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Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR byla v říjnu 2015 schválena vládou 
ČR. Dokument představuje národní adaptační strategii 
ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných 
dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních 
adaptačních opatření, legislativní a částečnou 
ekonomickou analýzu, atd. Dále je k dispozici 
zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze 
stanoviska SEA ke koncepci Strategie přizpůsobení 
se změně klimatu v podmínkách České republiky a 
sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví.



Priority
1. 7. Integrované plánování v oblasti vod se zahrnutím vlivů a dopadů ostatních sektorů z hlediska prognóz požadavků na vodní zdroje podle 

různých scénářů klimatické změny a vývoje společnosti.
2. 4. Optimalizace vodního režim v krajině komplexním a integrovaným způsobem, tzn. plánovanou podporou opatření na vodních tocích a v 

nivách v součinnosti s opatřeními v ploše povodí.
3. 8. Využití systém hodnocení výhledové vodní bilance v rámci šestiletých cyklů plánů povodí, aby umožnil posuzovat vývoj vodní bilance v 

její prostorové a časové proměnlivosti na území ČR (hydrologické i vodohospodářské) a racionální rozhodování státní správy při 
povolování odběrů a vypouštění. 

4. 1. Koncepčně a legislativně řešit zvládání dlouhodobého nedostatku vody, a tím předcházet eskalaci mimořádných událostí vyvolaných 
těmito extrémními meteorologickými jevy.

5. 2. Optimalizovat a zajistit funkce vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací) v případě extrémních hydrologických situací 
(sucho, povodně, zhoršená kvalita vody) a v případě dlouhodobých změn v hydrologickém cyklu.

6. 10. Provést revizi a aktualizaci vymezení oblastí ochrany vod ve smyslu vodního zákona (ochranných pásem vodních zdrojů, chráněných 
oblastí přirozené akumulace vod, zranitelných oblastí, citlivých oblastí, a dalších).

7. 3. Podpořit účinnými nástroji (legislativními, finančními, regulačními) vsakování, zachycování a opětovného využívání dešťových srážek v 
urbanizovaných územích a zvážit možnosti alternativních způsobů hospodaření např. formou řízené umělé infiltrace.

8. 5. Upravit systém povolování vypouštění odpadních vod tak, aby kladl maximální důraz na aplikaci BAT (best available technology). 
9. 9. Snižovat spotřebu kvalitní pitné vody pro účely, k nimž není tak vysoká kvalita nezbytná (např. splachování toalet, praní, zavlažování 

zahrad apod.), a podporovat znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod (grey water).
10. 6. Zohlednit problematiku přístupu ke správě menších vodních toků a hospodaření v jejich povodích, jelikož se jedná o klíčové lokality z 

hlediska dopadů zvýšené variability klimatu na regionální úrovni (četný výskyt přívalových povodní, atd.).
11. 11. Revidovat seznam lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod s cílem posoudit stávající seznam lokalit v

generelu a vytipovat další plochy lokalit vhodných pro vybudování vodních nádrží (především k pokrytí potřeb obyvatelstva a energetiky). 



Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění 
zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

V květnu letošního roku bylo uzavřeno memorandum 
o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a 
rozvoje venkovské krajiny. Memorandum bylo 
uzavřeno mezi Ministerstvem zemědělství, státními 
podniky Lesy České republiky, Povodí Labe, Povodí 
Vltavy, Povodí Odry, Povodí Ohře, Povodí Moravy, 
Státním pozemkovým úřadem a Národní sítí Místních 
akčních skupin ČR, z. s. V dokumentu je deklarován 
vysoký zájem na podpoře vzájemné spolupráce v 
oblasti udržení a rozvoje kvality života na venkově, 
řešení udržení vody v krajině a péče o krajinu. 
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Řešení

meze, remízy, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy, zatravnění a zalesnění
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meze, remízy, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy, zatravnění a zalesnění

rybníky, úpravy toků, ochranné hráze a suché poldry
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Řešení

meze, remízy, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy, zatravnění a zalesnění

rybníky, úpravy toků, ochranné hráze a suché poldry

přehrady (nádrže)



Přehrada
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Řešení

meze, remízy, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy, zatravnění a zalesnění

rybníky, úpravy toků, ochranné hráze a suché poldry

přehrady (nádrže)

vodohospodářské soustavy



Schéma vodohospodářské soustavy SHP



Řešení

meze, remízy, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy, zatravnění a zalesnění,…

rybníky, úpravy toků, ochranné hráze a suché poldry,…

přehrady (nádrže)

vodohospodářské soustavy

propojení vodohospodářských soustav



Schéma propojení vodohospodářských soustav



Závěr ???



Konečné řešení!!!

VD Hřensko



Děkuji za pozornost
Martin Cidlinský

www.poh.cz
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