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Abstrakt  

Jak širokou, tak odbornou veřejností, je změna klimatu v posledních létech vnímána 

především dopadem dvou hydrologických extrémů, povodní a v současné době zejména 

sucha. Velmi významné jsou ale i další dopady změny klimatu  – zvýšení erozivity deště, 

zvyšování četnosti období s nedostatkem vody atd. Výběr vhodných adaptačních opatření je 

ovlivněn značnou nejistotou projekcí změn některých charakteristik extrémů i celkové 

hydrologické bilance pramenící z nedokonalosti matematického popisu klimatického systému, 

nejistoty vývoje společnosti a přirozené variability hydroklimatických veličin, zejména jejich 

extrémů. Vzhledem ke složitosti a rozsahu těchto problémů je zapotřebí nutná adaptační 

opatření zakládat nejen na vlastních ale také na zahraničních přístupech a postupech i 

konkrétních poznatcích. 
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Abstract  

In recent years, climate change has been perceived by both the general public and the 

professional community primarily due to the impact of two hydrological extremes, floods and 

currently drought. However, other impacts of climate change are also very important - 

increasing the erosivity of the rain, increasing the frequency of periods with water scarcity, 

etc. The choice of suitable adaptation measures is influenced by considerable uncertainty and 

the natural variability of hydroclimatic variables, especially their extremes. Given the 

complexity and scale of these problems, it is necessary to base adaptation measures not only 

on our own but also on foreign approaches and procedures as well as specific knowledge. 
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Úvod 

Řešení dopadů klimatické změny je téma, které patří celosvětově k zásadním zadáním mnoha 

institucí nejen výzkumných, je to silné téma politické a sociálně ekonomické i bezpečnostní. 



Proto je tento problém předmětem intenzivních analýz a zkoumání mnoha národních i ºC nad 

předindustriální úroveň. Následující text obsahuje informací o národních i nadnárodních 

pracovištích a institucí ve světě a jejich poznatcích se vztahem k vodohospodářské tematice. 

 

1. Cíle EU omezit globální změnu klimatu na zvýšení teploty o 2 ºC nad předindustriální 

úroveň – reakcí je „Modelování energetické budoucnosti pro splnění cíle 2 ° C“. 

 

Model JRC POLES (Perspektivní výhled pro dlouhodobý energetický systém) je celosvětový 

sektorový simulační model pro vývoj energetických scénářů pro rok 2050. Umožňuje 

posouzení vnitřních snížení EU do roku 2050 v souladu s cílem 2 ° C. Hodnotí se tři scénáře: 

 

- Globální základní hodnota: Do roku 2050 nebudou globálně podniknuty žádné další kroky v 

oblasti klimatu. 

- Globální opatření: globální opatření jsou přijata ke snížení celosvětových emisí o polovinu do 

roku 2050 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. 

- Fragmentovaná akce: EU provádí strategii dekarbonizace, ale jiné země ji nedodržují. 

-  

Model POLES se používá pro projekce poptávky po energii, nabídky a cen, analýzy cest ke 

snižování emisí CO 2,  hodnocení scénářů globální klimatické politiky do roku 2030 a dále a 

dopadů technologických změn. Zvláštní pozornost je věnována cenovým účinkům. 

 

2. UNEP + WMO -  Hodnocení černého uhlíku a troposférického ozonu. 

Černý uhlík (BC) a ozon v dolní troposféře jsou znečišťující látky, které přispívají ke 

globálnímu oteplování a mohou mít škodlivé dopady na lidské zdraví a ekosystémy. Očekává 

se, že emise prekurzorů černého uhlíku a ozónu se v mnoha regionech světa dále zvýší. Z 

tohoto důvodu program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světová meteorologická 

organizace (WMO) zahájily studii, zkoumající, která známá a proveditelná opatření k regulaci 

emisí by mohla poskytnout zlepšení kvality ovzduší a zároveň snížit úroveň globálního 

oteplování. Zachycování a ukládání uhlíku je považováno za jednu z nejslibnějších 

technologických možností pro snižování emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) z odvětví výroby 

energie a těžkého průmyslu, která slouží jako most mezi současnou ekonomikou závislou na 

fosilních palivech a budoucím bez uhlíku ekonomika. To bude vyžadovat vývoj nových 

infrastruktur pro dopravu zachyceného CO 2 z pramenů do příslušných CO 2 úložišť, jako je 

například síť potrubí a přepravní cesty. 



3. Washington State University  - Emise CO 2 z vodních přehrad. 

Vodní přehrady a na ně navázané elektrárny produkují výrazně víceskleníkových plynů, než 

se dosud vědělo. Problémem je metan, který do atmosféry uniká při rozkladu biomasy.  Tlející 

vegetace v přehradách podle studie vypouští do ovzduší obrovské množství skleníkových 

plynů za rok. Jedná se o asi 1,3 procenta z celkového objemu antropogenních skleníkových 

plynů.  

Vzhledem k tomu, že metan silně absorbuje infračervené záření, patří mezi významné 

skleníkové plyny zvyšující teplotu zemské atmosféry. Je přibližně 20krát účinnější než oxid 

uhličitý, jeho obsah v atmosféře je oproti tomu asi 9krát menší než u oxidu uhličitého. 

Produkují ho i hospodářská zvířata. Byly analyzovány emise ve 250 přehradách a bylo 

zjištěno, že přehrady produkují více skleníkových plynů než rybníky a mokřady.  

 

Vědci tvrdí, že v rozmezí sta let vyprodukují přehrady více skleníkových plynů než spalování 

biomasy. Bridget Deemerová z Washington State University ve Vancouveru konstatuje, že 

„Metan zůstává v atmosféře jen asi deset let, oxid uhličitý několik století. V rozmezí dvaceti 

let však metan přispívá ke globálnímu oteplování až třikrát víc“. 

Je proto zapotřebí, aby se v budoucnosti s novými poznatky počítalo při návrzích přehrad a 

vodních elektráren, důležitý bude také přístup Mezivládního panel pro klimatické změny. 

 

4. Water Resources Group 2009, USA. 

Zpráva skupiny pro vodní zdroje 2030 (Water Resources Group 2009, USA) prokázala, že 

inkrementálně vyvážený přístup k celosvětovému uzavření vodní mezery v roce 2030 

upřednostňuje investice do technologií na úsporu vody před řešeními na straně nabídky; 

odhaduje se, že vyvážený přístup bude stát 50 miliard USD ročně, zatímco přístup na straně 

nabídky bude stát čtyřnásobek této částky, nebo dvojnásobek toho, co se v současné době 

každoročně investuje do řešení na straně nabídky. S tímto přístupem je tedy spojena vysoká 

prémie, která také povede k degradaci vodního prostředí. Vyvážený přístup je cenově 

dostupný, nabízí cestu k udržitelnosti a upřednostňuje investice, které jsou dílčí a měly by se 

přesto uskutečnit, bez ohledu na budoucí klimatické a sociálně-ekonomické nejistoty. Jako 

uznání současné potřeby explicitnějšího začlenění lidského rozměru do rámců adaptačního 

modelování byl navržen rámec pro modelování propojeného lidského a hydrologického 

systému, ve kterém může být lidský systém reprezentován pomocí modelování založeného na 

agentech (ABM).  

 



5. Společné výzkumné středisko (JRC)  - Extrémní vesmírné počasí. 

Společné výzkumné středisko (JRC) vyšetřilo dopady kosmického počasí na kritickou 

infrastrukturu v EU. Nová zpráva identifikuje mezery ve snižování rizik spojených s 

kosmickým počasím a vydává doporučení pro politiku, průmysl a vědu, jak tyto mezery 

odstranit. 

Zpráva shrnuje výsledky summitu uspořádaného ve spolupráci se švédskou agenturou pro 

civilní nepředvídané události a britským úřadem pro setkávání s podporou Národní správy 

oceánů a atmosféry v USA (NOAA) v listopadu 2016. Zástupci evropských provozovatelů 

infrastruktury, pojišťovnictví, akademická obec, ESA a evropské a americké vládní agentury 

se akce zúčastnily. Potenciální selhání kritických infrastruktur během extrémního kosmického 

počasí může vést k kaskádovým účinkům ovlivňujícím další odvětví. K posouzení těchto 

vzájemných závislostí a umožnění koordinace mnoha různých aktérů, kteří často řídí rizika 

odděleně od ostatních, jsou zapotřebí nové metodiky a nástroje, jakož i přístup k řízení více 

rizik. Mělo by být provedeno celoevropské posouzení zranitelnosti energetické sítě, aby byly 

identifikovány kritické problémy a přeshraniční účinky v případě extrémního kosmického 

počasí. Provozovatelé infrastruktury by rovněž měli posoudit, zda by jejich systémy mohly 

být nepřímo zranitelné vůči kosmickému počasí, například kvůli závislostem na informacích o 

čase a poloze, které poskytuje globální navigační satelitní systém (GNSS). 

6. Znalostní centrum pro řízení rizik katastrof. 

Lepší znalosti, silnější důkazy a větší zaměření na transformační procesy a inovace jsou 

nezbytné pro zlepšení našeho chápání rizika katastrof, pro budování odolnosti a přístupů 

založených na informování o rizicích při tvorbě politik a přispívání k inteligentnímu, 

udržitelnému a inkluzívnímu růstu. 

Tvůrci politik a manažeři rizik, kteří čelí riziku stále závažnějších a častějších přírodních 

katastrof a katastrof způsobených člověkem, potřebují nejlepší znalosti a důkazy z místních, 

vnitrostátních, evropských a evropských politik, a to jak v oblasti řízení rizik katastrof 

(DRM), tak ve všech politikách EU a celosvětové úrovně a ze všech fází cyklu DRM:  

 

- prevence 

- redukce;  

- připravenost;  

- reakce 

- zotavení.     



Z toho vyplývá znalostní středisko pro řízení rizik katastrof (DRMKC), které poskytuje 

síťový přístup k rozhraní vědy a politiky v DRM napříč Evropskou komisí, členskými státy a 

komunitou DRM po celém světě a: 

 

- podporuje překlad složitých vědeckých údajů a analýz do použitelných informací; 

- poskytuje vědecké poradenství pro politiky DRM; 

- poskytuje včasné a spolehlivé vědecké analýzy havarijní připravenosti a koordinované reakce;    

- sdružuje stávající iniciativy přispívající k řízení rizik katastrof. 

 

Partnerství, znalosti a inovace 

Lepší znalosti, silnější důkazy a větší zaměření na transformační procesy a inovace jsou 

nezbytné pro zlepšení našeho chápání rizika katastrof, pro budování odolnosti a 

přístupů založených na informování o rizicích při tvorbě politik a přispívání k 

inteligentnímu, udržitelnému a inkluzívnímu růstu. 

Tvůrci politik a manažeři rizik, kteří čelí riziku stále závažnějších a častějších přírodních 

katastrof a katastrof způsobených člověkem, potřebují nejlepší znalosti a důkazy z místních, 

vnitrostátních, evropských a evropských politik, a to jak v oblasti řízení rizik katastrof 

(DRM), tak ve všech politikách EU i na celosvětové úrovni a z pohledu všech fází cyklu 

DRM: prevence; redukce; připravenost; reakce a zotavení. Tuto roli plní znalostní středisko 

pro řízení rizik katastrof (DRMKC), které poskytuje síťový přístup k rozhraní vědy a 

politiky v DRM napříč Evropskou komisí, členskými státy a komunitou DRM po celém světě:  

 

- podporuje překlad složitých vědeckých údajů a analýz do použitelných informací; 

- poskytuje vědecké poradenství pro politiky DRM; 

 

DRMKC je podporováno a koordinováno řadou útvarů Komise ve spolupráci s klíčovou sítí 

členských států. Pravidelně se schází řídící výbor, aby navrhoval, projednával a stanovoval 

činnosti a priority znalostního centra. 

 

Partnerství  - Plné využití a převedení složité vědy do užitečné politiky a aplikací v DRM 

znamená posílení partnerství a sítí vědy o katastrofách, takže musí 

- aktivovat a propagovat sítě a další činnosti zlepšující rozhraní vědy a politiky v preventivních 

činnostech a usnadňovat převod složité vědy do užitečného politického poradenství; 



- podporovat partnerství pro operační připravenost a reakci na hlavní typy přírodních katastrof 

v EU s cílem usnadnit tok informací mezi různými partnerstvími, koordinačním střediskem 

pro reakci na mimořádné situace (ERCC) a členskými státy. 

 

Znalosti - Výsledky vědeckého výzkumu a provozní znalosti získané na základě získaných 

zkušeností, cvičení, školení, vzájemných hodnocení a dalších nástrojů pro hodnocení je třeba 

lépe využívat v cyklu DRM, aby se zmírnily rizika a zranitelnosti a aby se zlepšila reakce v 

případě katastrofy, takže je zapotřebí: 

 

- vyvinout a udržovat společné úložiště příslušných výzkumných a operačních projektů a 

výsledků; 

- svolávat vědecký poradní panel odborníků a vědců na místní, národní a evropské úrovni, aby 

poskytoval analýzy, aktualizace a poradenství v oblasti výzkumu a inovací v oblasti DRM. 

 

Inovace - Průmysl a vědecká obec hrají zásadní roli při vývoji inovativních metod, nástrojů a 

technologických řešení pro zmírňování katastrof a jejich dopadů. Usnadňují práci prvních 

respondentů a dalších operačních subjektů v oblasti řešení krizí prostřednictvím inovativních 

technologií a nástrojů. Proto je nutné: 

 

- posoudit současný stav vědy a technologie DRM v Evropě; 

- řešit technologické a provozní výzvy k pokrytí stávajících mezer; 

- pomáhat při budování globálně společných norem prostřednictvím Evropské sítě pro inovační 

zkušebny (ENITB) a Evropské laboratoře pro řešení krizí (ECML); 

- poskytnout podpůrný systém usnadňující využití stávajících odborných znalostí, aby pomohly 

členským státům splnit povinnosti související s řízením rizik: posouzení schopností DRM, 

databáze ztrát katastrof, rozhraní vědecké politiky, národní hodnocení rizik.  

DRM-KC spustila v roce 2016 funkční web. 

Plné využití a převedení složité vědy do užitečné politiky a aplikací v DRM znamená posílení 

partnerství a sítí vědy o katastrofách, takže je zapotřebí: 

- aktivovat a propagovat sítě a další činnosti zlepšující rozhraní vědy a politiky v preventivních 

činnostech a usnadňovat převod složité vědy do užitečného politického poradenství;    

- podporovat partnerství pro operační připravenost a reakci na hlavní typy přírodních katastrof 

v EU s cílem usnadnit tok informací mezi různými partnerstvími, koordinačním střediskem 

pro reakci na mimořádné situace (ERCC) a členskými státy. 



 

DRMKC je podporováno a koordinováno řadou útvarů Komise ve spolupráci s klíčovou sítí 

členských států. Pravidelně se schází řídící výbor, aby navrhoval, projednával a stanovoval 

činnosti a priority znalostního centra. 

 

7. Vědecká a znalostní služba Evropské komise - EU Science Hub 

Společné výzkumné středisko (JRC) je vědecká a znalostní služba Evropské komise, která 

zaměstnává vědce k provádění výzkumu s cílem poskytovat nezávislé vědecké poradenství a 

podporu politice EU. 

Výzkum JRC v oblasti Klimatické změny podporuje cíl EU řešit, zmírňovat, sledovat a 

přizpůsobovat se dopadům změny klimatu. To zahrnuje posouzení a monitorování dopadů 

změny klimatu, hodnocení zvýšeného rizika nebezpečí změny klimatu a posouzení 

udržitelnosti politik v oblasti změny klimatu. 

Společné výzkumné středisko se zavázalo podporovat EU při omezování globálních změn 

klimatu. Poskytuje například odborné znalosti v oblasti modelování a hodnocení různých 

energetických scénářů, hodnocení černého uhlíku, změn ve využívání půdy a zachycování a 

ukládání uhlíku. Na evropské úrovni byl prostřednictvím Evropského programu pro změnu 

klimatu (ECCP) zahájen komplexní balíček politických opatření ke snížení emisí 

skleníkových plynů. 

Společné výzkumné středisko podporuje politiky zmírňování zaměřené na analýzu 

makroekonomických účinků odvětvových opatření přijatých v odvětvích náročných na uhlík. 

 

8. Nejlepší praxe v oblasti environmentálního managementu 

Společné výzkumné středisko zavádí osvědčené postupy v oblasti environmentálního řízení 

(BEMP) organizací, aby vytvořilo odvětvové referenční dokumenty (SRD), které jsou 

poté používány průmyslem a organizacemi, a pomáhá při provádění systému EU pro 

ekologické řízení a audit (EMAS). 

Organizace všech velikostí a druhů mají velký prostor pro zlepšení jejich vlivu na životní 

prostředí. Mnoho motivací sahá od ekologické účinnosti po reputaci a obavy o udržitelnost 

jejich podnikání. Mnoho organizací se snaží snížit jejich dopad na životní prostředí. S cílem 

pomoci organizacím dosáhnout takového cíle, JRC studuje, jaké průkopnické organizace v 

různých odvětvích dělají, a identifikuje nejlepší postupy environmentálního řízení (BEMP), tj. 

Ty techniky, opatření nebo akce, které umožňují organizacím minimalizovat jejich dopad na 

životní prostředí ve všech aspektech v rámci jejich přímou kontrolu nebo na které mají značný 



vliv. Výsledkem této práce jsou sektorové referenční dokumenty (SRD) o nejlepší praxi v 

oblasti environmentálního managementu. 

Tato činnost je součástí práce Evropské komise na provádění systému EU pro ekologické 

řízení a audit (EMAS), což je dobrovolný rámec pro společnosti a další organizace pro 

hodnocení, podávání zpráv a zlepšování jejich vlivu na životní prostředí. V tomto rámci se 

EU v roce 2009 rozhodla prosazovat osvědčené postupy environmentálního řízení 

vypracováním sektorových referenčních dokumentů. 

Cílem SVS je poskytovat nezávislé vědecké rady týkající se výroby a používání biopaliv. 

Vědecké činnosti JRC v oblasti bioenergie a biopaliv zahrnují široké spektrum analýz v 

různých oblastech až po testování udržitelnosti biopaliv. Zahrnuje témata, jako jsou emise 

skleníkových plynů (GHG), přímé a nepřímé dopady změny využití půdy, celková dostupnost 

dalších primárních zdrojů energie nebo nejvhodnější a nejefektivnější technologie výroby a 

transformace.  

 

9.   WBCSD (Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj) - Global Water Tool 

Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj je globální organizace CEO vedená asi 200 

prognostickými firmami, které spolupracují na urychlení přechodu na udržitelný svět.  

WBCSD je jedinečná síť, kde členové společně vytvářejí řešení, poučujuíse odsebe navzájem, 

komunikují s nejsilnějšími partnery a získávat nástroje a odborné znalosti, které mají pozitivní 

dopad na společnosti, akcionáře a životní prostředí. Společně jsou tak získávána pro 

transformační obchodní řešení nejnáročnějších problémů a je dosahováno výsledků, kterých 

žádná společnost nemůže dosáhnout sama. 

 

Global Water Tool podporuje společnosti působící ve více zemích při zahájení jejich 

vodohospodářské cesty a pomáhá společnostem vytvářet dlouhodobé strategie vodního 

hospodářství, které minimalizují rizika a budují dlouhodobou odolnost. 

 

Uživatelé mohou rychle zmapovat své umístění a údaje o využívání vody podle datových 

souborů o vodě, hygienických údajích, populaci a biologické rozmanitosti, jakož i stresových 

ukazatelů na základě jednotlivých zemí a povodí, a následně posoudit rizika spojená s jejich 

globálními operacemi, dodavatelskými řetězci, novými projekty a stanovit priority. 

akce. Tento nástroj je kompatibilní s  GEMI Local Water Tool pro vytváření plánů vodního 

hospodářství na konkrétním místě nebo operaci. 

 



Omezení vody se může promítnout do významných rizik (finančních, provozních, tržních, 

reputačních či regulačních) pro podniky působící celosvětově. Udržitelné hospodaření s 

vodou a nákladově efektivní snižování rizik často vyžadují opatření na místní úrovni, často 

mimo přímou kontrolu společnosti. Vodní spolupráce mezi předními společnostmi je stále 

běžnější na základě pochopení, že voda je omezený sdílený zdroj, který vede ke kolektivnímu 

riziku a vyžaduje kolektivní akci. 

Rizika související s vodou by rovněž neměla být řízena izolovaně od ostatních dopadů a 

souvisejících kompromisů, včetně využívání půdy, spotřeby energie a emisí skleníkových 

plynů. Měření účinnosti a cirkulační přístupy mohou odhalit příležitosti pro společné přínosy 

a optimalizovaná řešení schopná prorazit sila vody, energie a odpadu. 

Systém GWT, který byl poprvé uvedena na trh v roce 2007, je vynikajícím nástrojem pro 

zjišťování rizik a příležitostí pro vodní hospodářství. Uživatelé mohou mapovat svou polohu a 

využívání vody proti souborům údajů o vodě, hygieně, populaci a biologické rozmanitosti a 

stresových ukazatelích na základě země a povodí, s výhledem do budoucna, a následně 

posoudit rizika vody související s jejich globálním provozem, dodavatelskými řetězci a 

novými projekty. Uživatelsky přívětivý, bezplatný a veřejně přístupný nástroj poskytuje 

snadný přístup k důležitým datům a jejich analýzu.  

Screening první úrovně může být proveden prostřednictvím map, obrázků nebo grafů 

zachycujících klíčové ukazatele výkonnosti vody a rizika. Tyto metriky pak lze použít pro 

vytváření přehledů v rámci iniciativ pro zveřejňování informací, jako je Global Reporting 

Initiative, CDP Water, Bloomberg a Dow Jones Sustainability Index. 

 

10. Výzkumná centra v EU 

-  JRC - Evropská komise - Společné výzkumné středisko - je jedním ze šesti vědeckých 

ředitelství Společného výzkumného střediska (JRC), vědecké a znalostní služby Evropské 

komise. Jeho posláním je vytvářet, spravovat a mít smysl pro vědecké znalosti pro politiky 

EU týkající se udržitelného využívání zdrojů, zahrnující environmentální, ekonomický a 

sociální rozměr. Zaměřuje se zejména na zabezpečení potravin, půdu, půdu, vodu, les, 

suroviny, rybolov, biologickou rozmanitost a ekosystémové služby. Zdůrazňuje hrozby pro 

naše stávající zdroje, jmenovitě přírodní kapitál, a zkoumá alternativy, jako jsou alternativy 

spojené s oceány. Sleduje a analyzuje zemědělskou produkci a podporuje rozvoj udržitelné 

biohospodářství v Evropě 

 



- Centrum pro ekologii a hydrologii (Velká Británie). Centrum pro ekologii a hydrologii ( 

CEH ) je britským střediskem excelence pro integrovaný výzkum suchozemských a 

sladkovodních ekosystémů a jejich interakce s atmosférou. V rámci Rady pro výzkum 

přírodního prostředí (NERC) poskytuje CEH národní schopnosti založené na inovativních, 

nezávislých a interdisciplinárních vědách a dlouhodobém monitorování životního prostředí. 

To je nedílnou součástí vize a strategie NERC. Vědci v CEH mají odborné znalosti v celé 

řadě oborů životního prostředí, od rozsahu genů po celé systémy Země. Výzkum je navržen 

tak, aby zlepšoval porozumění jak přírodnímu prostředí, tak ekologickým procesům, které 

jsou základem systémů podpory Země. CEH se zvláště zajímá o dopady lidské činnosti, jako 

je zemědělství a využití půdy, na přírodní prostředí. 

 

- Centrum pro mezioborový environmentální a sociální výzkum v Oslu  - IENS je 

strategická výzkumná spolupráce mezi nezávislými výzkumnými ústavy a univerzitou v Oslu. 

Centrum je postaveno na sdílené vědecké strategii a výzkumném programu, spolupráci na 

výzkumných a podpůrných projektech. 

Výzkum zahrnuje mezioborový výzkum v oblasti klimatu a životního prostředí, zejména 

vody, ovzduší, přírody, rozvoje měst a regionů a dopravy. 

 

- DCE - Dánské středisko pro životní prostředí a energetiku je místem, kde se úřady,podniky, 

zájmové organizace a veřejnost dostávají do silných odborných znalostí  Aarhuské  univerzit 

v oblasti přírody, životního prostředí a energetiky.  

 

-  Finský environmentální institut - Finský environmentální institut (také známý jako 

SYKE, po finské zkratce ústavu) je výzkumným ústavem a centrem environmentálních 

odborných znalostí. Výzkum SYKE se zaměřuje na změny prostředí a hledá způsoby, jak tyto 

změny řídit. Odborné znalosti společnosti SYKE jsou založeny na dlouhodobém 

monitorování životního prostředí, rozsáhlých výsledcích výzkumu a vysoce kvalifikované 

úrovni ústavu 

Řeší: 

Multidisciplinární výzkum otázek životního prostředí 

Výzkumné programy SYKE hodnotí environmentální problémy z multidisciplinárního 

hlediska integrací sociálně-ekonomických hledisek do vědeckého výzkumu. Výzkum se může 

zaměřit na globální otázky životního prostředí, jako je změna klimatu a snižování biologické 

rozmanitosti, nebo na regionální nebo místní otázky. 



Odborná pomoc při řešení problémů životního prostředí 

Odborné služby společnosti SYKE mohou poskytovat zásadní odbornou pomoc v celé řadě 

otázek týkajících se životního prostředí pro správce, místní úřady, průmyslová odvětví, firmy 

a další organizace. SYKE může vytvářet podrobná environmentální hodnocení na základě 

odborných znalostí z mnoha oborů. SYKE také ve spolupráci s finskou regionální správou 

životního prostředí pečlivě sleduje environmentální trendy a stav životního prostředí ve 

Finsku. SYKE zaměstnává asi 650 lidí.  

- Helmholtzovo centrum pro environmentální výzkum - UFZ (Německo) - Jako 

mezinárodní kompetenční centrum pro environmentální vědy zkoumá Helmholtzovo centrum 

pro environmentální výzkum (UFZ) komplexní interakce mezi člověkem a přírodou pod 

vlivem globálních změn. V úzké spolupráci s tvůrci rozhodnutí a zúčastněnými stranami vědci 

v UFZ vyvíjejí systémová řešení pro zlepšení řízení složitých environmentálních systémů a 

řešení environmentálních problémů. 

Aktivity jsou zaměřeny také n na řízení vodních zdrojů, dopadech změny využití půdy na 

lidskou krajinu a biologickou rozmanitost, dopadech chemických látek na životní prostředí a 

na lidské zdraví a na adaptačních strategiích pro změnu klimatu. Posláním je navrhnout 

způsoby, jak zajistit rovnováhu mezi hospodářským a společenským rozvojem na jedné straně 

a dlouhodobou ochranou naší přírodní zdroje na straně druhé. 

Výzkum na UFZ je organizován do 34 metodických kompetenčních center - Oddělení. Velký 

počet oddělení zdůrazňuje značný rozsah kompetencí a přístupů na UFZ. Oddělení jsou 

organizována do sedmi divizí, a to:  

 

- Environmentální systémy, výpočet a monitorování            

- Vodní a půdní vědy 

- Pozemní ekologie 

- Environmentální technologie 

- Environmentální zdraví 

- Zdravotní výzkum 

- Společenské vědy 

Z hlediska oblasti výzkumu se UFZ zaměřuje na tři hlavní oblasti a tři průřezové kompetenční 

oblasti (viz diagram). Jsou přiděleny Helmholtz Research Fields: 

 

- Země a životní prostředí (Výzkumný program „Zemské prostředí“ / podíl 85% zdrojů UFZ),  

- Zdraví (Výzkumný program „Zdraví životního prostředí“ / 8 procent)  



- Energie (Výzkumné programy „Obnovitelné energie“ „A„ Technologie, inovace a společnost 

“/ 7 procent). 

 

8. Nástroje poskytované Evropskou komisí   

 

- Teritoriální modelovací platforma LUISA, je nový koncept pro mezisektorovou 

integraci. LUISA je de facto integrační nástroj, protože má souvislé vazby na 

makroekonomické a biofyzikální modely a na tematické databáze. Konečným produktem 

LUISA je soubor územních ukazatelů, které lze seskupit a kombinovat podle „funkce“ zájmu 

a / nebo podle hodnoceného odvětví. 

 

- Urban dat Platform + Územní řídící panel je společná iniciativa Společného výzkumného 

střediska (JRC) a generálního ředitelství pro regionální a městské politiky (DG REGIO) 

Evropské komise. Je klíčovou součástí Znalostního střediska pro územní politiky a jeho 

cílem je poskytovat přístup k informacím o stavu a trendech evropských měst a regionů a také 

integrované strategie městského a územního rozvoje podporované EU.     

 

Územní řídící panel poskytuje ucelený přehled o jednotlivých regionů globální trendy na 

evropské úrovni s regionálním srovnání výkonnosti (European Trends) a tematických analýz 

Vyznat dat na základě nejlepších dostupných kvantitativních informací a matematických 

modelů. Soubor ukazatelů je založen na scénáři teritoriálních referencí, který vytvořila 

modelovací platforma LUISA. Referenční scénář poskytuje časové projekce a projekce 

založené na místě na různých územních úrovních (země, region, podoblast, městský). 

 

- K4P platforma Komise EU - Mobilizuje a podporuje  politiky založené, kteří nejlépe 

rozvíjejí veřejnou politiku založenou na spolehlivých vědeckých důkazech - a vědců, kteří 

vyvíjejí tyto důkazy na prvním místě. Motto: Naše společnosti jsou chudší, když tyto světy 

nefungují efektivně. Ale jak věda, tak politika jsou stále více mezinárodní, zdá se, že se od 

sebe také vzdalují.  Mezinárodní povaha vědy i politiky navíc také znamená, že nelze omezit 

K4P pouze na vědce a tvůrce politik Komise – je zapotřebí organizovat vědecké 

znalosti z celé Evropy, pro tvůrce politik v celé Evropě. 

 

- Interaktivní mapovací nástroj STRAT-Board - STRAT-Board je interaktivní mapovací 

nástroj, který poskytuje vizuální přehled strategií   (SUD) udržitelného rozvoje měst 



a  integrovaných územních investic  (ITI), které jsou v současné době implementovány v celé 

Evropě. Dosud bylo zmapováno téměř tisíc strategií 

 

Závěry 

Adaptace na změnu klimatu je společenský úkol, do něhož se musí zapojit prvovýroba, vědci 

a výzkumníci, veřejná správa, školství a zejména také a politici. Jen společným úsilím mohou 

být vytvořeny podmínky k identifikaci efektivních adaptačních opatření. Je zapotřebí, aby tato 

opatření byla založena na holistickém plánování. Nositelem a realizátorem adaptačních 

opatření musí být jednotlivé podniky, obce, instituce (bottom up přístup). K dobrým 

rozhodnutí je nezbytně potřebují kvalitní poradenství od vědeckých a výzkumných pracovišť. 

Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru a rozsahu souvisejících problémů Vedle 

poznatků VaV  je účelné disponovat také dobrým přehledem o zahraničních zdrojích 

informací a přístupech. Vedle inspirací ze zahraničních přístupů a postupů je potenciálně 

velmi přínosná přímá účast v mezinárodních řešitelských týmech, v Evropských 

technologických platformách, v odborných pracovních skupinách těchto platforem a řady 

dalších uskupení, která se v Evropě nabízejí.  

 

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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