
Připravujeme 
krajinu 
na klimatickou  
změnu

Komplexní plánovací, monitorovací, 
informační a vzdělávací nástroje 
pro adaptaci území na dopady 
klimatické změny s hlavním 
zřetelem na zemědělské a lesnické 
hospodaření v krajině

patří mezi 
nejvážnější 
globální 
problémy 
současnosti. 
I když jsou zatím 
její projevy 
nerovnoměrné, 
nelze je už dále 
ignorovat. 
V nejbližších 
desetiletích 
se různým 
způsobem 
dotknou většiny 
obyvatel naší 
Země. 

Klimatická  
změna

Kdo tvoří řešitelský tým ?

Vysoké učení technické v Brně, Ústav vodního 
hospodářství krajiny (Česká republika)

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 
pracoviště Brno (Česká republika)

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i., 
pobočka Brno (Česká republika)

EKOTOXA s. r. o., Brno (Česká republika)

Bioforsk, Oslo (Norsko)

A kdo to financuje ?

Projekt je financován v rámci Programu CZ02 z EHP fondů 
pro období 2009 — 2014.

Podpořeno grantem z Islandu,  
Lichtenštejnska a Norska.

Vývoj projektu můžete sledovat na

www.adaptan.net Seznamte se s projektem AdaptaN.  Projekt číslo: EHP-CZ02-OV-1-039-2015



Prvním projevem je zvýšená četnost povodní. Stále častěji 
dochází k situaci, v níž během několika hodin spadne více 
srážek, než odpovídá běžnému mnohaměsíčnímu úhrnu. 
V některých letech se povodně dokonce i opakují.

Protipólem přívalových srážek jsou dlouhá období sucha.

Extrémní výkyvy počasí ohrožují zdraví a životy lidí, 
představují ale též značná rizika pro různá odvětví 
hospodářství. Mezi nejohroženější patří zemědělství 
a lesnictví.

Již dnes zemědělství trpí obrovskými ztrátami orné půdy 
v důsledku eroze (škody se počítají na miliardy korun 
ročně). Dlouhodobý nedostatek vody v půdě snižuje 
rostlinnou produkci, na které je závislá lokální i národní 
ekonomika.

V lesích vinou extremity výkyvů teplot a vláhových poměrů, 
zvýšené četnosti silných větrů a dalších škodlivých činitelů 
vzrůstá podíl nahodilých těžeb a míra destabilizace lesních 
porostů.

Na území České republiky  
se klimatická změna projevuje  
dvěma způsoby.

Předmětem řešení jsou následující okruhy: 

—  změny v krajině a snížení její přirozené schopnosti 
odolávat povodním a suchu, 

—  systematická adaptace území na důsledky klimatické 
změny,

—  monitoring klimatické změny,
—  zvýšení informovanosti o této problematice.

Co bude výstupem projektu ?

—  vzorové projektové dokumentace opatření v krajině
—  komplexní strategie k dosažení úspěšné adaptace 

území na negativní dopady změn klimatu
—  návrh na změnu vodního režimu krajiny s cílem před-

cházet rizikům spojeným s povodněmi i suchem
—  návrhy na posílení a další rozvoj monitorovacího 

systému 
—  názorný mapový portál pro veřejnost i uživatele 

pozemků 
—  odborné semináře a workshopy 

Komu a čemu projekt pomůže ?

Krajině: Navrhneme jak zvýšit její odolnost. Zaměříme se 
na její dosud nevyužitý nebo potlačený přirozený potenci-
ál vyrovnávat se s negativními dopady klimatické změny. 

Uživatelům krajiny: Především zemědělcům a lesníkům 
představíme možnosti prozíravého, ekonomicky rentabil-
ního hospodaření v krajině odolnějšího vůči extrémním 
výkyvům počasí.

Orgánům veřejné správy: Poskytneme podklady 
k lepšímu využívání nástrojů strategického a územního 
plánování s cílem zvládnout rizikové události související 
s klimatickou změnou, resp. předcházet jim. 

Obyvatelům regionu: Implementace výstupů projektu 
zvýší environmentální bezpečnost území. Zvýší i dostup-
nost informací o klimatické změně a rizicích, která s ní 
souvisejí. 

Co je smyslem projektu ? 

Navrhnout správný způsob adaptace 
krajiny na negativní dopady klimatické 
změny a zvýšit schopnost odpovídající 
reakce na ně.

Návrhy opatření v krajině budou brát v úvahu ekonomické 
aspekty řešení, aby byly nejen dostatečně účinné, ale i pro-
veditelné. Důležitým prvkem návrhů bude propojení vhod-
ných managementů, biotechnických a technických opatření 
a jejich implementace s využitím prostorově plánovacích 
nástrojů. Pro zkvalitnění informací o probíhajících změnách 
klimatu bude navrženo doplnění monitorovacího systému.

Co přesně projekt řeší a kde ? 

Projekt je zaměřen na zemědělskou a lesní 
krajinu Jihomoravského kraje. 

Volba území není náhodná. Podle dosavadních klimatických 
dat je Jihomoravský kraj považován — hlavně z hlediska su-
cha — za nejohroženější oblast České republiky. Vinou vyso-
kého zornění tu současně dochází i k nadměrné vodní erozi 
a snižování produkční schopnosti půdy, čímž vznikají značné 
a trvalé škody na zemědělském půdním fondu. Z těchto důvo-
dů může Jihomoravský kraj sloužit jako modelové území pro 
další, podobně ohrožené oblasti České republiky. 

Prostřednictvím vhodně koncipovaných návrhů projekt 
nabídne též faktická opatření na zlepšení stavu jihomoravské 
krajiny.


