vodní technologie: nasazení pokročilých digitálních řešení pro vodu v 

kapilární síti senzorů ve vodovodních systémech, zachycení a využití těchto nových informací 

pro jejich správu v reálném čase. Rozvíjející se pokročilá řešení pro úpravu vody pro dosažení 

dobrého stavu evropských vodních útvarů, umožňující součinnost centralizované a 

decentralizované údržby, ale i ekonomicky životaschopnou těžbu a valorizaci hodnot 

a energie ve vodě..  

- Hybridní infrastrukturu šedé a zelené vody: přehodnocení a přepracování systémů rozvodu 

vody a vodohospodářských systémů do vysoce technologické vodní infrastruktury 

integrované s přírodním ekosystémem. Kombinuje centralizované a decentralizované úpravy 

vody, vedoucí ke snížení jejích ztrát, zvýšení opětovného využití vody, optimalizaci 

využívání alternativních vodních zdrojů.  

Umožnění správy více zainteresovaných stran zahrnující více subjektů: nové modely řízení, 

které řídí dostupnost vody pro všechny uživatele a sektory (průmysl, zemědělství, města, 

vodní doprava) a pro více účelů, založené na pochopení skutečné hodnoty vody a využití 

přizpůsobivého a rozvíjejícího se hospodářství a správy, mající k dispozici pokročilé systémy 

podpory rozhodování v téměř reálném čase.  

Předpokládá se, že v budoucnu bude dodáno více než 30% celkové spotřeby vody (např. 

Stovky km3 / rok) z alternativních vodních zdrojů, jako jsou dešťová voda, brakické, slané a 

znovu použité vodní toky. Nové způsoby získávání vody a pěstování plodin a zvýší 

celospolečenské úspory vody - od zemědělství až po (bio) průmysl, domácnosti i výrobu 



 

 

energie, bude dosaženo úspory až 300 km3 / rok. Celkově se vize o vodách WssTP zaměřuje 

na soubor inovací, které povedou k 50% snížení požadavků na podzemní a povrchové vody, 

což zabrání nedostatku vody v Evropě. Zabezpečení globální konkurenceschopnosti Evropy 

na trhu manipulace s vodou bude vyžadovat do roku 2030 cca 2,5 bilionu eur. 

 

Příklady témat řešených v rámci mezinárodní spolupráce 

Projekt NextGen: Towards a next generation of water systems and services for the circular 

economy - Na cestě k nové generaci vodních systémů a služeb pro kruhovou ekonomiku. 

Iniciativa NextGen hodnotí a podporuje inovativní a transformační řešení a systémy s 

kruhovou ekonomikou, které zpochybňují vžité myšlení a postupy týkající se využívání 

zdrojů ve vodohospodářském sektoru. Budou vytvářena nová ujednání, která podpoří 

využívání technik a technologií, zvyšujících schopnost obnovit, upřesnit, znovu využít, 

rozšířit hodnotu a prodloužit životnost neustále se rozšiřující škály zdrojů a produktů.  

Společnost NextGen bude demonstrovat inovativní technologická, podniková a řídící řešení 

pro vodu v kruhovém hospodářství na deseti velkých demonstračních případech v celé 

Evropě. NextGen bude aplikovat kruhovou ekonomiku na širokou škálu vodovodních zdrojů, 

jimiž jsou: samotná voda (opakované použití v různých měřítcích podporované skladováním 

na bázi přírody, optimální strategie řízení, pokročilé technologie zpracování, konstruované 

ekosystémy a kompaktní / mobilní / škálovatelné systémy ); energie (kombinovaná 

hospodaření s vodou, čistírny odpadních vod jako energetické továrny, přenos tepla s vodou, 

skladování a využití pro relevantní průmyslová a komerční odvětví) a materiály (těžba a 

opětovné využití živin, výroba nových produktů z odpadních toků, regenerace a repasování 

membrán a výroba aktivního uhlí z kalu s cílem minimalizovat náklady na odstraňování mikro  

znečišťujících látek). Projekt mobilizuje silné partnerství vodárenských společností, 

průmyslu, specializovaných malých a středních podniků, aplikovaných výzkumných ústavů, 

technologických platforem, městských a regionálních orgánů a staví na rozsáhlém portfoliu 

minulých výzkumných a inovačních projektů a využívá řady evropských a globálních sítí, 

které zaručují skutečný dopad výsledků řešení projektu. 

Téma: Voda v kontextu cyklické ekonomiky 

Typ projektu: Inovace (IA), celkový rozpočet: 11.389.106 €, datum zahájení: 01/07/2018, 

datum ukončení: 30/06/2022 , partneři – země Švýcarsko, Německo, Španělsko, Rumunsko, 

Nizozemsko, Maďarsko, Řecko, Spojené království, Belgie, Švédsko, Francie                                                                                                                                       



 

 

Projekt Ô: Demonstration of planning and technology tools for a circular, integrated and 

symbiotic use of water  - Demonstrace plánovacích a technologických nástrojů pro kruhové, 

integrované a symbiotické využití vody. 

Projekt Ô bude demonstrovat přístupy a technologie, které povedou k integrovanému a 

symbiotickému využívání vody v konkrétní oblasti, spojující potřeby různých uživatelů a 

producentů odpadních vod zahrnující regulátory, poskytovatele služeb, občanskou společnost, 

průmysl a zemědělství. Projekt usiluje o uplatnění pilířů integrovaného vodního hospodářství 

(IWM) jako modelu pro "plánování vody" (podobně jako územní plánování) a pro 

demonstraci nízkonákladových, modulárních technologií, a plánovacích přístupů, které lze 

implementovat do jakékoli vodohospodářské infrastruktury v každém okrese/podniku a 

umožnit tak i malým společenstvím a malým a středním podnikům implementovat špičkové 

technologie a nástroje plánování, které se vzájemně doplňují.  

Projekt Ô má jako cíl poskytnout zainteresovaným stranám možnost efektivně plánovat 

využívání zdrojů vody a získání významných úspor energie apod. Tento celkový cíl bude 

demonstrován na čtyřech místech v různých zemích Evropy a Izraeli, zahrnující průmysl, 

akvakulturu a zemědělství, jakož i místní orgány různých velikostí. 

Ústřední téma: Voda v kontextu cyklické ekonomiky 

Typ projektu: Inovace (IA), celkový rozpočet: 10.692.938 €, datum zahájení: 01/06/2018, 

Datum ukončení: 31/05/2022 , partneři: Dánsko, Itálie, Francie, Rakousko, Německo, Spojené 

království, Israel, Chorvatsko, Portugalsko                                                                                                                                    

Projekt: SWAMP - Smart Water Management Platform - Inteligentní vodohospodářská 

platforma 

Voda je pro zajištění světové populace životně důležitá a zemědělství je největším 

spotřebitelem pro 70% sladké vody. Ztráty vody jsou způsobeny především úniky v 

rozvodných a zavlažovacích systémech a v metodách využití v terénu. Nejčastější technikou 

je povrchové zavlažování s relativně významným množstvím vody, které rostliny nevyužijí..  

Lokalizované zavlažování může efektivněji a efektivněji využívat vodu, čímž se zabrání jak 

nedostatečnému, tak i nadměrnému zavlažování. Proto bude vyvinuta a nasazena nová 

technologie zavlažování. Projekt SWAMP řeší tyto problémy pomocí internetu věcí (IoT), 

datové analýzy, autonomních zařízení a dalších souvisejících technologií.  

Konkrétní problémy, které projekt SWAMP řeší: 

-vývoj softwaru pro inteligentní aplikace založené na IoT; 

- automatizace pokročilých platforem a integrace různých technologií a komponent;  



 

 

- integrace heterogenních  pokročilých senzorů, zejména létajících senzorů (dronů), které 

zajišťují přesnost dodávky vody pro zavlažování; 

- využívání softwarové platformy, provazující technologie jako je IoT, Big Data, Cloud / Fog 

a dronů pro zavedení pilotních aplikací pro inteligentní hospodaření s vodou; 

- navrhování, testování a validace nových obchodních modelů pro využívání internetu věcí v 

inteligentním vodohospodářském prostředí; 

Technologické komponenty musí být flexibilní natolik, aby se přizpůsobily různým 

kontextům a byly replikovatelné na různých místech. Projekt SWAMP vyvinul koncept 

vysoce přesného inteligentního zavlažovacího systému. Hlavní myšlenkou je umožnit 

optimalizaci zavlažování, distribuci vody a spotřeby na základě holistické analýzy, která 

shromažďuje informace ze všech aspektů systému, včetně přirozeného cyklu vody a 

souhrnných poznatků, souvisejících s pěstovanými rostlinami.  

Partneři: Federální univerzita ABC (UFABC) - UFABC je brazilským koordinátorem 

projektu a také povede pracovní balíček 1 (Architektura a platforma), další partneři: VTT 

Centrum technického výzkumu Finska Ltd (VTT), Intercrop Iberica, LeverTech Tecnologia 

Sustentável (LEV), Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (CBEC), Federální univerzita 

v Pernambuco (UFPE), Brazilská zemědělská výzkumná společnost (EMBRAPA), Univerzita 

v Bologni (UBO), Centro Universitário da FEI (FEI), Společnost Quaternium,  

Projekt Run4Life: Large scale nutrient recovery from domestic wastewater - Široké využití 

odpadních živin z domácích odpadních vod 

Projekt Run4Life je členem Evropské platformy udržitelného fosforu a clusteru ICT4Water. 

Prostřednictvím partnerů projektu je program Run4Life rovněž propojen s dalšími sítěmi, jako 

je německá platforma pro fosfor a holandská platforma pro výživu a je v kontaktu s několika 

projekty EU, které pracují na souvisejících tématech. Konsorcium společnosti Run4Life se 

skládá z 15 organizací z různých zemí EU, z nichž každá má vlastní odborné znalosti v 

hodnotovém řetězci obnovy živin. Je využit interaktivní nástroj, který poskytuje množství 

informací o projektech financovaných z různých programů EU, vytvořený Výkonnou 

agenturou EK pro malé a střední podniky (EASME) . Data Hub obsahuje přehledovou mapu, 

která je spojena se shrnutím projektů, příjemci a předváděcími místy. 

Projekt reaguje na skutečnost, že současné postupy výroby hnojiv nejsou udržitelné. 

Fosfátová hornina je neobnovitelný zdroj, zatímco výroba hnojiv na bázi dusíku je vysoce 

energeticky náročná atd. Projekt současně také vychází z faktu, že domácí odpadní vody jsou 

důležitým nositelem zdrojů, zejména vody a živin - které se v současných centralizovaných 

systémech nakládání s odpadními vodami jen těžko obnovují. Program Run4Life demonstruje 



 

 

alternativní strategii pro zlepšení obnovy živin založenou na decentralizované úpravě 

segregované černé vody (toaletní odpadní vody), šedé vody (jiné komunální odpadní vody) a 

organického kuchyňského odpadu. Pro dosažení tohoto cíle se kombinují různé inovativní 

technologie. Na čtyřech místech v Evropě budou poprvé živiny získávány z domácích 

odpadních toků o více než 100 obydlích. Ve spolupráci s výrobci hnojiv budou 

charakterizovány výsledné produkty a budou určeny možnosti jejich zemědělské aplikace. 

Koncoví uživatelé a další zainteresované strany jsou základním prvkem tohoto hodnocení k 

dosažení institucionálního, právního a společenského přijetí. 

Společnost Run4Life navrhuje decentralizovanou obnovu živin z domácích odpadních vod 

pro použití v zemědělství. Tato radikální změna otevírá novou společnost ve společnosti. 

Světová zásoba potravin je zcela závislá na používání hnojiv. Avšak současné postupy výroby 

hnojiv nejsou udržitelné. Domovní odpadní voda je důležitým nositelem zdrojů, které se v 

současných centralizovaných systémech nakládání s odpadními vodami stěží obnovují. 

Program Run4Life demonstruje alternativní strategii pro zlepšení regenerace živin, založenou 

na decentralizovaném zacházení se segregovanými proudy odpadních vod z domácností a 

organickým kuchyňským odpadem na 4 plnohodnotných místech v Evropě. Pro dosažení 

tohoto cíle se kombinují různé inovativní technologie. Ve spolupráci se zainteresovanými 

stranami, včetně klíčových koncových uživatelů v rámci konsorcia, budou charakterizovány 

výsledné produkty hnojiva a budou určeny možnosti jejich zemědělské aplikace. Koncoví 

uživatelé a další zainteresované subjekty v rámci hodnotového řetězce jsou zásadní pro 

dosažení institucionálního, právního a společenského přijetí, jakož i pro zavádění technologií 

a produktů společnosti Run4Life na trh. Toho bude dosaženo strategií angažovanosti, která 

zahrnuje opatření, jako jsou činnosti v oblasti zprostředkování znalostí 

Konzorcium Run4Life představuje celý hodnotový řetězec, který se skládá z univerzit, 

poskytovatelů technologií, veřejných služeb, koncových uživatelů a odborníků v oblasti 

společenských a humanitních věd. Tato optimální kombinace partnerů zvyšuje tržní úspěch 

navrhovaných řešení a zvyšuje sociální přijetí. Doba trvání projektu: červen 2017 - květen 

2020 

Projekt DRIP - Danish partnership for Resource and water efficient - Industrial food 

Production – Dánské partnerství pro efektivní využívání zdrojů a vody - Průmyslová výroba 

potravin 

DRIP je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru (PPP), které je zaměřené na 

efektivnost vody v potravinářském průmyslu, jednom z největších průmyslových podniků v 

Dánsku a na celém světě. 



 

 

Ambicí partnerství je vyrábět více s menším množstvím vody. DRIP sníží spotřebu vody v 

předních dánských výrobcích potravin vytvořením nových udržitelných řešení a koncepcí v 

oblasti technologií pro výrobu vody a výroby. Ambicí je používat výrazně méně vody z 

kvality pitné vody a stále více používat recyklovanou vodu, aniž by byla ohrožena kvalita 

výrobků a bezpečnost potravin. Vyvinuté technologie a řešení budou testovány pilotně nebo v 

plném rozsahu za výrobních podmínek. Cílem je snížení spotřeby vody o 15 - 30%. 

Partnerství se skládá z řady potravinářských společností a poskytovatelů technologií, tří 

univerzit a dvou ústavů GTS (výzkumná a technologická organizace). Přidruženými partnery 

jsou Dánská veterinární a potravinářská správa, Agentura pro ochranu životního prostředí a 

Agentura pro ochranu přírody.  

Vize projektu: do roku 2025 budou konkurenceschopnost průmyslu, spotřebovávajícího vodu, 

podmíněna uplatněním konceptu „voda-pro-účel“ a směřujímu k vysoce účinnému využívání 

vody, např. řešení s uzavřenými smyčkami, podporovaná poskytovateli technologie front-

runner s požadovanou úrovní kvality a bezpečnosti potravin as ohledem na životní prostředí. 

Cílem projektu je vyvinout nová řešení udržitelné vody a výrobní technologie, která mohou 

snížit spotřebu vody v průmyslové výrobě potravin o 15-30%. 

Projekt je členěn do 4 Work Package (WP) 

Bezpečnost - WP1 - Hlavní výzvou pro opětovné použití vody v potravinářském průmyslu je 

zdokumentovat, že může probíhat bez ohrožení bezpečnosti nebo kvality potravin. Celkovými 

cíli tohoto pracovního balíčku 1 (WP1) je posoudit rizika spojená s opětovným použitím vody 

a vypracovat plány a metody pro řízení těchto rizik s využitím přístupu HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Points) k uspokojení regulačních požadavků, které jsou také v rámci 

tohoto pracovního balíčku. Ambicí je nahradit časté laboratorní analýzy na místě pomocí 

zajištění kvality na místě, což umožňuje rychlá a bezpečná rozhodnutí „go / no go“ pro 

stanovení kritických limitů, které spolehlivě indikují, že proces funguje tak, jak bylo 

zamýšleno. Tam, kde je to možné, bude toho dosaženo vývojem a implementací on-line 

senzorů a spektroskopií a multivariační analýzou. Vytvořené informace a dokumentace budou 

použity pro generování obecných plánů HACCP v úzké spolupráci s koncovými uživateli a 

poskytovateli technologií. 

Analýza průmyslu - WP2 – bude vyvinuta a ověřena metodika pro rychlé zhodnocení 

účinnosti vody na cca. 25 různých zpracovatelských zařízení mimo a / nebo uvnitř partnerství 

se zaměřením na identifikaci mezer a implementaci řešení směrem k osvědčeným postupům v 

oblasti účinnosti vody. Monitorování úspor vody a energie u vybraných řešení poskytne data 

pro dokumentaci a posílení příslušných obchodních případů. Řešení osvědčených postupů 



 

 

aplikovaná pouze „nejlepším ve třídě“ budou identifikována a dokumentována jako obchodní 

případy a následně budou propagována a široce implementována v jednotlivých sektorech 

potravin. 

Technologie - WP3 - v tomto pracovním balíčku budou vyvíjeny, testovány, dokumentovány 

a demonstrovány slibné scénáře pro úspory vody a opětovné použití v potravinářském 

průmyslu prostřednictvím následujících klíčových činností: 

- Nové výrobní zařízení, uzavřené smyčky a opětovné použití regenerované procesní vody – 

budou vyvinuty a testovány nové zdokonalené výrobní zařízení nebo inovace na konvenčních 

výrobních linkách prostřednictvím zdokonalených opatření na úsporu vody a nových 

uzavřených vodních okruhů.  

- Široké spektrum technologických nebo technologických konceptů pro rekultivaci toků 

procesní vody pro následné opětovné použití ve výrobních procesech nebo užitných 

aplikacích bude testováno za reálných provozních podmínek v prostorách partnerů koncových 

uživatelů. S cílem posílit pozdější komercializaci atraktivních řešení bude důraz kladen na 

pevnou dokumentaci technologického výkonu a přípravu dobře definovaných obchodních 

případů.  

- Budou provedena hodnocení udržitelnosti a ohledy na ekologickou efektivitu pro atraktivní 

technologická řešení a ekologická efektivita bude porovnána s referenčními systémy produkce 

- vstup prostřednictvím WP4.  

Tématické projekty - WP4 - vyplňuje mezery mezi současnými znalostmi / dostupnými 

osvědčenými postupy a potřebami identifikovanými z projektů a partnerů prostřednictvím 

delších výhledových činností. Tento pracovní balíček zahrnuje řadu tematických výzkumných 

projektů řízených univerzitami, které se vyznačují významem napříč projekty a následně 

obecnými přístupy. Projekty jsou založeny na požadavcích alespoň jednoho koncového 

uživatele a / nebo jednoho poskytovatele technologie a toto spojení propojuje výzkumné 

aktivity s technologickým vývojem a demonstrací v konkrétním projektu. 

Partnerství bylo zahájeno 1. března 2015 v rámci INNO + společenského partnerství s 

investicemi ve výši cca 100 mil. DK. 

 

Závěry 

V různých evropských regionech je již nedostatek snadno vodních zdrojů. Tento nedostatek se 

bude dále zvyšovat v důsledku změny klimatu, znečištění a konkurence mezi uživateli 

vody. Na uvedené skutečnosti reaguje evropský oborový výzkum kolektivním přístupem, 

mezinárodní kooperací i interdisciplinárním a holistickým pojetím.  



 

 

Důležitou součástí odpovědi na tuto výzvu jsou nové vodní technologie. Evropský 

vodohospodářský sektor musí rozvíjet zájem o inovace. Vodní průmysl je příliš pomalý ve 

studiu a nakonec přijímat nové technologie, musí zvýšit svou schopnost vyrovnat se s 

ekonomickými, demografickými, behaviorálními a klimatickými změnami. Je  třeba účinně 

zajistit, případně zlepšit, zásobování vodou, odvodnění dešťové vody, sběr a úpravu 

odpadních vod a také řízení kvality a kvantity přírodních vodních zdrojů . Pouze 

prostřednictvím paradigmatu přechodu od roztříštěného k integrovanému městskému 

vodohospodářství lze zajistit hospodářský rozvoj, sociální rovnováhu a ekologickou integritu. 

Evropský vodohospodářský sektor je také významným ekonomickým aktérem (1% HDP) s 

obratem v EU přibližně 80 miliard eur a průměrnou mírou růstu 5% ročně ve srovnání s 

průměrnou mírou růstu ekonomiky EU ve výši 2,5% ročně. Investice do vody mohou být 

hybnou silou zrychleného hospodářského růstu i udržitelného rozvoje. 

 

Podklady 

Tento článek vychází z podkladů, zpracovaných v rámci projektu Technologická platforma 

pro udržitelné vodní zdroje – rozvoj II, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_057/0010974.  Projekt 

je podpořen v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014–2020 (MPO) - „Výzva II programu podpory Spolupráce –Technologické platformy“. 
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Ing. Jan Čermák 

Asociace pro vodu v krajině České republiky, z.s. 

kontaktní adresa: Na strži 57, 140 00 Praha 4  

tel.: +420 603 936 771, e-mail: mebis@mebis.cz 


