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Vážení přátelé,

živá krajina není v  Pardubickém kraji prázdný pojem, 
životní prostředí se pro nás stává stále hmatatelnějším 
tématem. Kromě svalování viny na druhé bychom moh-
li sami zapřemýšlet, jak konkrétně každý z  nás může-
me naší planetě ulevit. Změnou klimatu bychom neměli 
veřejnost zastrašovat, ale měli bychom vést odborný 
dialog na různých úrovních a hledat adaptační opatře-
ní tam, kde je možné je realizovat. Proto Vám chceme 
představit tento nový projekt.

Posláním projektu ReSAO jsou objektivně podložené ná-
vrhy adaptačních opatření, které povedou ke zmírnění 
dopadu klimatické změny a zároveň budou mít pozitivní 
vliv na stav vod, kvalitu životního prostředí, trvale udrži-
telné principy, zejména v oblasti vodního hospodářství, 
zemědělství a lesnictví. Kromě nové aplikace moderních 
a komplexních přístupů projekt integruje již zpracované 
materiály a existující data do snadno uchopitelných ná-
vodů. 

Jakého území se projekt ReSAO dotýká?

Projekt ReSAO je primárně zaměřen na Pardubický 
kraj. Vzhledem k tomu, že do území kraje voda přitéká 
i z okolních krajů, je účelné řešit i hydrologicky navazující 
oblasti. V rámci projektu jsou řešena ta ucelená povodí, 
v nichž by realizovaná opatření měla pozitivní dopad na 
území kraje. Na stranu druhou, na území kraje leží malé 
okrajové části povodí, z nichž voda odtéká do soused-
ních krajů. Tato území nejsou řešena. 

Území projektu ReSAO je vzhledem ke své geomorfolo-
gii, hydrologickému režimu a značnému zemědělskému 
využívání velmi citlivé vůči změnám podnebí a je velmi 
vhodné toto území ovlivnit návrhy adaptačních opatření 
pro zmírnění dopadů klimatické změny.

 Ing. Václav Kroutil
 předseda správní rady IEVA

voda a kraj ina

 Mgr. Petr Řezníček
 ředitel IEVA

Dostává se vám do rukou první informační leták Institu-
tu environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav 
(IEVA), jehož zakladatelem je Pardubický kraj. Úkolem 
institutu je hledat řešení problémů spojených se suchem 
a nedostatkem vody, ale i povodňovými stavy v krajině. 
Institut vypracovává pro region pomocí dílčích projektů 
komplexní, dlouhodobou a  ucelenou strategii, zaměře-
nou na zmírnění dopadů klimatických změn, tedy projevů 
obou extrémů - sucha i povodní. Oba tyto extrémy v ko-
nečném důsledku ohrožují naši krajinu, lidské zdraví a ži-
voty. Úspěšně zpracované a realizované projekty budou 
následně přenositelné i do dalších území kraje. Nedílnou 
součástí činnosti této neziskové organizace budou i osvě-
ta a semináře pro představitele všech typů obcí.
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Území České republiky je možno hydrologicky rozdělit 
na povodí. Povodí I. řádu jsou povodí toků ústících do 
moří. V našem případě je to povodí Labe, Dunaje a Odry. 
Tato povodí se dále dělí na povodí II. řádu, která jsou 
tvořena povodími několika větších vodních toků (napří-
klad povodí středního Labe tvořené povodími Loučné, 
Chrudimky, Doubravy a vlastním povodím Labe a  jeho 
drobných přítoků). Povodí III. řádu, jsou pak jednotlivá 
povodí větších toků (povodí Chrudimky, Loučné, …). 
Tato povodí se následně dělí na povodí IV. řádu, která 
mají rozlohu řádově jednotky či desítky kilometrů čtve-
rečních. Každé toto povodí má svůj identifi kátor, které-
mu se říká číslo hydrologického pořadí, zkráceně ČHP. 
Toto označení jednoznačně identifi kuje řešené území. 
Řešení po hydrologických jednotkách je vhodnější než 
využití jiných, například administrativních. 
V měřítku zájmového území byla různě kvalitní a různě 
podrobná data vyjádřena (homogenizována) na povodí 

IV. řádu. Podkladová data byla získána z mnoha institucí, kte-
rá se problematikou klimatu, ochrany vod a půdy zabývají. 
Multikriteriální analýza byla rozdělena do tří hlavních témat.

Mapa zájmového území projektu ReSAO 
s ukázkami rozvodnic povodí I. II. a III. řádu.

1 ČHP 1-02-02-028   DOBROUČKA  
2 ČHP 1-02-02-067   TEPLICKÝ POTOK 
3 ČHP 1-03-01-033   ŘEDICKÝ POTOK 
4 ČHP 1-03-02-062   LOUČNÁ 

5 ČHP 1-03-03-062   NOVOHRADKA 
6 ČHP 1-03-03-066   NOVOHRADKA 
7 ČHP 1-03-04-025   PODOLSKÝ POTOK 
8 ČHP 1-03-05-043   DOUBRAVKA 
9 ČHP 4-10-02-092   MALONÍNSKÝ POTOK 
10 ČHP 4-15-02-007   SVITAVA



ReSAOII. etapa

Právě nyní probíhá druhá etapa projektu. Řešení prvních de-
seti prioritních území je rozděleno do dvou částí. V prioritních 
územích budou provedeny detailní analyticko – návrhové stu-
die. Tyto studie budou refl ektovat problémy, potenciál a po-
třeby území. Výsledkem studií bude soubor vhodných opat-
ření k realizaci.

Adaptační opatření na klimatickou změnu se již v naší kraji-
ně částečně realizují, avšak často se jedná o projekty, které 
řeší problémy pouze v lokálním měřítku a již neřeší nejvyšší 
možnou účinnost či dopad na širší území. Mnohdy u těchto 
projektů chybí provázanost s  jinými projekty realizovanými 
ve stejném povodí. Aby byl adaptační proces na klimatickou 
změnu co nejvíce efektivní, je potřeba vytvořit systém, který 
bude refl ektovat maximální možnou míru účinnosti v co nej-
širším území. 

Ukázky již realizovaných adaptačních opatření v krajině:

Revitalizace Bukovky a její nivy 
v k. ú. Živanice

V roce 2015 byla provedena revitalizace v minulosti nevhodně 
upraveného vodního toku Bukovka. Zahloubené a napřímené 
staré koryto bylo nahrazeno přírodě blízkým meandrujícím 
nízkokapacitním korýtkem. V nivě Bukovky byly realizovány 
průtočné i neprůtočné tůně. V rámci záměru byla provedena 
výsadba břehových porostů. Realizací opatření došlo ke zlep-
šení hydrologického režimu zdejší krajiny (zpomalení povr-
chového odtoku, dotace podzemních vod, zvýšení samočis-
tící schopnosti toku). Avšak realizací nebyla zvýšena pouze 
ekologická hodnota území, ale také jeho estetická a rekreační 
funkce. Revitalizované koryto se stalo atraktivním prostře-
dím, které láka místní občany k procházkám a trávení volného 
času. V letních měsících zde panují příznivější klimatické pod-
mínky oproti rozpáleným ulicím obce, a  to především díky 
přítomností břehových porostů a tůní podél toku. Opatření se 
vyznačuje i protipovodňovým účinkem, kdy částečně chrání 
intravilán Živanic ve spodním úseku Bukovky, a to retencí čás-
ti povodňových průtoků v revitalizované nivě. 

Ukázka prioritní oblasti Dobroučka, ČHP 1-02-02-028. Jedná 

se o ucelené povodí IV. řádu o ploše 27 km2 ústící do Tiché 

Orlice. V území proběhnou detailní analýzy a návrh adaptač-

ních opatření.

Retenční nádrž na Chvojenecké svodnici

V  roce 2018 byla dokončena realizace retenční nádrže na 
vodním toku Chvojenecká svodnice. Nádrž byla vybudována 
za účelem zvýšení retenční kapacity území, zadrží maximální 
objem 3 000 m3. Částečně se vyznačuje protipovodňovým 
účinkem, kdy transformuje povodňové průtoky výše ležícího 
povodí. Kromě retenční a protipovodňové funkce plní funkce 
ekologické, krajinotvorné a rekreační. 



Revitalizace zemědělské krajiny v k. ú. Skřípov

V rámci komplexních pozemkových úprav byla realizována obnova krajinných prvků v  intenzivně využívané zemědělské 
krajině v katastrálním území Skřípov. Opatření v podobě zatravněných údolnic, obnovy prvků ÚSES, retenčních nadrží měla 
za cíl zvýšit retenční kapacitu území, omezit erozi zemědělské půdy, zpomalit odtok povrchové vody, zvýšit ekologickou 
pestrost krajiny. Komplexní pozemkové úpravy jsou velice významným nástrojem k realizaci adaptačních opatření. 

Přiložené ortofotosnímky dokumentují stav lokality v roce 2006, kdy v krajině převládaly plošně rozsáhlé bloky orné půdy, 
a současnou podobu, kdy jsou tyto bloky orné půdy rozděleny krajinnými prvky. Součástí záměru byla obnova lokálního 
biokoridoru ÚSES, který je tvořen nivou vodního toku Olšana. Byl zde vybudován systém malých retenčních nádrží doplněný 
vhodnou dřevinnou výsadbou. Byly tak posíleny zejména retenční a infi ltrační funkce území.

Jakým způsobem se Vás projekt ReSAO
dotkne?

Vaše obec leží v  prioritním území vymezeném v  rámci 
I. etapy projektu. To znamená, že v území byly identifi ková-
ny problémy, avšak zároveň je zde velký potenciál k řešení 
těchto problémů. V následujícím období budou tato úze-
mí důkladně analyzována a poté budou navržena efektivní 
adaptační opatření. Cílem tohoto projektu je uvést navr-
žená opatření v život a v tomto směru bychom se na Vás 
chtěli obrátit a požádat o podporu. 

V čem nás můžete podpořit?

•  Poskytnout součinnost při projednávání navrhovaných 
opatření

Z praxe máme zkušenost, že tento typ opatření je vhod-
né projednávat s vlastníky a uživateli dotčených pozemků 
v součinnosti se zástupci obcí. Je dobré, když vlastníci/uži-
vatelé vidí, že navržená opatření mají podporu obce (tedy 
někoho komu věří). Možnou formou podpory při projed-
návání adaptačních opatření je poskytnutí společenských 
prostor a účast zástupců obce při veřejných představeních 
projektu. 

•  Poskytnutí obecních pozemků
Opatření, která jsou umístěna na obecních pozemcích či 
pozemcích ve vlastnictví státu, mají z hlediska majetkové-
ho vypořádání vysokou pravděpodobnost, že se opravdu 
zrealizují. 

•  Stát se investorem adaptačních opatření
Dopady klimatické změny plíživě zasahují do života obcí 
(problémy s pitnou vodou, ubývání zemědělské půdy, po-
vodně z přívalových srážek). Adaptační opatření si kladou 
za hlavní cíl zmírnit tyto dopady a  zvýšit kvalitu života 
obyvatel. Proto by sama obec měla mít zájem realizovat 
navržená opatření, a  to buď drobná opatření svého roz-
počtu nebo větší projekty s přispěním krajských, státních 
a zejména evropských dotačních titulů.

•  Implementovat navržená opatření do koncepčních 
a plánovacích dokumentací

V  rámci své působnosti máte možnost podnítit, aby 
adaptační opatření byla začleněna do územních plánů, 
komplexních pozemkových úprav či povodňových plá-
nů obcí. Stejně tak může obec iniciovat realizaci opatření 
podněty na odpovídající instituce, zejména podniky Povo-
dí, Lesy ČR či Státní pozemkový úřad.

Obnova lokálního biokoridoru 
v nivě vodního toku Olšana

Projekt ReSAO je plně podporován Pardubickým krajem, tj. zakladatelem Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, 
z. ú., jenž je zadavatelem projektu. Podrobné informace o projektu a výsledcích z I. startovací etapy můžete získat na webo-
vých stránkách projektu www.i-eva.cz.
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